บทที่ 2
แนวทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาแอปพลิ เคชันระบบเสริ มการเรี ยนรู ้ ระบบสุ ริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ นี้ ผูจ้ ดั ทาได้ใช้แนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็ น
ความรู ้และวิเคราะห์ออกแบบแอปพลิเคชัน โดยใช้เทคโนโลยีที่นาภาพเสมือนเป็ นรู ปแบบ 3 มิติ
จาลองเข้าสู่ โลกจริ งผ่านกล้องและการประมวลผลที่จะนาวัตถุมาทับซ้อนเข้าเป็ นภาพเดียวกัน โดย
สามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรง แต่ปัจจุบนั พบว่าแอปพลิเคชัน Augmented Reality (AR) ยังไม่
สามารถประเมินผลการเรี ยนรู ้ ได้อย่างชัดเจนและการเรี ยนรู ้ แบบเดิ มยังไม่ดึงดู ดความสนใจของ
ผูเ้ รี ยนเท่าที่ควร จึงควรมีสื่อการเรี ยนการสอนเสริ มเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจ
และสามารถเล่นเกมเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้พร้อมทั้งทาแบบทดสอบประเมินความรู ้หลังการใช้แอป
พลิเคชัน
2.1Augmented Reality1
AR ย่อมาจาก Augmented Reality คือการนาโมเดลสามมิติจาลองเข้าไปในจอกล้องมือถือ
เพื่ อให้เกิ ดภาพเสมื อนอยู่ในโลกจริ งโดยใช้การประมวลผลที่ เอาวัตถุ ทบั ซ้อนกับ โมเดลสามมิ ติ
เพื่อให้เป็ นรู ปเดี ยวกันและสามารถผสมผสานเข้าด้วยกันโดยใช้ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เชื่ อมต่อต่างๆ
สร้ างข้อมูลหนึ่ งที่ เป็ นส่ วนประกอบเสมือนเพื่อให้ความสมจริ งทั้งนี้ ยงั สามารถปรับใช้ให้เข้ากับ
องค์กรณ์ธุรกิจต่างๆได้ตามความเหมาะสมอีกด้วย

รู ปที่ 2.1 ภาพเทคโนโลยีAugmented Reality
1

Augmented Reality. Augmented Reality คือ[อินเตอร์เน็ต].เข้าถึงเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เข้าถึงได้จาก:
https://www.thairath.co.th/content/828113
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2.1.1 ขั้นตอนการทาเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้ วย 3 ขั้นตอน
2.1.1.1 การวิเคราะห์ (Image Analysis) เป็ นขั้นตอนการค้นหา Marker จากภาพที่
ได้จากกล้องแล้วสื บค้นจากฐานข้อมูล (Marker Database) ที่มีการเก็บข้อมูล
ขนาดและรู ปแบบของ Marker เพื่อนามาวิเคราะห์รูปแบบของ Marker การ
วิเคราะห์ภาพ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดย
อาศัย Marker เป็ นหลักในการทางาน (Marker based AR) และการวิเคราะห์
ภาพโดยใช้ลกั ษณะต่างๆ ที่อยูใ่ น ภาพมาวิเคราะห์ Marker-less based AR
2.1.1.2 การคานวณค่าตาแหน่งเชิง 3 มิติ Pose Estimation ของ Marker เทียบกับ
กล้อง
2.1.1.3 กระบวนการสร้างภาพสองมิติ จากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) เป็ นการ
เพิ่มข้อมู ลเข้าไปในภาพ โดยใช้ค่าตาแหน่ ง เชิ ง 3 มิติ ที่คานวณได้จน ได้
ภาพเสมือนจริ ง
2.1.2 องค์ ประกอบของเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้ วย
2.1.2.1 AR Code หรื อตัว Marker ใช้ในการกาหนดตาแหน่งของวัตถุ
2.1.2.2 Eye หรื อ กล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือ หรื อ ตัวจับ
Sensor อื่นๆ ใช้มองตาแหน่งของ AR Code แล้วส่ งข้อมูลเข้า AR Engine
2.1.2.3 AR Engine เป็ นตัวส่ งข้อมูลที่อ่านได้ผา่ นเข้าซอฟต์แวร์ หรื อส่ วน
ประมวลผล เพื่อแสดงเป็ นภาพต่อไป
2.1.2.4 Display หรื อ จอแสดงผลเพื่อให้เห็นผลข้อมูลที่ AR Engine ส่ งมาให้ใน
รู ป แบบของภาพ หรื อ วีดี โอหรื อ อี ก วิธี ห นึ่ ง เราสามารถรวมกล้อ ง AR
Engine และจอภาพ เข้าด้วยกันในอุปกรณ์ เดี ยว เช่ น โทรศัพท์มือถื อ หรื อ
อื่นๆ
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2.2Three Dimensional Model (3D)2
โมเดล มิติ 3คื อแบบจาลองที่ ถูกสร้ างมาจากเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ที่ มีความหนาความลึ ก
สมจริ งและสามารถมองเห็นได้ องศา สามารถทาให้เคลื่อนไหวหรื อไม่เคลื่อนไหวก็ได้สามารถ 360
มิติได้รับที่นิยมใช้ในหลายองค์การไม่ 3 แก้ไขปรับแต่งให้มีลกั ษณะรู ปทรงใดก็ได้ ปั จจุบนั โมเดล
ว่าจะเป็ นโครงการหมู่ บ ้าน คอนโด หรื อแม้แต่ ธุ รกิ จเฟอร์ นิ เจอร์ ก็ ส ามารถนามาประยุกค์ใช้ให้
เหมาะสมกับองค์กรธุ รกิจ

รู ปที่ 2.2 ภาพประกอบ 3D Moodel
2.3โปรแกรม Maya 20183
Autodesk Maya เป็ นโปรแกรมทาอนิ เมชั่น 3 มิ ติช้ นั สู ง ที่ ภาพยนต์อนิ เมชัน่ นิ ยมเลื อกใช้
ไปสร้ า งการ์ ตูน อนิ เมชั่น 3 มิ ติ ก ัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีใ นการแสดงผลสมจริ ง โดดเด่ น กว่า
โปรแกรมทาอนิ เมชั่น 3 มิ ติในตลาดตอนนี้ โดยโปรแกรมทาแอนิ เมชั่นนี้ เป็ นโปรแกรมรู ป แบบ
Open Architecture คื อ งานทั้ง หมดที่ คุ ณ ได้ส ร้ า งสรรค์ น้ ัน สามารถแปลงเป็ น Script ต่ า งๆ ได้
รวมถึ ง ยัง มี API ที่ ร องรั บ ทั้ ง Maya Embedded Language (MEL), Python และภาษาอื่ น ๆ โดย
โปรแกรมนี้ จะรองรั บงานกราฟฟิ ฟ 3 มิ ติทุกประเภท เช่ น 3D Visual Effects, Computer Graphics
โดยที่คุณจะสามารถสร้างผลงานทีวี, พัฒนาเกม และงานออกแบบต่างๆ ได้ก็ทาได้อย่างรวดเร็ วด้วย
เครื่ องมือในการสร้างการ์ตูน Animation
Three Dimensional Model (3D). โมเดล3มิติ[อินเตอร์เน็ต].เข้าถึงเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เข้าถึงได้จาก:
https://jumjaiboon.blog
3
โปรแกรม Maya 2018. โปรแกรม Maya คือ[อินเตอร์เน็ต].เข้าถึงเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เข้าถึงได้จาก:
http://www.itsolution.co.th
2
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2.4 โปรแกรม Vuforia4
Vuforia เป็ น SDK สาหรับการพัฒนาแอป AR ซึ่ ง รวมทุกอย่างไว้ใน SDK เดียวเป็ นตัวเก็บ
ดาต้าของ Marker สามารถท าให้ก ล้องตรวจจับ Marker ได้ โปรแกรมนี้ สามารถประเมิ น ความ
เหมาะสมของรู ปภาพที่จะสร้าง Marker ว่าเหมาะสมหรื อไม่ หากได้ดาวน้อยรู ปภาพนั้นกล้องจะ
สามารถตรวจจับภาพเพื่อให้โมเดลขึ้นยาก

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างโปรแกรม Vuforia
(ที่มารู ป:https://code.tutsplus.com/tutorials/)
2.5 โปรแกรม Unity5
Unity คือ Game Engine ที่สามารถช่ วยสร้างเกม 3 มิติ และสามารถเกมส์ 2 มิติได้และยัง
สามารถปั้ นโมเดล 3 มิติได้ในโปรแกรม Maya Unity นั้นยังสามารถพอตเกมลงได้ทุกแพลตฟอร์ ม
เช่ น IOS , Android , Flash , Html 5 Unity เป็ นโปรแกรมที่ ได้รับ ความนิ ยมมากอี ก ทั้งยังสามารถ
ค้นหาวิธีทาได้สะดวกจึงไม่ยากสาหรับผูท้ ี่อยากฝึ กฝน

โปรแกรม Vuforia. Vuforia คือ[อินเตอร์เน็ต].เข้าถึงเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เข้าถึงได้จาก:
https://www.techtalkthai.com
5
โปรแกรม Unity. Unity คือ[อินเตอร์เน็ต].เข้าถึงเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เข้าถึงได้จาก:
https://unity3d-thailand.blogspot.com
4
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2.6 Adobe Illustrator CS66
Illustrator คือ โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลกั ษณะเป็ นลายเส้น หรื อ
ที่ เรี ยกว่า Vector Graphic ซึ่ งเป็ นรู ปภาพที่ ขยายแล้วไม่แตกต่างจากภาพ Bitmap ที่ เกิ ดจากจุดสี ที่
เรี ยกว่า Pixel ทาให้เมื่อภาพถูกขยายหรื อพิมพ์ดว้ ยความละเอียดไม่มากพออาจจะทาให้ภาพแตกได้
โปรแกรม Illustrator สามารถทางานออกแบบได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ บรรจุภณ
ั ฑ์
เว็บไซต์และภาพเคลื่อนไหว

รู ปที่ 2.4 การออกแบบโดยใช้ Adobe Illustrator CS6
(ที่มารู ป:https://pcriver.com/graphics/adobe-illustrator-cs6-download.html)

6

Adobe Illustrator CS6. Adobe Illustrator คือ[อินเตอร์เน็ต].เข้าถึงเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เข้าถึงได้จาก:

http://www.yuttapong.com/?p=395
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2.7 ระบบสุ ริยะ (Solar System)7
ระบบสุ ริยะประกอบด้วยดวงอาทิ ตย์และบริ วาร ซึ่ งโคจรอยู่รอบดวงอาทิ ตย์ได้แก่ ดาว
เคราะห์ 8 ดวง บริ วารของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์นอ้ ยและดาวหาง ดาวเคราะห์ 4 ดวงที่อยูใ่ กล้ดวง
อาทิตย์เรี ยกว่า ดาวเคราะห์ช้ นั ใน ซึ่ งเป็ นดาวเคราะห์ขนาดเล็กและมีพ้ืนผิวเป็ นของแข็ง ได้แก่ ดาว
พุธ ดาวศุกร์ โลกและดาวอังคาร ดาวเคราะห์ 4 ดวงที่อยูถ่ ดั ออกไปเรี ยกว่า ดาวเคราะห์ช้ นั นอก ซึ่ งมี
ขนาดใหญ่ และมีองค์ประกอบส่ วนใหญ่เป็ นก๊าซ ได้แก่ ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาว
เนปจูน
2.8 ลักษณะเด่ นของดาวเคราะห์ ในระบบสุ ริยะ8
ดาวศุกร์ แม้วา่ ดาวศุกร์ จะเป็ นดาวเคราะห์ที่อยูใ่ กล้ดวงอาทิตย์เป็ นลาดับที่สองต่อจากดาว
พุธก็ตาม ทว่า บรรยากาศที่หนาแน่นและก๊าซพิษซึ่ งทาหน้าที่เป็ นเสมือนก๊าซเรื อนกระจกเช่ นเดี่ยว
กับก๊าซที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของโลกดักจับความร้อนเอาไว้ปรากฎการณ์น้ ี ทาให้อุณหภูมิของดาว
ศุกร์สูงถึง 870 องศาฟาเรนไฮท์ หรื อ 465 องศาเซลเซี ยส ร้อนมากพอที่จะละลายตะกัว่ ได้
ดาวพุธ ด้วยระยะทางที่ใกล้กบั ดวงอาทิตย์มากที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทุกดวง อุณหภูมิ
ของดาวพุธในเวลากลางวันอาจจะสู งถึง 840 องศาฟาเรนไฮท์ หรื อ 450 องศาเซลเซียส แต่วา่ ดาวพุธ
มีบรรยากาศไม่มากพอที่จะดักจับความร้อนไว้เหมือนดาวศุกร์ ดงั นั้นอุณหภูมิในเวลากลางคืนจึงดึ่ง
ลงไปถึ ง -275 องศาฟาเรนไฮท์ หรื อ -170 องศาเซลเซี ย สไม่ มี ดาวเคราะห์ ดวงใดที่ อุ ณ หภู มิ จ ะ
เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 1,100 องศาฟาเรนไฮท์
ดาวเนปจูน ดาวเนปจูนมีกระแสลมที่ความเร็ วมากว่า 1,500 ไมล์ต่อชัว่ โมงปรากฎการ์ น้ ี
ยังคงเป็ นปริ ศนาว่าดาวเนปจูนได้รับพลังงานที่ทาให้เกิดกระแสลมที่เร็ วที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์
ทุกดวงได้อย่างไรทั้งๆที่มนั อยูไ่ กลจากดวงอาทิตย์มากและบางครั้งไกลกว่าดาวเคราะห์แคระพลูโต
ด้วยซ้ าไปและยังมีความร้อนภายในค่อนข้างน้อยอีกด้วย
ดาวยูเรนัส ดาวเคราะห์ เอียงข้าง มันไม่เหมือนดาวเคราะห์ ใดๆเลย ดาวยูเรนัส หมุนรอบ
ตัวเองในลักษณะตะแคงข้าง ที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะแกนของมันเอียง นักดาราศาสตร์ เชื่ อว่าลักษณะที่
ผิดปกติน้ ี เกิ ดขึ้ นจากการถู กชนโดยดาวเคราะห์ ขนาดเท่าโลกหลังจากดาวยูเรนัสก่ อกาเนิ ดได้ไม่
นานนัก

ระบบสุ ริยะ (Solar System). ระบบสุ ริยะคือ[อินเตอร์เน็ต].เข้าถึงเมื่อ 23 มิ.ย. 2561 เข้าถึงได้จาก:
https://sites.google.com/a/nongnamsai.ac.th/darasastr-laea-xwkas/rabb-suriya-solar-system
8
ลักษณะเด่นของดาวเคราะห์ในระบบสุ ริยะ. ลักษะเด่นดาว[อินเตอร์ เน็ต].เข้าถึงเมื่อ 23 มิ.ย. 2561
เข้าถึงได้จาก:http://www.lampangcity.go.th/knowledge/knowledge01.php
7
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ดาวอังคาร ดาวเคราะห์ดวงนี้มีภูเขาสู งที่สุดและหุ บเหว (valley) ที่ลึกและยาวที่สุดในระบบ
สุ ริ ย ะภู เขาไฟโอลิ ม ปั ส (Olympus Mons) มี ค วามสู ง ประมาณ 17 ไมล์ หรื อ 27 กิ โ ลเมตร สู ง
ประมาณ 3 เท่าของภูเขาเอเวอร์ เรสต์บนโลกเราหุ บเหวมาริ เนอริ ส (Valles Marineris) มีความลึกถึง
5-6 ไมล์ หรื อ 8-10 กิโลเมตรในบางพื้นที่ และยาว 2,500 ไมล์ หรื อ 4,000 กิโลเมตร เกือบเท่าความ
กว้างของออสเตเลียเลยทีเดียว
ดาวเสาร์ เป็ นดาวเคราะห์ที่สวยทีสุดในระบบสุ ริยะเพราะวงแหวนที่สวยงามของมัน แต่วง
แหวนใหม่ ที่ ค ้ น พบล่ า สุ ดเมื่ อ ปี 2009 นั้ นไกลเกิ น กว่ า นั ก ดาราศาสตร์ จ ะจิ น ตนาการได้
วงแหวนใหม่น้ ี มืดมัวเกินกว่าที่จะเห็นจากโลก มันมีขนาดใหญ่กว่าดาวเสาร์ ถึง 200 เท่า กว้างขนาด
บรรจุดาวเคราะห์โลกได้นบั ล้านดวงเลยทีเดียว
ดาวอังคาร เป็ นพายุฝุ่นขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุ ริยะครอบคลุมพื้นที่ดาวอังคารได้ท้ งั ดวง
และกิ นเวลานานหลายเดื อนทฤษฎี หนึ่ งอธิ บ ายสาเหตุ ว่าเป็ นเพราะอนุ ภาคฝุ่ นในอากาศดู ดกลื น
แสงอาทิตย์บรรยากาศบริ เวณใกล้เคียงจึงร้อนขึ้น จากนั้นอากาศที่ร้อนได้ไหลไปยังบริ เวณที่เย็นกว่า
ทาให้เกิดกระแสลมพัดพาฝุ่ นบนพื้นผิวขึ้นสู่ อากาศทาให้อากาศร้อนขึ้นไปอีกปรากฎการณ์น้ ี ยงิ่ ทา
ให้เกิดแระแสลมมากขึ้นและพัดฝุ่ นขึ้นสู่ อากาศมากขึ้นด้วย
ดาวพฤหัสบดี คือ จุดแดงใหญ่ (The Great Red Spot) รู ปไข่สีแดง มันคือพายุขนาดใหญ่ที่
เห็นมานานกว่า 300 ปี แล้วพายุน้ ีมีขนาดใหญ่ประมาณสามเท่าของโลก
โลก มีมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยน้ า ดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกมากที่สุดคือดาวอังคารครั้งหนึ่ งก็
เคยมี ม หาสมุ ท รหรื อทะเล แต่ สิ่ งที่ ดาวอังคารและดาวเคราะห์ ดวงอื่ นไม่ มี อย่างโลกนั่นคื อ ก๊ าซ
ออกซิ เจนจานวนมากในชั้นบรรยากาศ
2.9 สื่ อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 9
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media) หมายถึง สื่ อที่ไม่ได้อยูใ่ นรู ปแบบของหนังสื อแต่จะ
อยูใ่ นรู ปแบบของอักขระแบบดิจิตอลไม่สามารถอ่านได้ดว้ ยตาเปล่า ต้องใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ
สมาร์ทโฟนบันทึกและอ่านข้อมูล ในปัจจุบนั เทคโนโลยีการสอนแบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามี
บทบาทกับแนวทางในการนามาใช้ประกอบในการเรี ยนการสอนและ การฝึ กอบรมและจะได้นามา
เป็ นแนวทางในการออกแบบและสร้างสื่ อประเภทนี้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดข้อดีของสื่ อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์คือสามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกเวลาขยายขอบเขตของการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในทุกหน
ทุกแห่ง จากห้องเรี ยนปกติไปยังบ้าน และที่ทางาน ทาให้ไม่เสี ยเวลาในการเดินทางส่ งเสริ มแนวคิด
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ในเรื่ องของการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ เนื่องจากสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นแหล่งความรู ้ที่เปิ ดกว้างให้ผทู ้ ี่
ต้องการศึกษาในเรื่ องใด เรื่ องหนึ่ง สามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู ้ได้อย่างต่อเนื่ อง และตลอดเวลา
2.10 การเปรียบเทียบฟังก์ ชั่นการทางานระหว่ างแอปพลิเคชั นเสริมการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริง AR Space กับ Magic AR book , AR Cardbook By MMShop
ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบฟังก์ชนั การทางานระหว่างแอปพลิเคชัน AR
A Magic AR
AR Card book by AR Space Book
Book
mmshop
มีเสี ยงบรรยาย

-

✓

✓

AR video
สามารถหมุนโมเดลได้

-

-

✓

-

✓

✓

มี Text ขึ้นเวลาอธิ บาย
ย่อ-ขยาย

-

-

✓

-

✓

✓

ปิ ด-เปิ ดเสี ยงอธิบาย
มีแบบทดสอบหลังเรี ยนรู ้
มีเกมภายในแอปพลิเคชัน่

-

-

✓

-

-

✓

-

-

✓

มี Text บอกชื่อโมเดล 3D
ภาพเคลื่อนไหว

-

-

✓

✓

✓

✓

มีการเปรี ยบเทียบการใช้งานระหว่างแอปพลิเคชันระหว่าง A Magic AR Bookและ AR
Card book by mmshop ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละแอปพลิเคชัน่ และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อออกแบบแอปพลิเคชัน
A Magic AR Bookเป็ นแอปพลิเคชันที่ใช้ส่องกล้องไปยัง AR code ที่กาหนดจากนั้นจะแสดงภาพ
โมเดล 3D ขึ้นมาในหนังสื อและเคลื่อนไหวได้
AR Card Book By MMShop เป็ นแอปพลิเคชันที่ สามารถส่ องกล้องขึ้นมาจะปรากฏรู ปภาพ 3D
และแสดงการเคลื่อนไหวมีเสี ยงบอกว่าโมเดลนั้นคือสิ่ งใดสามารถย่อขยายหมุนโมเดลนั้นๆได้ 360
องศา
AR Space Book เป็ นแอปพลิ เคชั่น ที่ น าข้อ ดี ข องแต่ ล ะแอปพลิ เคชั่น มารวมกัน และข้อ เสี ย มา
ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้ออกมาเป็ นแอปพลิ เคชันที่สมบูรณ์ และมีประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ ที่ดีกว่า
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เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนเสริ มที่ ผูเ้ รี ยนไม่รู้ตวั ว่าตนเองนั้นกาลังเรี ยนรู ้ อยู่เพราะผูเ้ รี ยนจะคิ ดว่า
ตนเองนั้นได้เล่นอยู่เป็ นการเล่นที่ มาพร้ อมทั้งการเรี ยนรู ้ ในเวลาเดี ยวกันทาให้ผูเ้ รี ยนอยู่กบั สิ่ งนั้น
เป็ นเวลานานได้

