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บทคัดยอ 
 
บทความนี้นําเสนอแนวคิดในการประยุกตใชระบบ

ความจริงเสริมรวมกับระบบการปรากฏทางไกลโดย
มุงเนนในการนําไปใชเพื่อการเรียนรู โดยจะใชระบบ
ความจริงเสริมในการเพิ่มขอมูลตางๆ เพื่อเพิ่มความ
เขาใจใหกับผูใชงานและอาศัยระบบการปรากฏทางไกล
เพื่อชวยใหผูใชงานสามารถเรียนรูไดแมจะอยูในพื้นที่
หางไกล ระบบนี้ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนคือ 
สวนแสดงผลภาพใหกับผูใชงานและสวนการควบคุม
อุปกรณ ซึ่งในสวนการแสดงผลภาพใหกับผูใชงานนั้น
จะใชระบบคอมพิวเตอรวิช่ันเพื่อหาตําแหนงของวัตถุที่
สนใจแล วทํ าก าร เพิ่ ม เติ มข อมู ล ในรูปแบบของ
คอมพิวเตอรกราฟกลงบนภาพแลวทําการบีบอัดใหมี
ขนาดเล็กลงเพื่อสงขอมูลภาพผานระบบเครือขายโดยใช
โปรโตคอล UDP ไปยังผูใชงาน และในสวนการควบคุม
อุปกรณจะทําการสงขอมูลของคําสั่งดวยโปรโตคอล 
TCP/IP ทําใหสามารถสงขอมูลไดอยางถูกตอง 

 

คําสําคัญ: ความจริงเสริม / การปรากฏทางไกล / การ

ประมวลผลภาพ 
 

1. บทนํา 
ระบบความจริงเสริม(Augmented Reality) เปนระบบ

ซึ่งชวยเพิ่มเติมขอมูลตางๆใหกับผูใชงานทั้งในรูปแบบ
ของตัวหนังสือและภาพกราฟก ซึ่งเหมาะสมในการ
นําไปใชในการเรียนรู โดยที่ผานมาไดมีการวิจัยในเรื่อง

ของการนําระบบความจริงเสริมมาประยุกตใชในการ
เรียนรูเปนจํานวนมาก เชน งานวิจัยของ Bernd Schwald 
และ Blandine de Laval [1] ไดนําระบบความจริงเสริม
ไปใช เพื่อการฝกฝนผู ใชงานในการซอมแซมและ
บํารุงรักษาอุปกรณตางๆในโรงงานอุตสาหกรรม สวน 
Arthur Tang และคณะ[2] ไดทําการวิจัยในการ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของการเรียนรูดวยระบบความ
จริงเสริมกับการเรียนรูในแบบตางๆ โดยจากผลงานวิจัย
ที่ผานมาพบวาการใชระบบความจริงเสริมทําใหผูใชงาน
สามารถเรียนรูไดรวดเร็ว สําหรับบทความวิจัยนี้จึง
นําเสนอแนวความคิดในการนําระบบความจริงเสริมมา
ใชในดานการศึกษารวมกับระบบการปรากฏทางไกล 
เพื่อชวยในการเชื่อมตอระหวางผูใชงานกับอุปกรณหรือ
สื่ อก าร เ รี ยนรู ที่ อ ยู ห า งไกลผ านระบบ เครื อข า ย
คอมพิวเตอร  

ในเบื้องตนงานวิจัยนี้ไดนําเสนอการออกแบบและ
สรางสื่อการเรียนรูในลักษณะการแสดงใหเห็นภาพ
(Visualization) โดยติดตั้งอยูที่ฝงของเครื่องแมขาย 
(Server) โดยจะมีแขนกลที่ใชเพื่อหยิบจับอุปกรณชนิด
ตางๆ เชน บอรดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อ
นํ าม าถ า ยภาพของอุปกรณ เหล านั้ นแล วทํ าก าร
ประมวลผลภาพรวมทั้งเพิ่มเติมขอมูลลงบนอุปกรณแต
ละช้ิน จากนั้นจึงสงขอมูลภาพมายังฝงของเครื่องลูกขาย 
(Client) โดยผูใชจะอยูที่ฝงของเครื่องลูกขาย ซึ่งสามารถ
เลือกดูรายละเอียดของอุปกรณรวมท้ังควบคุมตําแหนง
ของอุปกรณที่ตองการเรียนรูได 
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2. ภาพรวมของระบบ 

 
รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทํางานของระบบ 

 
ระบบนี้ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนแมขาย และสวนลู
ขาย โดยมีการทํางานดังรูปที่ 1 
 

2.1. สวนแมขาย 
สวนแมขายจะเปนสวนที่เช่ือมตอกับฮารดแวรที่ทํา

หนาที่ เคลื่อนยายอุปกรณที่ ผูใชตองการเรียนรูไปยัง
ตําแหนงตางๆ โดยจะมีแขนกลขนาดเล็กที่มี 5 องศา
อิสระเปนสวนเคลื่อนที่  และมีกลองวีดีโอสําหรับ
ถายภาพติดต้ังอยูตรงขามของแขนกลเพื่อทําการถายภาพ
ของอุปกรณที่ตองการแสดงผลดวยความละเอียด 352 × 
288 พิกเซล สวนภาพที่ไดจะถูกสงไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายเพื่อทําการประมวลผลหาตําแหนงที่
ตองการแสดงผลขอมูลเพิ่มเติมและสรางกราฟกทับซอน
ลงบนภาพนั้น จากนั้นจะทําการบีบอัดขอมูลภาพและสง
ขอมูลนั้นไปยังผูใชงานที่ฝงเครื่องลูกขาย ดังแสดงในรูป
ที่ 2 

 

รูปที่ 2 ฮารดแวรในสวนแมขาย 

 
2.2. สวนลูกขาย 

สวนลูกขายจะมีหนาที่เช่ือมตอกับผูใชงานโดยจะทํา
การรับขอมูลภาพจากฝงเครื่องแมขายเพื่อมาแสดงผล
ใหกับผู ใชงาน  และมีหนาที่ในการรับคําสั่งในการ
ควบคุมอุปกรณจากผูใชงานเพื่อสงขอมูลของคําสั่ง
เหลานั้นกลับไปยังฝงแมขายเพื่อควบคุมแขนกลไปยัง
ตําแหนงตางๆที่กําหนดไว โดยหนาตางของโปรแกรม
ในสวนติดตอกับผูใชแสดงดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 หนาตางของโปรแกรมในสวนลูกขาย 

 
3. การเสริมขอมูลใหกับภาพ 
3.1. การหาตําแหนงในการเสริมขอมูล 
 บริเวณตําแหนงที่ตองการเสริมขอมูลใหกับระบบ
จะมีการติดแถบสีที่ตางกันเพื่อใชในการกําหนดตําแหนง
ที่จะเพิ่มเติมขอมูลลงไป โดยอาศัยหลักการตรวจจับสี
หรือวัตถุแบบ Continuous Adaptive Mean Shift 
(CAMSHIFT) [3] ซึ่งจะตรวจจับวัตถุจากการ
เปรียบเทียบคาของเม็ดสี ที่ไดจากการแปลงโมเดลสีจาก 
RGB เปน HSV โดยการหาความนาจะเปนในการ

สวนแสดงภาพวีดีโอ 
จากเครื่องแมขาย 

สวนแสดง 
ขอมูลเพิ่มเติม 

สวนควบคุมอุปกรณ 
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กระจายตัวของเม็ดสี (Color Probability Distribution) 
จากนั้นจะทําการหาคาจุดศูนยกลางของวัตถุนั้น ซึ่งคาที่
ไดจะนํามาใชในการอางอิงตําแหนงในการแสดงผลของ
ขอมูลเสริม 

 
รูปที่ 4 การตรวจจับหาตําแหนงโดยใชวิธี CAMSHIFT 
[3] 

 
เนื่องจากการตรวจจับแบบ CAMSHIFT เปนการหา

ตําแหนงของวัตถุจากการเปรียบเทียบคาความนาจะเปน
ในการกระจายตัวของสี ดังนั้นเพื่อใหเกิดความแมนยําใน
การหาตําแหนงจึงจํา เปนตองมีการปรับคา เริ่มตน 
(Threshold) ที่เหมาะสมกอนการใชงาน จากนั้นจึงทํา
การหาตําแหนงของวัตถุตามวิธีการของ CAMSHIFT ดัง
รูปที่ 4 โดยผลตัวอยางของการตรวจจับวัตถุแสดงไดดัง
รูปที่ 5 

 

 
         ภาพตนฉบับ                ภาพที่กําหนดคาเริ่มตนแลว 

 

 
        ผลลัพธที่ได 

รูปที่ 5 แสดงการหาตําแหนงของวัตถุในภาพดวยวิธี 
CAMSHIFT 

 

3.2. การสรางขอมูลท่ีจะเสริมลงบนภาพ 
ขอมูลคอมพิวเตอรกราฟกที่จะเสริมลงบนภาพถูก

สรางดวยไลบรารี่ OpenGL จากนั้นจะนําขอมูลเหลานี้มา
ซอนทับลงบนภาพในตําแหนงเดียวกับตําแหนงของแถบ
สีที่ไดมาจากกระบวนการหาตําแหนงของวัตถุบนภาพ
กอนหนานี้ 

 

4. สงขอมูลภาพผานระบบเครือขาย 
4.1. การบีบอัดขอมูล  
เมื่อทําการเสริมขอมูลลงบนภาพแลวจะนําภาพที่ไดนั้น
มาทําการบีบอัดขอมูลเพื่อใหมีขนาดเล็กลงเพื่อความ
รวดเร็วในการสงขอมูลผานระบบเครือขาย โดยการบีบ
อัดนั้นใชมาตรฐาน H.263 ของ  International  Tele           
communication Union [4] (ITU) ซึ่งเปนมาตรฐานที่ใช
สําหรับการบีบอัดขอมูลที่ เหมาะสมสําหรับระบบ
เครอืขายที่มีความเร็วในการสงขอมูลตํ่า โดยมีการทํางาน
ดังรูปที่ 6 

HSV Image
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2*area1/2 to set size
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Choose initial
 search window size and 
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รูปที่ 6 บล็อกไดอะแกรมการบีบอัดขอมูลดวย H.263 [4] 

4.2. การสงขอมูลดวยโปรโตคอล UDP 
หลังจากบีบอัดขอมูลภาพที่จะทําการสงขอมูลแลว จะ

ทําการสงขอมูลภาพที่ไดนั้นผานระบบเครือขายดวย
โปรโตคอล UDP ซึ่งเปนโปรโตคอลที่มีการรับและสง
ขอมูลที่รวดเร็ว ถึงแมอาจจะมีความผิดพลาดของขอมูล
ไดเนื่องจากไมมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
แตการผิดพลาดของขอมูลภาพเพียงบางเฟรมในบางครั้ง
มีผลตอการรับรูเพียงเล็กนอย จึงเหมาะสมที่จะใชในการ
สงขอมูลภาพ 

 

5. การสงขอมูลผานระบบเครือขาย 
คําสั่งสําหรับควบคุมอุปกรณ จําเปนตองมีความ

ถูกตองจึงไมเหมาะสมที่จะใชโปรโตคอล UDP แตจะใช
โปรโตคอล TCP/IP ที่มีการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลในการรับสง 
 

6. ผลการทดลอง 
6.1.การหาตําแหนงของวัตถุโดยใชวิธี  
CAMSHIFT 

เนื่องจากวิธีการของ  CAMSHIFT เปนการ
เปรียบเทียบการกระจายตัวของเม็ดสี การเปลี่ยนแปลง
ของแสงจึงมีผลตอระบบ ดังนั้นจึงตองมีการควบคุมแสง
ในพื้นที่ทํางาน โดยในการหาวัตถุพรอมกันทั้งสามสีโดย
มีอัตราการประมวลผลภาพอยูที่ประมาณ 13 เฟรมตอ
วินาที และมีความแมนยําในการหาตําแหนงของสีตาม
ตารางที่ 1- 3 โดยมีการเคลื่อนที่ วัตถุไปยังตําแหนง
ตางๆกันสามจุด แลวทําการหาตําแหนงของสีทั้งสามสี

ภายในวัตถุนั้น ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาเมื่อวัตถุ
เคลื่อนที่ออกจากกลองความแมนยําในการหาตําแหนง
ของวัตถุจะลดลง 
 
ตารางที่ 1 การหาตําแหนงของสีที่ระยะหางจากกลอง 20 ซม.  

 
 
ตารางที่ 2 การหาตําแหนงของสีที่ระยะหางจากกลอง 40 ซม. 
 

ตารางที่ 3 การหาตําแหนงของสีที่ระยะหางจากกลอง 60 ซม. 
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6.2.การสงขอมูลภาพผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

จาการทดลองสามารถสงภาพดวยขนาด 352 × 288 
พิกเซล ผานระบบเครือขายภายในดวยความเร็วในการ
สื่อสารขอมูล 100 Mbps สามารถสงภาพไดอยางตอเนื่อง 
มีอัตราการหนวงของภาพนอยกวา 0.1 วินาที  

6.3. การควบคุมอุปกรณและติดตอกับผูใชงาน 
เนื่องจากขนาดขอมูลที่สงมีขนาดเล็กและทําการสง

ดวยโปรโตคอล TCP/IP ทําใหสามารถควบคุมอุปกรณ
ไดอยางถูกตองและตอเนื่องโดยไมมีความผิดพลาดใน
การรับสงขอมูล โดยในสวนการติดตอกับผูใชงาน
สามารถแสดงขอมูลเพิ่มเติมไดถูกตองตรงกับอุปกรณที่
ผูใชตองการเรียนรูทั้งในสวนขอมูลรูปภาพและขอความ
เพิ่มเติม ดังแสดงในรูปที่ 7 

 
 
 
 

รูปที่ 7 แสดงภาพสวนติดตอกับผูใชงาน 
 

7. สรุป 

จากการทดสอบการทํางานเบื้องตนของระบบความ
จริงเสริมสําหรับการปรากฏทางไกลทําใหเห็นวา ระบบ
นี้มีความสามารถเพียงพอที่จะนําไปประยุกตใชในการ
เรี ยนรู ทางไกล  เนื่ องจาก เมื่ อจัด เตรี ยมระบบใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมจะทําใหสามารถหาตําแหนง
และเพิ่มเติมขอมูลไดอยางถูกตอง รวมทั้งความสามารถ
ในการแสดงผลภาพผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรได
อยางตอเนื่องและผูใชงานสามารถควบคุมอุปกรณในฝง
เครื่องแมขายไดอยางถูกตองและแมนยํา ซึ่งในอนาคต
สามารถนําระบบนี้มาพัฒนาเพิ่มเติมได โดยอาจนําไปใช
ในการสรางระบบหองทดลองทางไกลผานระบบ
เครือขาย เพื่อใหผู เรียนที่อยูหางไกลและขาดแคลน
อุปกรณหรือหองทดลองสามารถเขามาทําการทดลอง
ผานระบบเครือขายไดซึ่งจะเปนการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาใหกับผูเรียนที่อยูหางไกลใหมีศักยภาพในการ
เรียนรูทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆได 
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