
1 
 

แนวทางปฏิบัตงิานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

ระบบแสดงผลท่อทางเรือโดยใช้เทคโนลยี Augmented Reality 
ชื่อเจ้าของผลงาน น.อ. ผศ.จิตติ สัมภัตตะกุล  น.ท. ผศ.พีระพงษ์ พรมจันทร์ 

   สังกัด ฝ่ายศึกษา รร.นายเรือ  เบอร์โทร 53394 , 53882   
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
  กองทัพเรือ มีนโยบายในการพัฒนาความสามารถของก าลังพล ทร. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่
ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วง และใช้เทคโนโลยีในการบ ารุงรักษายุทโธปกรณ์เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ยุทโธปกรณ์ที่ส าคัญของ ทร. นั่นคือ เรือรบ ซึ่ง ทร. มีจ านวนเรือรบอยู่กว่า 340 ล า ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญ
กับระบบอาวุธ ระบบเดินเรือ หรือเรื่องการกัดกร่อนของตัวเรือ แต่หากกล่าวถึงระบบท่อทางในเรือนั้น ระบบท่อ
ทางสามารถเปรียบเสมือนได้กับเส้นเลือดที่ไหลทั่วตัวเรือ ซึ่งมีความส าคัญต่อการท างานของเรือมาก และอาจเกิด
อันตรายได้หากละเลยในการปรนิบัติดูแลระบบท่อทาง เพราะท่อทางต่างๆ อาจมีการขนย้ายของเหลวเช่น น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันเครื่องบิน น้ าทะเล หรือน้ าจืด เป็นต้น ดังนั้นการส ารวจท่อทางหรือการมีแบบแปลน จะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานในเรือสามารถเข้าใจถึงระบบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบท่อทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และการฝึกบุคคลากรในองค์กรมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาองค์กร เพราะจะท าให้สามารถประหยัดเวลา งบประมาณในการฝึก และน าข้อมูลมาวิเคราะห์หากเกิด
ปัญหาในการท างานได ้

 

 1.1 ปัญหาและสาเหตุ 

 ระบบท่อทางในเรือ เป็นระบบที่ส าคัญที่ใช้ในการส่งของเหลวในตัวเรือหรือนอกตัวเรือ ซึ่งการท างาน
ปกติ ผู้ใช้จะไม่ทราบปัญหาของระบบท่อทางจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ความดันในท่อลด ท่อแตก หรือ
มีรูรั่ว ซึ่งอาจมีอันตรายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในเรือ โดยทั่วไป เรือจะมีผังท่อทางที่เป็นรูปแบบพิมพ์เขียว ทั้งนี้
เรือที่ประจ าการเป็นเวลานาน อาจเกิดการสูญหาย หรือ หากมีการปรับปรุงระบบท่อทางก็จะไม่ได้มีการปรับผังให้
เป็นปัจจุบัน ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานภายหลัง อาจไม่มีข้อมูลระบบท่อทางหรืออาจเกิดปัญหาเวลาซ่อมท า ซึ่งหากเกิด
เหตุ อาจส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และยากต่อการวิเคราะห์ถึงปัญหา อีกทั้งการที่เป็นรูปแบบ 2 มิติ 
อาจท าให้การซ่อมท าหรือการปรับผังให้ทันสมัยเป็นไปได้ยาก 
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แสดงตัวอย่างผังท่อทางของเรือ 

 

 1.2 ความจ าเป็น/ความต้องการในการวิจัย หรือความส าคัญของโครงการวิจัย 

          ความจ าเป็นในการด าเนินโครงการวิจัยนี้ เพ่ือสร้างระบบแสดงผลท่อทางของเรือรบโดยใช้
เทคโนโลยีโมเดล ๓ มิติ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในเรือสามารถเห็นภาพระบบท่อทางของเรือได้ชัดเจน และสามารถน า
ข้อมูลของผังที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลมาวิเคราะห์ถึงปัญหาได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างระบบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ารอง
กรณีเกิดการสูญหายของผังท่อทางเดิม อีกทั้งยังสามารถปรับผังท่อทางให้เป็นปัจจุบันได้ง่ายโดยการใช้เทคโนโลยี
โมเดล 3 มิติ และสามารถใช้ระบบฯ ในการช่วยวางแผนรับมือภัยคุกคามในยามสงคราม เช่น สงครามรูปแบบใหม่ 
ได้อีกด้วย 
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รูปแบบการแสดงผลในแนวคิดของโครงการวิจัย ฯ  

 

ออกแบบมุมมอง Isometric  
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ออกแบบมุมมอง Top View 

 

2. วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการด าเนินงาน 
1.  เพ่ือศึกษาระบบท่อทางในเรือรบ ทร.  
2.    เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างโมเดล 3 มิติ ของระบบท่อทางในเรือ 
3.  เพ่ือออกแบบระบบการสร้างโมเดล 3 มิติ  
4.  เพ่ือออกแบบระบบควบคุมและการแสดงผลในมุมมองต่างๆ  
5.  เพ่ือสร้างระบบแสดงผลท่อทางของเรือรบ  
 

  

 

 
 

3. กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการ วิธีการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice 
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โครงการนี้เป็นการวิจัยแบบประยุกต์ โดยเริ่มจากการศึกษาปัญหาและหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยศึกษาจาก
งานวิจัยต่างๆ ตลอดจนแนวทางที่สถานศึกษาต่างประเทศใช้ แล้วน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับระบบ
ท่อทางของเรือใน ทร. แล้วใช้ทักษะและโปรแกรมในการสร้างวัตถุ ๓ มิติ เป็นระบบท่อทาง ตามผังและการเก็บข้อมูลจาก
การส ารวจจริงแล้วน ามาเปรียบเทียบในเชิงประสิทธิภาพ คือ การแสดงผลและการควบคุมมุมมองและ การเปรียบเทียบเชิง 
ความเสมือนจริง คือ ต าแหน่งความถูกต้องของท่อทางและพ้ืนผิวของวัตถุ แล้วน ามาทดลองใช้งาน น าค าแนะน าของ
ผู้ใช้งานมาปรับปรุงต่อไปให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแผนงานในการด าเนินโครงการดังต่อไปนี้ 

 ศึกษาระบบท่อทางในเรือ 
 ศึกษากระบวนการสร้างโมเดล 3 มิติ ของระบบท่อทางในเรือ 
 ออกแบบระบบการสร้างโมเดล 3 มิต ิ

o โมเดลเรือ 
o ระบบท่อทาง 

 ออกแบบระบบควบคุมและการแสดงผลในมุมมองต่างๆ 
 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างระบบ 
 สร้างระบบแสดงผลท่อทางในเรือและระบบควบคุม จ านวน 1 ระบบ 
 ทดสอบการใช้งาน  
 วิเคราะห์ ประเมิน ปรับปรุงคุณลักษณะ  
 สรุปข้อมูลงานวิจัยและจัดท าเอกสารประกอบการวิจัย 

 
 3.1 ศึกษาระบบท่อทางในเรือ 
  คณะท างานฯ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลระบบท่อทางในเรือ ซึ่งมีความซับซ้อนและยากต่อการศึกษา
ส าหรับ นนร. โดยระบบท่อทางในเรือ มีความแตกต่างตามประเภทของเรือและความซับซ้อนของระบบ แต่ด้วย
การน าข้อมูลของยุทโธปกรณ์มาท าโครงการฯ อาจท าให้เกิดการรั่วไหลของความลับทางราชการได้ ดังนั้นทาง
คณะท างานฯ จึงได้ใช้เรือรบที่มีความคล้ายกันและไม่ลงรายละเอียดว่าเป็นเรือใด   
 
 3.2 ศึกษากระบวนการสร้างโมเดล 3 มิติ  
  ระบบแสดงผลเป็นส่วนประกอบส าคัญของทุกๆระบบที่จะท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและเห็นภาพการ
ท างานของระบบได้ เทคโนโลยีที่จะน าข้อมูลมาแสดงผลนั้น มีหลายรูปแบบ เช่น กราฟ รูปภาพ ภาพวิดีโอ หรือ
โมเดลเป็นต้น ส าหรับการวิจัยนี้จะใช้การสร้างโมเดล 3 มิติ มาสร้างระบบท่อทางของเรือรบ ตามลักษณะที่มีอยู่
จริงในเรือ โดยใช้โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติและโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งและสร้างพ้ืนผิวเสมือนจริง เช่น 
โปรแกรม Sketchup โปรแกรม Maya โดยส่วนควบคุมการแสดงผลจะใช้ Unity Engine ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกใช้
กันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้จะต้องใช้ Plugin ที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างโมเดลให้มีความสมจริงและลดระยะเวลา
ในการสร้างได้ เนื่องจากระบบท่อทางในเรือมีความซับซ้อนและใช้เวลานานในการศึกษา 
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 3.3. ออกแบบการสร้างโมเดล 3 มิต ิ 

 ท าการใช้โปรแกรม Sketchup ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการสร้างโมเดล 3 มิติ โดยมีจุดเด่นในด้าน
ความง่ายในการใช้เครื่องมือที่มีมาให้ และสามารถปรับมุมมองในขณะสร้างโมเดลได้ รวมทั้งสามารถก าหนดมิติ
หรือขนาดของโมเดลให้มีสัดส่วนเหมือนจริง แต่โปรแกรมนี้จะให้รูปแบบของพ้ืนผิวแบบพ้ืนฐานเท่านั้น ไม่สามารถ
จะสร้างพ้ืนผิวเสมือนจริงขณะใช้งานโมเดล หรือขณะเคลื่อนไหว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งโปรแกรมนี้ยังไม่
สามารถปรับรูปแบบหน้าของผิววัตถุให้มีประสิทธิภาพในเชิงการใช้งานจริงได้ จึงต้องอาศัยโปรแกรมอ่ืนมาช่วย
ปรับในส่วนที่ขาดไป  

 

โปรแกรม Sketchup ในการขึ้นรูป 3 มิติ 

  โปรแกรม Maya เป็นโปรแกรมท่ีใช้สร้างงาน 3 มิติ ที่สามารถปรับโมเดลจาก Vertex Face หรือ Edge 
ได้ เพื่อให้การแสดงผลมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปรับ Face 4 ที่เหมาะสมกับการค านวณของคอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมนี้ยังสามารถสร้างภาพ Render ที่ให้ความเสมือนจริงได้เป็นอย่างดี 
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การใช้งานโปรแกรม Maya 

  โปรแกรม Unity Engine เป็นโปรแกรมท่ีใช้ควบคุมและสร้างโมเดล 3 มิติ ซึ่งสามารถ Import รูปแบบ
ไฟล์ที่หลากหลาย และสามารถท าการ Build เพ่ือใช้กับอุปกรณ์แสดงผลได้หลากหลาย เช่น PC Tablet Mobile 
และรองรับระบบปฏิบัติการได้แก่ Windows Android IOS เป็นต้น 

 
การใช้โปรแกรม Unity 
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4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 4.1. ศึกษาข้อมูลเรือรบและท าการ Sketch 

 จาการด าเนินการ ได้รูปแบบเรือรบจ านวน 1 ล าที่จะแสดงผลโดยใช้เทคโนโลยี AR ได้จาก
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลของเรือ ระบบท่อทาง และเทคโนโลยีที่จะใช้แสดงผล โดยเริ่มจาก
เลือกชนิดเรือที่ต้องการเป็นต้นแบบและท าการ sketch คร่าวๆ เพ่ือให้เกิดภาพในการที่จะใช้โปรแกรมสร้างต่อไป 
ดังรูปแบบดังนี้ 

 

ท าการ sketch เรือรบที่ต้องการสร้าง 
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กระบวนการ sketch เพ่ือให้ภาพชัดเจนขื้น  

4.2. ท าการสร้างตัวเรือจากโปรแกรม Sketchup 

 

เริ่มท าการสร้างตัวเรือและส่วนประกอบจากโปรแกรม Sketchup  

 

4.3. ท าการใส่สีและวัสดุให้ตัวเรือ 
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ท าการใส่สีและวัสดุให้กับตัวเรือและส่วนประกอบอ่ืนๆ  

4.4. Render เรือท่ีสร้างเสร็จแล้ว 

 

ภาพ Render ด้านข้างหลังจากสร้างแบบเสร็จแล้ว 
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ภาพ Render มุม Isometric  

 

 

4.5 ทดสอบ Model กับฉากหลัง 
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ภาพ Render ร่วมประกอบกับ Background  

 

4.6 ออกแบบระบบท่อทางจ าลอง 
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ออกแบบจ าลองท่อทางในเรือ 

4.7 ตกแต่งพ้ืนผิวและวัสดุด้วย Maya 

 

ตกแต่งรูปร่าง พ้ืนผิวและวัสดุโดยใช้ Maya 

 

 

4.8 น า Model เข้า Unity 
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ทดสอบการน าเข้าโมเดลใน Unity 

 

ทดสอบการน าเข้าในตัวเรือ 

 



15 
 

 

ทดสอบการ Render ระบบจ าลองท่อทาง

 

Render โดยมีระบบท่อในเรือ 

 

4.9 สร้างระบบการแสดงผลแบบ AR  
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เมื่อได้ Model ที่ต้องการแล้ว ท าการเลือกภาพอ้างอิง โดยทดสอบเลือกภาพดังกล่าวเป็นภาพอ้างอิง 

 

ภาพอ้างอิง 

4.10 ทดสอบระบบและปรับปรุง 

 

การสร้างระบบ AR โดยน า Model เข้าไปแสดงผลผ่านสิ่งแวดล้อมจริง 
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ทดสอบการแสดงผลท่อทางโดยระบบ AR  

 

 

สามารถท าการขยายหรือหมุนวัตถุตามภาพได้ 
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เมื่อท าการน าภาพอ้างอิงเข้าไป ท าให้ Model ขยายใหญ่ได้ 

 
4.11 ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

หลังจากได้มีการสร้างระบบแสดงผลท่อทางโดยใช้เทคโนโลยี AR แล้ว ได้ท าการทดลองระบบโดยเปิด
เครื่องต่อเนื่องไว้เพ่ือดูความเสถียรของโปรแกรม โดยเมื่อได้เปิดการใช้งานเป็นระยะเวลา 20 นาที ต่อเนื่อง พบว่า 
โปรแกรมยังใช้งานได้เป็นปกติ ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ 

 การทดสอบการใช้งานด้านเนื้อหา จากการใช้งานการแสดงผล พบว่ายังขาดรายละเอียดของระบบอยู่ 
เนื่องจากปัญหาด้านความลับทางราชการและ Hardware ที่มีราคาถูก ไม่สามารถประมวลผลในความละเอียดสูงๆ 
ได ้แต่ถือว่าเป็นต้นแบบของเรือรบของไทย และหากได้รับอนุมัติเรื่องข้อมูลในอนาคต ก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้  

 

5. ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหาร รร.นร. ให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานโดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้ 
 2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา รร.นร. ให้การ
สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สถานที่ 
 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 4. ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จากศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.นร. 
 5. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความตั้งใจที่น าประสบการณ์การท างานมาพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง 
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 6. ผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือชี้แนะ 
 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 1. การด าเนินการพัฒนาระบบแสดงผลท่อทางเรือโดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality นี้ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นในหน่วยงาน โดยเป็นจุดเริ่มต้นที่ครู-อาจารย์มีการปรับเปลี่ยนมาให้ความส าคัญกับการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในกรเรียนการสอนมากขึ้น 
 2. การใช้โมเดล 3D และ 4D ในการออกแบบส าหรับโครงสร้าง  

 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพของงานโดยใช้ 3D และ Immersive / Virtual Reality  
 4. การน าเทคโนโลยี 3 มิติ มาใช้กับงานด้านก่อสร้างและงานสถาปัตยกรรมในโครงการจริง 
 5. ควรมีการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้ก าลังพล และนนร. สามารถเรียนรู้ระบบภายในเรือได้ในอนาคต   
 
 
7. การเผยแพร่ 
 งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนนายเรือ  

ฉบับที่ 3 ปี 2563 

 

 

 

 


