
เคร่ืองสแกน 3 มิติ แบบเต็มตัว 
กุลณัฐ ทัพพิลา1, อรรถวีร จันทรเพ็ญ2, พรนิภา จิตระเมศ3 และ รวิ อุตตมธนินทร4 

1,2,3นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนันทา 
4อาจารยสาขาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนันทา 

 

บทคัดยอ 
 ในปจจุบันความตองการในการใชงานแบบจําลอง 3 มิติ แบบเต็มตัวสูงขึ้น ทั้งในดานของการแพทย 
ดานอุตสาหกรรม ดานงานศิลปะ เปนตน เราจึงสรางเครื่องสแกน 3 มิติแบบเต็มตัวในราคาตนทุนที่ไมสูงมาก
เพ่ือชวยในการสรางแบบจําลอง 3 มิติ แบบเต็มตัว โดยใชอุปกรณที่หาไดทั่วไป และประหยัดงบประมาณ 

 ในการวิจัยนี้เคร่ืองสแกน 3 มิติแบบเต็มตัวจะสรางแบบจําลอง 3 มิติ แบบเต็มตัว จากสิ่งท่ีเครื่อง
สแกนรับขอมูลเขาไปภายในคอมพิวเตอร เพ่ือสรางโมเดลแบบ 3 มิติ ออกมา ซึ่งโมเดลท่ีนํามาสแกนน้ันตองไม
สูงเกิน 2 เมตร เคลื่อนไหวขณะทําการสแกนไมได โมเดลตองไมโปรงแสงหรือสะทอนแสง ซึ่งโมเดลน้ันตองอยู
ในที่ๆแสงมีความสวางพอประมาณโดยมีหองหรือสตูดิโอไวสําหรับถายโมเดล ในการถายโมเดลจะใชเสน
เลเซอรฉายเพ่ือใชในการบอกพิกัดจุดของโมเดล และโมเดลตองถายครบ 360 องศา โดยการทดสอบได
แบงเปนดังนี้ การทดสอบวัดระยะหางระหวางแทนหมุน เสากลอง และเสาเลเซอรใหเหมาะสมกับโมเดลที่จะ
ทําการถาย การทดสอบสแกนวัตถุเล็ก เชน ขวดน้ํา ตุกตา เพ่ือหาพิกัดจุดพอยตคลาวด การทดสอบโปรแกรม
ที่ใชในการสแกนโมเดลท่ีไดจากการถายภาพ 360 องศา ทั้งนี้ผลลัพธที่ไดขึ้นอยูกับโมเดลและปจจัยอ่ืนๆ เชน 
แสง ความแมนยําขององศา เปนตน 

 

คําสําคัญ : เครื่องสแกน 3 มิติ แบบเต็วตัว, พอยตคลาวด, อัลกอรึทึม, เว็บแคม 
 

บทนํา 
 ในปจจุบันทราบกันดีวาความกาวหนาของ
เทคโนโลยีไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับ
เทคโนโลยีดานการสแกน 3 มิติ ก็มีการพัฒนา
ความกาวหนาอยางมากเชนเดียวกัน นั่นจึงเปน
เทคโนโลยีที่นําไปประยุกตใชไดในทุกอุตสาหกรรม
และสายอาชีพ ที่กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน 
ดวยความสามารถในการสแกนโมเดลท่ีมีความ
ละเอียดซับซอนไดในเวลาไมถึงชั่วโมง จะทําการ
สแกนวั ตถุ จ ากสิ่ ง ที่ เ ค รื่ อ งสแกนรั บ เข า ม า
ประมวลผลเพ่ือสรางเปนโมเดล 3 มิติแบบเสมือน
จริงในหลายมุมมอง โดยใชกลองเว็บแคมมาในการ
บันทึกภาพของวัตถุหรือคนในหลายมุมมอง ตั้งแต 
0 องศาถึง 360 องศา จากนั้นจึงนําไปประมวล

ขอมูลเพ่ือสรางแบบจําลอง 3 มิติแบบออกมา 
 เนื่องจากในการเคร่ืองสแกน 3 มิติ มีให
เลือกมากมาย และราคาท่ีสูงตามวัสดุอุปกรณที่
จัดทํา ดังนั้นจึงทําใหเกินแนวคิดท่ีจะพัฒนาเครื่อง
สแกน 3 มิติแบบเต็มตัว สําหรับจําลองวัตถุโดยใช
กลองเว็บแคม และโปรแกรมตรวจจับเลเซอรเพ่ือ
พัฒนาการจําลองใหมีประสิทธิภาพ และเพ่ือที่จะ
ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องสแกน 3 มิติ แบบ
ใชเลเซอรทั้งสวนฮารดแวร และซอฟตแวร  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาเรื่อง Full Body 3D 
Scanner 
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 2. เพ่ือออกแบบเคร่ืองสแกนเนอร 3 มิติ
แบบเต็มตัว 
 3. เพ่ือสรางเครื่องตนแบบสแกน 3 มิติ
แบบเต็มตัว 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ในสวนของซอฟตแวรใชโปรแกรม 
EMGU CV C# ในการทําเร่ิมจากการการนําภาพท่ี
ถายทําใหภาพเปนสีขาวดําเพ่ือแยกวัตถุออกจาก
พ้ืนหลังจุดที่เขมที่สุดจะเปนวัตถุท่ีตองการจุดที่เปน
จุดที่ออนท่ีสุดเปนพ้ืนหลังที่ตองการทําการตัดออก
[4] 

 2. การหาขอบของวัตถุที่ตองการจะใช
เทคนิค อัลกอริธึมสําหรับตรวจจับภาพ (Canny 

edge detection) [1] 

 3. หลังจากน้ันจะใชการหาพิกัดจุดหรือท่ี
เรียกวาพอยตคลาวดที่มีพิกัด X, Y และ Z เพ่ือทํา
การกําหนดพิกัดจุดใหกับรูปภาพในแตละภาพที่
ไดมา [2][3] 

 4. เม่ือรูจุดที่เปนจุดรวมเดียวกันในแตละ
ภาพที่องศาใกลเคียงกันจะทําการรวมรูปภาพ
เหลานั้นเขาดวยกัน หรือที่เรียกวาการสรางภาพ 
สามมิติจากภาพหลายภาพก็จะไดแบบจําลองสาม
มิติข้ึนมาจากกระบวนการเหลานี้ [5][6] 
 การทํางานของซอฟตแวร เรียนรูของ
เครื่องสแกน 3 มิติแบบเต็มตัวจะนําภาพ 36 ภาพ 
ไปรวมกันโดยซอฟตแวรที่ เ ขียนจะทําการจับ
เลเซอร [7] ดังตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลโมเดล 
 

ลํา
ดับ ชื่อ ภาพ ภาพจับเลเซอร 

1 กลอง 
 
 

 

 
 
2 
 
 

พีระมิด 

 
 
 

 
 

 
 
3 
 
 

ลูกบอล 

 
 
 

 
 

 
4 
 

คน
เต็มตัว 

 
 
 
 

 
 

 การทํางานของซอฟตแวร เรียนรูของ
เครื่องสแกน 3 มิติแบบเต็มตัว จะนําภาพ 36 ภาพ
ที่ไดมาไปรวมภาพโดยจะใชโปรแกรม Visual 

studio ในการเขียนโคด โดยใช EMGU CV ซึ่งเปน
ไลบรารีของ Open CV เปนสวนชวยในจับเสน
เลเซอรในภาพ [8] จะแสดงเปนพิกัด X, Y และ Z 

ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 พิกัด X, Y และ Z 

 

ผลการวิจัย 
 สรุปผลการทดสอบการทํางานของ
ซอฟตแวรเคร่ืองสแกน 3 มิติแบบเต็มตัว ซึ่ ง
ผลสรุปมีดังตารางท่ี 2 ตารางที่ 3 และตารางท่ี 4 

 

 

ตารางท่ี 2 ตรวจจับเสนเลเซอร 
 

การทดสอบการตรวจจับเสนเลเซอร 

ชื่อโมเดล ภาพถาย พิกัดจุดพอยต
คลาวด 

กลอง 1 
กลอง 

  
 
 

พีระมิด 
 
 
 

 
 

  ลูกบอล 
  

 
 

คนเต็มตัว 
 

  
 
 

 

 

 ผลการทดสอบแทนหมุน เปรียบเทียบ
องศาท่ีกําหนด 5 องศาและ 10 องศา ใชเวลา
ตามท่ีกําหนดไว 
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ตารางท่ี 3 การทดสอบเปรียบเทียบเวลาของการหมุนที่ 5 องศา และ 10 องศา
 

ทดสอบการสแกนภาพ 

โมเดล 
จํานวน
รอบท่ี
หมุน 

หมุนครั้ง
ละ 

(องศา) 

เวลาที่ใช
ในการ
หมุน 
(นาท)ี 

หมุนครั้ง
ละ 

(องศา) 

เวลาที่ใช
ในการ
หมุน

ครบรอบ 
(นาท)ี 

ภาพถายโมเดล 

กลอง 1 10 
 

2.28 
 

5 3.48 

 

พีระมิด 1 10 2.20 5 3.36 

 

ลูกบอล 1 10 2.24 5 3.42 

 

คนเต็ม
ตัว 1 10 2.33 5 3.59 

 
 
 
 
 

 

 การทดสอบโปรแกรมที่ใชในการสแกน
ชิ้นงานที่ไดจากการถายภาพ 360 องศา  
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ตารางท่ี 4 ตารางทดสอบการสแกนโมเดล 
 

การทดสอบการสแกนโมเดล 3 มิต ิ
โมเดลท่ีใช

ใน 
การทดสอบ 

จํานวน
ภาพ คาสี ภาพท่ีได 

ขวดสีขาว
ทึบ 

35 60 

 

 

กลอง 1 
กลอง 35 60 

 

 

พีระมิด 35 60 

 
 
 
 

ลูกบอล 35 60 

 

 

 
ตารางท่ี 4 ตารางทดสอบการสแกนโมเดล (ตอ) 

 
การทดสอบการสแกนโมเดล 3 มิต ิ(ตอ) 

โมเดลท่ีใชใน 
การทดสอบ 

จํานวน
ภาพ 

คา
สี ภาพท่ีได 

คนเต็มตัว 70 80 

 
 

 
สรุปและอภิปรายผล 

โครงงานน้ีไดสรางและพัฒนาตนแบบ
เครื่องสแกน 3 มิติ แบบเต็มตัว ที่ตนทุนต่ํา 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค 

1. สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษา
หลั กการทํ า ง านของ เค ร่ื องสแกนทั่ ว ไปมา
ประยุกตใชในการทํางานเคร่ืองสแกน 3 มิติ แบบ
เต็มตัว  

2. สามารถพัฒนาซอฟตแวรที่ใชในการหา
พิกัด X, Y, และ Z ตรวจจับเลเซอรที่สามารถเปน
สวนหนึ่งในการทํางานของเครื่องสแกน 3 มิต ิแบบ 

เต็มตัวได 
 3. สามารถออกแบบ และสรางตนแบบ
เครื่องสแกน 3 มิติ แบบเต็มตัวได 
 4. ซอฟตแวรสามารถทํางานรวมกับฮารด
ได 

 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. สามารถสแกนเปนภาพ 3 มิติ ได 
 2. สามารถพัฒนาซอฟตแวรที่ใชในการหา
พิกัด X, Y และ Z ตรวจจับเลเซอรที่สามารถเปน
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สวนหนึ่งในการทํางานของเครื่องสแกน 3 มิติ แบบ
เต็มตัวได  
 3 .  สามารถใช เลเซอรที่มีความสวาง
มากกวาได เพ่ือการประมวลผลท่ีมีกระสิทธิภาพ
มากกวา 
 4. ความตองการทําใหภาพ 3 มิติมีความ
สมบูรณ โดยอยากใหพัฒนาตอจนไดภาพ 3 มิติ
สมบูรณ 100 เปอรเซ็นตในอนาคต 
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