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การคน้ควา้แบบอิสระหวัขอ้ การประยกุตเ์ทคนิคความเป็นจริงเสริมเพื่อผลิตส่ือการ
สอนส าหรับโครงสร้างไม้ น้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนใน กระบวน
วชิาการเขียนแบบเบ้ืองตน้ 1ซ่ึงเป็นกระบวนวชิาพื้นฐาน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัแม่โจ ้โดยการใชเ้ทคนิคความเป็นจริงเสริมน าเสนอในรูปแบบ
วตัถุ 3 มิติ 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มีปรัชญา

คือมุ่งมัน่พฒันาบณัฑิตสู่ความเป็นผูอุ้ดมดว้ยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวฒันาของสังคมไทยท่ีมีการเกษตรเป็นรากฐาน มีวสิัยทศัน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
คือเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นการออกแบบส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ในปัจจุบนัเปิดการเรียนการสอน จ านวน 4 
หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบและวางแผนส่ิงแวดลอ้ม 
หลกัสูตรเทคโนโลยภีูมิทศัน์ 2 ปีต่อเน่ืองและ 4 ปี  หลกัสูตรภูมิสถาปัตยกรรม 5 ปีและหลกัสูตร
สถาปัตยกรรม 5 ปีโดยปัจจุบนัมีนกัศึกษาทั้งส้ินกวา่ 300 คน 

ส าหรับหลกัสูตรสถาปัตยกรรม 5 ปีนั้น  มีการจดัการเรียนการสอนกระบวนวชิาการ
เขียนแบบเบ้ืองตน้ 1 โดยรายละเอียดกระบวนวชิา ดงั กล่าวเป็นการสอนถึงการใชไ้มเ้ป็น
ส่วนประกอบหลกัในการก่อสร้างบา้น แบ่งเน้ือหาการเรียนออกเป็น 9 ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป 
ฐานรากและตอม่อ พื้นและเสา ผนงั หลงัคา ฝ้าเพดานและฝ้าชายคา บนัได ประตูและหนา้ต่าง 
ภาคผนวก ซ่ึงการใชว้สัดุประเภทไมน้ั้นตอ้งค านึงถึงรายละเอียดในการต่อและประกอบเขา้ดว้ยกนั 
ตอ้งอาศยัความชดัเจนในเน้ือหา ซ่ึงในปัจจุบนัไดจ้ดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าพ 2 มิติจากต ารา ใช้
การแสดงเป็นรูปดา้น รูปตดั และรูปแปลน ผูเ้รียนตอ้งน าภาพดงักล่าวจินตนาการใหเ้ป็นแบบสาม
มิติดว้ยตนเอง ซ่ึงอาจท าใหค้วามเขา้ใจคลาดเคล่ือนและผดิวตัถุประสงค ์เม่ือถึงขั้นตอนการเขียน
แบบหรือสร้างแบบจ าลองดว้ยตนเอง และการศึกษาต่อยอดในระดบัถดัไป อีกทั้งยงัท าใหเ้กิด
อุปสรรค และไม่เกิดสัมฤทธ์ิผลตามเป้าประสงคข์องกระบวนวชิา  



ผูส้อนจึงไดแ้กไ้ขปัญหาน้ีโดยการจดักิจกรรมทศันศึกษา พานกัศึกษา ไปเยีย่มชม
สถานท่ีก่อสร้างจริง เพื่อใหเ้ห็นถึงลกัษณะการใชง้านดงักล่าวตามเน้ือหากระบวนวชิา แต่มีขอ้จ ากดั
ดา้นสถานท่ีดูงานท่ีเหมาะสม การจดัสรรงบประมาณ การจองรถ และยงัส่งผลถึงเวลาเรียนของ
นกัศึกษาในรายวชิาท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

ดว้ยปัญหาดงักล่าวจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเอาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้มามีบทบาท
ช่วยแกไ้ขปัญหาขา้งตน้ ตลอดจนเม่ือไดท้  าการศึกษาเทคโนโลยท่ีีสามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
พบวา่มีหลากหลายเทคโนโลยท่ีีสามารถน ามาใชแ้กไ้ขปัญหา ประจวบกบัในช่วงปีท่ีผา่นมาตลาด
ส่ือดิจิทลักลายเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัและเติบโตสูงท าใหเ้กิดตลาดบนโลกออนไลน์ ส่วนหน่ึง
เป็นผลมาจากการเติบโตของส่ือเชิงสังคม ท่ีทางนกัการตลาดโลกเร่ิมเห็นความเป็นไปไดแ้ละมัน่ใจ
ในการท าตลาดบนออนไลน์ พร้อมทุ่มงบประมาณมาบนตลาดดิจิทลั เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality) ซ่ึงจดัเป็นเทคโนโลยเีชิงโตต้อบบนเวบ็ไซตท่ี์ เป็นท่ีนิยมสูงในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและในปีน้ีคาดการณ์วา่การตลาดท่ีจะหยบิเทคโนโลยน้ีีมาใชร้วมทั้งเกมส์ท่ีเป็น
ลกัษณะของการเล่นแบบความเป็นจริงเสริม ยงัไม่รวม ถึงส่ือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีสามารถน าเทคโนโลยี
น้ีไปประยกุตไ์ดเ้ช่นการใชเ้ป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนเป็นตน้ 

เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมก าลงัเป็นกระแสการพฒันาส่ือสมยัใหม่ผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ ดว้ยคุณสมบติัโดดเด่นในเร่ืองของการแสดงภาพสามมิติบนวตัถุท่ีเป็นตวัรหสั 
(Marker) ผา่นจอภาพคอมพิวเตอร์ และสามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวท าใหเ้ป็นท่ีสนใจส าหรับ
นกัพฒันา ในการน าไปใชใ้นดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการโฆษณาเชิญชวน การสร้างเกมส์แบบมีการ
ประมวลผลโตต้อบ รวมถึงการน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์ 

ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเห็นถึงความเหมาะสมในการน าเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม มา
ผลิตส่ือประกอบการสอน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและสร้างความน่าสนใจใน
การเรียนกระบวนวชิาการเขียนแบบเบ้ืองตน้ 1 ใหม้ากข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพื่อผลิตส่ือการสอนส าหรับการออกแบบโครงสร้างไม ้โดยใชเ้ทคนิคความเป็นจริง

เสริมส าหรับใชใ้นการสอนกระบวนวชิาการเขียนแบบเบ้ืองตน้ 
2) เพื่อน าเสนอการใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมกบัเคร่ืองมือประกอบการสอน  

  



1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการศึกษา 
1) ไดส่ื้อประกอบการสอนเร่ืองโครงสร้างไม ้ท่ีพฒันาโดยใชเ้ทคนิคความเป็นจริงเสริม  
2) ไดป้ระยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมกบัส่ือการสอนเพื่อประกอบการอธิบาย

เน้ือหาวชิาการเขียนแบบเบ้ืองตน้ 
3) สามารถน าไปพฒันาส่ือการสอนส าหรับกระบวนวชิาท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัได้ 

1.4 ขอบเขตและวธีิการด าเนินการ 

1.4.1 ขอบเขต 
1) ระบบสามารถรองรับการแสดงผลไฟล ์3 มิติ ท่ีมีส่วนขยายเป็น .DAE เท่านั้นโดย

สามารถสร้างไดจ้ากโปรแกรมกเูกิลสเก็ตอพั หรือออโตเ้ดสก ์ทรีดี แมกซ์ดีไซน์ 
2) ระบบสามารถรองรับการใชง้านมาร์คเกอร์ 

ผูท่ี้สนใจพฒันาสามารถน าไฟลป์ระเภทสามมิติ เขา้สู่กระบวนการแปลงไฟล ์โดยไฟล์
ประเภทสามมิตินั้น จะตอ้งมีส่วนขยายเป็น . SKP, .3DS, .DAE เท่านั้น และตอ้งน าไฟลท่ี์เป็นตวั
รหสัเขา้ระบบโดยการออกแบบจากโปรแกรมตกแต่งรูปทัว่ไปตามเง่ือนไขของตวัรหสั จากนั้นท า
การสร้างเป็นไฟล ์.PAT โดยการน าไปส่องผา่นกลอ้งวดีีโอ แลว้น าไฟลท์ั้ง 2 ไปวางทบัแทนท่ีไฟล์
เดิม และท าการปรับแต่งโปรแกรมตามคู่มือ  สั่งแปลงไฟล ์( Publish) ใหเ้ป็นไฟลท่ี์มีส่วนขยาย
เป็น.SWF 

ผูใ้ชง้านทัว่ไปสามารถน าไฟลท่ี์มีส่วนขยายเป็น .SWF พร้อมกบัตวัรหสัท่ีสั่งพิมพเ์ป็น
กระดาษ โดยการรันไฟล ์ .SWF อนุญาตใหเ้ปิดการใชง้านกลอ้งวดีีโอ แลว้น าตวัรหสัส่องผา่นหนา้
กลอ้งวดีีโอ  จะปรากฎภาพวตัถุสามมิติอยูบ่นตวัรหสัท่ีแสดงในจอภาพ ดงัรูป 1.1 

 
รูป 1.1ตวัอยา่งการแสดงผลบนตวัรหสั 

http://www.artoolworks.com/support/library/File:SimpleLite320x240Mac.png


1.4.2 คุณสมบัติทัว่ไปของระบบ 
1) ลกัษณะการท างานดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบสแตนอโลน  
2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านตอ้งสามารถแสดงผลรูปแบบ 3 มิติไดเ้บ้ืองตน้โดยมี

หน่วยความจ าส าหรับแสดงผลภาพไม่นอ้ยกวา่ 128 เมกะไบต์ 
3) ระบบสามารถแสดงผลเป็นภาพ 3 มิติบนจอภาพ โดยมีคุณสมบติัหมุนไดโ้ดยรอบใน

ลกัษณะหนัตวัรหสัเขา้หากลอ้งวดีีโอเสมอ 
4) ระบบสามารถยอ่ขยายภาพท่ีแสดงได ้จากการเล่ือนตวัรหสัเขา้ใกลแ้ละออกจากกลอ้ง

วดีีโอ 
5) ระบบสามารถเลือกภาพ 3 มิติมาแสดงจากการประมวลผลตวัรหสัท่ีถูกเลือกมาใช้ 
6) รูปภาพท่ีแสดงผล 3 มิติมีลกัษณะเป็นเวกเตอร์ 

1.4.3 วธีิการด าเนินงาน 
1) สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนวชิา 
2) ศึกษาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมส าหรับผลิตส่ือการสอน 
3) ศึกษาเทคนิคการพฒันาโมเดลแบบ 3 มิติดว้ยโปรแกรมกเูกิลสเก็ตอพั 
4) วเิคราะห์ส่วนประกอบของบา้นไมแ้ละออกแบบวธีิการเล่าเร่ือง 
5) น าโมเดลท่ีไดจ้ากโปรแกรมกเูกิลสเก็ตอพัเขา้สู่กระบวนการก าหนดวตัถุดิบพื้นผวิและ

การใหแ้สงและเงาดว้ยโปรแกรมทรีดี แมกซ์ 
6) แปลงไฟลท่ี์ไดจ้ากโปรแกรมทรีดี แมกซ์ ไปสู่ไฟลป์ระเภทโอเพน่คอลลาดา้(.DAE) 
7) พฒันาการน าเสนอไฟล์ความเป็นจริงเสริม จากการเขียนภาษา C++ หรือ แอค็ชัน่

สคริปต ์3.0 
8) จดัท าเอกสารประกอบ 
9) ทดสอบผลงาน ร่วมกบัอาจารยเ์จา้ของกระบวนวชิา 
10) จดัสาธิตการใชง้าน และท าการประเมิน 
11) สรุปผลประเมิน 

1.5 สถานทีใ่ช้ในการศึกษา 
1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้มมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
2) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
4) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัแม่โจ ้



1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

1.6.1 ฮาร์ดแวร์ทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีมีสมรรถนะสูงโดยเฉพาะความสามารถทางดา้นการแสดงผล  3 

มิติ ท่ีมีระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวส์ 7และมีกลอ้งถ่ายวดีีโอท่ีมีคุณภาพสูง 
ไม่ต ่ากวา่ 1 ลา้นพิกเซล 

2) เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ท่ีมีความละเอียดสูง ไม่ต ่ากวา่ 600 จุดต่อหน่ึงตารางน้ิว ส าหรับ
พิมพต์วัรหสัหรือมาร์คเกอร์ 

1.6.2 ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 
1) โปรแกรม กเูกิลสเก็ตอพั7ใชส้ าหรับข้ึนแบบวตัถุ 3 มิติ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมี

ความสามารถในการแบ่งแยกเลเยอร์ และสามารถสร้างวตัถุเป็นคอมโพเนน้ท ์เพื่อลด
ความซ ้ าซอ้นในการพฒันาวตัถุ 3 มิติ 

2) โปรแกรมทรีดี แมกซ์ดีไซน์ใชส้ าหรับก าหนดพื้นผวิใหก้บัวตัถุ 3 มิติ เพื่อใหส้ามารถ
ส่ือสารไดช้ดัเจนเก่ียวกบัวสัดุต่างๆท่ีวตัถุ 3 มิติอา้งอิงถึง 

3) เอส ดี เคท่ีสนบัสนุน เออาร์ แอพพลิเคชัน่ไดแ้ก่ เอฟแอลเออาร์ทูลคิท , โอเพน่ ซีน 
กราฟ, โอเอสจีอาร์ต, เปเปอร์วชิัน่ ทรีดีใชส้ าหรับเป็นไลบราร่ีในการพฒันาโปรแกรม 
ตามกระบวนการท างานของความเป็นจริงเสริม รวมถึงช่วยในการแสดงผลวตัถุ 3 มิติ 

4) โปรแกรม อะโดบี แฟลช โปรเฟสชัน่นอล ซีเอส 5ใชเ้ป็นเคร่ืองมือหลกัในการพฒันา
โปรแกรม และประมวลผลโปรแกรมเป็นไฟลท่ี์มีส่วนขยายเป็น .SWF และ .EXE 

5) โปรแกรมอะโดบี โฟโตช๊้อป ซีเอส 5ใชส้ าหรับการสร้างรูปแบบของมาร์คเกอร์  
 


