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หุ่นยนต์สแกนสามมิติ 
3D Scanner Robot 
โดย ดร. กติติพงศ์ เอกไชย และ ดร. ธศิีษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข  
ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) เนคเทค สวทช. 
 

ในปจจุบันเทคโนโลยีสแกนสามมิติ (3D scanner) มีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เชน การวัด

ความถูกตองของชิ้นงาน การออกแบบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑใหม เปนตน และเนื่องจากชิ้นงานในภาคอุตสาหกรรม

เปนชิ้นงานแบบสามมิติ การออกแบบอุปกรณท่ีเก่ียวของกับชิ้นสวนเหลานี้จำเปนตองมีการวาดแบบจำลองสามมิติ

ในคอมพิวเตอรเสียกอน แตมีความลำบากในการในการวัดชิ้นงานท่ีซับซอน และไมสามารถวัดขนาดไดอยางถูกตอง

ดวยเครื่องมือวัดทั่วไป ทำใหการวาดแบบมีความไมแมนยำ ดังนั้นเทคโนโลยีสแกนสามมิติจึงเขามาชวยเสริมการ

ทำงานในสวนนี้   

สแกนเนอรสามมิติคือเครื่องมือท่ีใชในการเก็บภาพและรายละเอียดจากวัตถุ แลวนำสงขอมูลเหลานี้ไปยัง

คอมพิวเตอรในรูปแบบของพอยทคลาวด (Point cloud) ซึ่งเปนกลุมของจุดขนาดเล็กในพิกัด X, Y, Z ในแกน 3 

มิติ โดยซอฟตแวรจะทำการแปลงจุดเหลานี้ใหเปนโพลีกอน (สามเหลี่ยม) ขนาดเล็ก ๆ ที่ตอเนื่องกัน เพื่อแสดง

พ้ืนผิวของวัตถุนั้น ความแมนยำของการสแกนข้ึนอยูกับความละเอียดของเครื่องสแกนเนอรสามมิติ 

 

ชนิดของสแกนเนอร์สามมิติ 
เทคโนโลยีสแกนเนอรสามมิติมีหลายประเภทดังนี้ 

1. สแกนเนอรแบบสัมผัส (Contact) เปนเครื่องสแกนเนอรที่อาศัยหัววัด เคลื่อนที่สัมผัสไปบนผิววัตถุ 

อาจจะทำดวยมือ หรือทำอัตโนมัติดวยเครื่องซีเอ็มเอ็ม (CMM, Coordinate Measuring Machine) เพื่อวัดพิกัด

ของจุดบนพ้ืนผิว เครื่องลักษณะนี้มีความละเอียดสูง แตใชเวลาการทำงานคอนขางมาก 

2. สแกนเนอรแบบไมสัมผัสแอคทีฟ (Non-contact active) เปนสแกนเนอรที่ยิงลำแสงเชน เลเซอรหรือ

รูปแบบของแสงไฟ (Structured light) เขาไปยังวัตถุ แลวจับการสะทอนกลับมายังกลอง ขอมูลระยะเวลาการ

เดินทางของเลเซอรหรือภาพท่ีเกิดจากการฉายลำแสง เหลานี้จะถูกใชในการคำนวณระยะหางจากกลองและวัตถุ 

สแกนเนอรชนิดนี้นิยมใชเพ่ือเก็บขอมูลท่ีใชในอุตสาหกรรม ตัวอยางดังรูปท่ี 1 

3. สแกนเนอรแบบไมสัมผัสพาสซีฟ (Non-contact passive) เปนการใชขอมูลจากภาพของกลองถายรูป

หรือกลองถายวิดีโอในหลายมุม นำไปผานโปรแกรม Photogrammetry โดยโปรแกรมนำจุดที่เหมือนกันของภาพ

ตาง ๆ มาซอนทับกันแลวจากนั้นจึงสรางพื้นผิวจำลองขึ้น วิธีนี้ใชภาพจำนวนมากและความละเอียดขึ้นอยู กับ

คุณภาพของของเซ็นเซอร และสภาพแสง 

4. สแกนเนอรแบบโวลุ มเมตริก (Volumetric technics)  เปนเครื ่องสแกนเนอรที ่ใชงานมากทาง

การแพทย โดยการสรางภาพสามมิติจากรังสีเอ็กซเรยสองมิติเรียกวาเครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอร (CT scan) หรือ



 
ใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาในเครื่อง MRI โดยเครื่องเหลานี้มีใชในอุตสาหกรรมดวยเชนกัน เชนการทดสอบดูภาพภายใน

วัสดุแบบไมทำลาย หรือในการทำวิศวกรรมยอนกลับ เปนตน 

 

    
 

รูปท่ี 1 ตัวอยางของสแกนเนอร (ซาย) แบบไมสัมผัสแอคทีฟชนิดเลเซอร (ท่ีมา : https://www.3d-

scantech.com/product/hscan331-3d-scanner/ ) (ขวา) แบบไมสมัผสัแอคทีฟชนิด Structure Light (ท่ีมา : 

https://www.revopoint3d.com/components-of-structured-light-handheld-3d-scanner/ ) 

 

การใช้งานเครื่องสแกนเนอร์สามมิติ  
สแกนเนอรสามมิติใชในการจับภาพวัตถุหรือสภาพแวดลอมใหเขามาอยูในรูปแบบไฟลดิจิทัล สามารถ

นำไปใชทำงานตอได เชน การนำไปพิมพดวยเครื่อง 3D printer ซึ่งผูใชสามารถยอขยายโมเดลไดตามตองการ, 

นำไปใชสราง CAD ใหมเพื่อทำวิศวกรรมยอนกลับ (Reverse engineering), การวิเคราะหขั้นตอนการรักษาทาง

การแพทย, ออกแบบชิ้นสวนที่ตองเชื่อมตอกับอุปกรณเดิมหรือ, นำไปแสดงผลในงาน AR/VR ได เปนตน การใช

งานสแกนเนอรสามมิติในประเทศไทยมีตัวอยางดังนี้ (สถาบันไทย-เยอรมัน 2022) 

1. ใชในวิศวกรรมยอนกลับในการการทำแมพิมพ ตัวอยางเชน บรรจุภัณฑพลาสติกใสอาหาร ผูใชสามารถ

นำชิ้นงานสำเร็จรูปที่ตองการทำซ้ำมาทำการสแกนสามมิติ เพื่อนำไปเปนขอมูลตนทาง หลังจากนั้นใชโปแกรม 

CAD ในการออกแบบแมพิมพตอไป 

2. การจำลองประติมากรรม หลังจากชางผูชำนาญปนประติมากรรมแลว และสแกนสามมิติกับโมเดลท่ีปน

แลวเสร็จ ขอมูลเหลานั้นสามารถนำมายอขยายแบบดิจิทัล แลวสามารถนำไปทำแมพิมพ หรือนำไปกัดชิ้นงาน

เพ่ือใหไดรูปทรงประติมากรรมในผลิตภัณฑตาง ๆ 

3. การพัฒนาอุปกรณเชื่อมตอกับรถทางการทหาร เชน กรณีตองพัฒนาอุปกรณเชื่อมตอกับรถหุมเกราะ 

ที่เราไมสามารถหาไฟล CAD ของรถเหลานั้นได จึงใชสแกนเนอรแบบสามมิติเพื่อจำลองลักษณะพื้นผิวของรถหุม

เกราะ ใหเปนโมเดลสามมิติ แลวจึงนำขอมูลเหลานี้ไปออกแบบอุปกรณเชื่อมตอใหเขากับโมเดลรถหุมเกราะตอไป 

4. การตรวจสอบชิ้นงานหลังจากกระบวนการผลิต ในบางกรณีชิ้นงานท่ีออกจากแมพิมพหรือผานการกัด

กลึง ตองการการตรวจสอบกอนนำไปทำงานในขั้นถัดไป ชิ้นงานเหลานี้สามารถถูกตรวจสอบดวยสแกนเนอรสาม

มิติกอนท่ีจะนำเขากระบวนการผลิตในข้ันตอนถัดไปได 

 

https://www.3d-scantech.com/product/hscan331-3d-scanner/
https://www.3d-scantech.com/product/hscan331-3d-scanner/
https://www.revopoint3d.com/components-of-structured-light-handheld-3d-scanner/


 

      
รูปท่ี 2 (ซาย) หุนยนตสแกนสามมิติของบริษัท Creaform (ท่ีมา https://www.creaform3d.com/en )   

(ขวา) หุนยนตสแกนสามมิติของบริษัท GOM Metrology (ท่ีมา https://www.gom.com) 

 

ประโยชนของเทคโนโลยีสแกนสามมิติที่กลาวมาแลวนั้นสามารถใชงานไดในหลายอุตสาหกรรม แตสวน

ใหญยังเปนการทำการสแกนดวยมือคน ท่ีผูใชตองเคลื่อนตัวสแกนเนอรสามมิติไปยังมุมตาง ๆ เพื่อเก็บคาพอยท

คลาวดใหครบทุกจุด บางกรณีตองติด Markers บนชิ้นงานกอนการสแกนเพื่อเปนจุดอางอิงในการนำขอมูลพอยท

คลาวดท่ีไดจากการถายของมุมตาง ๆ ของชิ้นงานมาเชื่อมตอกัน  ซ่ึงข้ันตอนเหลานี้ข้ึนอยูกับความชำนาญของผูใช 

ดังนั้นจึงมีผู นำเสนอระบบโดยใชแขนกลติดตั ้งสแกนเนอรสามมิติเพื ่อใชในการทำงานอัตโนมัติ เชน บริษัท 

Creaform หรือบริษัท GOM Metrology ดังแสดงในรูปที่ 2  ระบบเหลานี้สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ

การทำงาน เพราะสามารถดำเนินการสแกนไดเร็วขึ้นสามารถติดตั้งเขากับระบบอัตโนมัติในโรงงานได อยางไรก็

ตามผูใชยังตองกำหนดตำแหนงสำหรับสแกนเพ่ือใหแขนกลเคลื่อนท่ีไปยังตำแหนงเก็บขอมูล การทำงานในลักษณะ

นี้ใชเวลาตั้งคาในครั้งแรกคอนขางมาก และไมเหมาะกับงานที่มีชิ้นงานหลากหลาย หรืองานที่มีวงจรการผลิตที่สั้น 

เพราะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนชิ้นงานหมายถึงการตั้งคามุมการถายชิ้นงานและรูปแบบการเคลื่อนที่ของแขนกล

เพื่อใหเขาถึงมุมการถายทุกมุมทั้งหมด นอกจากนี้ระบบอัตโนมัติเหลานี้มีราคาสูงอยูในหลัก 10 ลานบาท จึงเปน

การยากท่ีอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กจะเขาถึงเทคโนโลยีนี้ได  

 

แพลตฟอร์มหุ่นยนต์สแกนสามมิตท่ีินําเสนอ 
จากขอจำกัดที่กลาวมาแลวศูนยนวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ซ่ึง

เปนหนวยงานหนึ่งของ สวทช. จึงไดพัฒนาแพลตฟอรมหุนยนตสแกนและตรวจสอบชิ้นงานสามมิติข้ึน (ก่ิงกาน, et 

al. 2021) โดยมีสวนประกอบสำคัญของระบบอยู 4 สวน ดังแสดงในรูปท่ี 3 ไดแก (1) สแกนเนอรสามมิติ (2) แขน

กล (3) โตะหมุน (Turn table) และ (4) ซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้น โดยการทำงานเปนดังนี้ เริ่มจากการวางชิ้นงานท่ี

ตองการสแกนถูกนำมาวางบนโตะหมุน โดยชิ้นงานนั้นจะมีหรือไมมีตนแบบ CAD ก็ได จากนั้นระบบจะสแกน

เบื้องตนเพื่อใหไดขอมูลพอยทคลาวดคราว ๆ ของชิ้นงาน จากนั้นซอฟตแวรจะคำนวณหามุมมองที่ดีที่สุด (Next-

Best-View) สำหรับสแกนโดยอัตโนมัติเพื่อใหไดขอมูลพอยทคลาวดของชิ้นงานโดยครบถวน โดยมีการพิจารณา

พื้นที่ซอนทับ (Coverage area) เพื่อชวยลดจำนวนมุมมองที่จะตองทำการสแกน ซึ่งจะทำใหการสแกนเสร็จเร็ว

ยิ่งขึ้น ในโครงการนี้นักวิจัยเลือกใชหุนยนต Sawyer robot และ สแกนเนอรสามมิติ รุน PhoXi 3D Scanner M 



 
ซึ่งเปนชนิดไมสัมผัสแบบแอคทีฟที่ใช Structured light เพื่อทำการพัฒนาตนแบบ และซอฟตแวรที่พัฒนาข้ึน

ทำงานบน ROS (Robot Operation System) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการสำหรับหุนยนตระบบเปด ในตนแบบที่ทำ

การพัฒนาข้ึนมีคุณสมบัติดังนี้  

- สามารถสแกนชิ้นงานไดท้ังกรณีท่ีวัตถุมีตนแบบ CAD และไมมีตนแบบ CAD 

- ระบบสามารถสรางการเคลื่อนท่ีไดโดยอัตโนมัติเพ่ือสแกนชิ้นงานรูปรางตาง ๆ โดยไมตองกำหนดตำแหนง

การเคลื่อนท่ีของแขนกล และไมตองติดตั้ง Markers 

- รองรับชิ้นงานท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 8-50 เซนติเมตร สูง 8-30 เซนติเมตร น้ำหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม  

- ความแมนยำของระยะระหวางจุดของขอมูลพอยทคลาวด อยูระหวาง 150-250 ไมครอน  

- ใชเวลาในการสแกนเฉลี่ย 8-15 นาทีข้ึนอยูกับความซับซอนของชิ้นงาน 

 

 
รูปท่ี 3 ระบบหุนยนตสแกนสามมติิท่ีถูกพัฒนาข้ึนมา ประกอบดวย (ซาย) สแกนเนอรสามมติิ,  

แขนกล, โตะหมุน และ (ขวา) ซอฟตแวรท่ีพัฒนาข้ึน 

 

จุดเดนของแพลตฟอรมนี้ คือซอฟตแวรสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับความตองการของอุตสาหกรรมแตละประเภท 

ระบบมีความยืดหยุนที่สามารถปรับเปลี่ยนองคประกอบหลักทั้ง 3 ตัว คือ สแกนเนอรสามมิติ แขนกล และโตะ

หมุน ใหเปนรุ นหรือยี ่หอตาง ๆ ที ่เหมาะสมกับประเภทของงานที ่ตองการและตามงบประมาณที่มีได โดย

สแกนเนอรสามมิติที่นำมาใชงานในระบบตองมี API หรือ SDK ที่สามารถใชในการควบคุมการทำงานได และแขน

กลตองรองรับ ROS ตัวอยางของอุปกรณท่ีสามารถใชงานไดในแพลตฟอรมท่ีนำเสนอแสดงดังรูปท่ี 4 

 



 

 
 

รูปท่ี 4 ตัวอยางของอุปกรณท่ีสามารถใชงานไดในแพลตฟอรมท่ีพัฒนาข้ึน 

 

ตัวอยางการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึน แสดงดังรูปท่ี 5 เปนการนำหัวโขน ซ่ึงเปนผลงานของอาจารยพิเชษฐ กลั่นชื่น 

ศิลปนและนักนาฏศิลปไทย มาทำการสแกน และจากนั้นนำผลการสแกนที่ไดไปกัดดวยระบบกัดชิ้นงาน ซึ่งเปน

ผลงานของ  ผศ .ดร .  เ ช าวล ิ ต  ม ิ ต รส ั นต ิ ส ุ ข  ภาคว ิ ช าว ิ ศวกรรมไฟฟ  า  คณะว ิ ศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงชิ้นงานท่ีกัดออกมาสามารถยอขยายไดตามความตองการ 

 
 

รูปท่ี 5 ตัวอยางการนำสแกนเนอรสามมิตไิปใชสำหรบัการสแกนหัวโขน  

และการกัดช้ินงานโดยแขนกลของ ม.เกษตรศาสตร 

 

ปจจุบันงานวิจัยหุ นยนตสแกนสามมิติวิจัยแลวเสร็จในเฟสแรก ตนแบบสามารถใชงานสำหรับการ

ตรวจสอบชิ้นงานและเก็บคาพอยทคลาวดเพ่ือไปสรางไฟล CAD ตอได และระบบท่ีนำเสนอสามารถปรับใหมีความ

เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ตองการและงบประมาณที่มี สำหรับทานที่สนใจสามารถติดตอเพื่อเยี ่ยมชมหรือนำ

ชิ้นงานมาทดลองสแกนดวยตนแบบระบบสแกนเนอรสามมิติเพ่ือทดสอบกับปญหาของทานไดท่ีศูนยนวัตกรรมการ

ผลิตยั่งยืน 

 Developed Software 

3D Scanners 
*Must have API/SDK 

Robot arms 
* Must support ROS 

Turn-Table 



 
เอกสารอ้างอิง 
สถาบันไทย-เยอรมัน. 2022. “รายงานฉบับสมบูรณ : โครงการสำรวจและวิเคราะหตลาดและความตองการ 

เทคโนโลยี 3D scanner ของประเทศไทย เสนอตอ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ.” 

เชิดศักดิ์ ก่ิงกาน, ธีศิษฎ ลีลาสวัสดิ์สุข, สิรชิัย นิธิอุทัย, และ ศักยปณชัย เกศสิชาปกรณ. 2021. “ระบบสแกน

ชิ้นงานแบบ 3 มิติ โดยการหามุมท่ีดีท่ีสุดในการสแกนแบบอัตโนมัติโดยใชกลองตรวจจับการเคลื่อนไหว.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตอ ศูนยนวัตกรรมการผลิตย่ังยืน (SMC) 

112 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

อีเมล: smc-business@nectec.or.th 

เว็บไซต : https://www.nectec.or.th/smc 

Facebook : https://www.facebook.com/smceeci 


