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บทคัดย่อ 
 DIYํ Portableํ Studioํ 360 ํคํ อนวํ ตกรรมวํ สดํ เหลํ อใชํ ํ ไดํ แรงบํ นดาลใจจากํํํํํํํํํํํํํํํํํ
แผนยํ ทธศาสตรํ ํ“Greenํ&ํSmartํCampus”ํของมหาวํ ทยาลํ ยขอนแกํ น เํปํ นสตํ ด โอเคลํ ่อนทีส่ํ าหรํ บ
บํ นทกึภาพหร อวํ ดีโอํวํ ตถํ พํ พํ ธภ ณฑ ํจดหมายเหต ํศํ ลปวํ ตถํ ํ ในรํ ปแบบํ360ํ ใชํ เกํ บขํ อมํ ลวํ ตถํ  
ทีไ่มํ สามารถนํ าออกนอกสถานทํี่ไดํ ํรองรํ บวํ ตถ ไดํ หลายขนาดํเปลํี่ยนสํีพํ ้นหลํ งได ํปร บระด บแสงได ํ
พรํ อมขาตํ ้งกลํ องทีใ่ชํ ไดํ ท ้งกลํ องดํ จํ ท ลํโทรศํ พท มํ อถํ อํแทบเลํ ตํถํ ายวํ ดโีอและบํ นทึกเปํ นไฟลํ ํGIF,ํ
ไฟล ํ3Dํเผยแพรํ ทางํSocialํMediaํและฐานขํ อมํ ลได รวดเรํ วํนํ าไปประยํ กตํ ใชํ งานไดํ หลากหลายํ
เชํ นํพํ พํ ธภ ณฑํ ท องถํ ่นํภาพสํ นคํ าผลํ ตภํ ณฑ ํภาพโมเดลทางการแพทยํ ํ ผลการด าเนํ นงานพบวํ าํ  
ชํ วยประหยํ ดงบประมาณจํ ดซํ ้ออํ ปกรณํ ถํ ายภาพทํี่มํีราคาสํ งํ สถํ ตํ การเขํ าชมภาพและวํ ดํีโอทางํํํํํํํํํํํํํํํ
สํ ่อออนไลนํ มํีจํ านวนมากขํึ้นผลงานไดํ รํ บรางวํ ลชนะเล ศดํ านสนํ บสนํ นการท านํ บํ ารํ งศํ ลปวํ ฒนธรรมจาก
มหาวํ ทยาลํ ยขอนแกํ นํในงานํKKUํShowํ&ํShareํ2018ํชมผลงานได ท่ี https://goo.gl/1o9c6J 
 
คําสําคัญ: นวํ ตกรรมวํ สดํ เหลํ อใช , สํตํ ด โอเคลํ ่อนที,่ํพํ พํ ธภํ ณฑํ ,ํภาพ360องศา 
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Abstract 
 

 DIYํPortableํStudioํ360ํ isํinnovativeํfromํwasteํmaterials.ํInspiredํbyํtheํ
strategicํplanํ"Greenํ&ํ SmartํCampus"ํofํ Khonํ KaenํUniversity.ํ Itํ isํ aํmobileํ studioํ
forํ objectํ ofํmuseum,ํarchive,ํarcheologyํ inํ360ํ ํ .ํSupportํ toํmultipleํobjectsํandํ
changeableํ theํbackgroundํ color.ํAdjustableํ lightํwithํ aํ tripodํ canํuseํbothํdigitalํ
cameras,ํmobileํphones,ํtablets.ํVideoํrecordableํandํexport toํGIF or 3D fileํformat.ํ
Easilyํtoํdisplayํonํsocialํmediaํandํdatabase.ํApplied tํoํaํvarietyํsuchํas lํocalํ
museums,ํproductํphoto,ํmedicalํmodel.ํTheํresultsํfoundํthatํDIYํPortableํStudioํ
saveํbudgetํforํhigh-pricedํimagingํequipmentํand haveํaํgrowingํnumber ofํonlineํ
viewingํandํawarded ArtsํandํCultureํPreservationํinํKKUํShowํ&ํShareํ2018.ํForํmoreํ
informationํvisitํatํhttps://goo.gl/1o9c6J 
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บทน ํา 

 ปัจจ บ นภาพํ360ํํ ํก าล งเป็นที่น ยมแพร หลายํการถ ายภาพว ตถ ท่ีมีค ณภาพต อง 
น ามาถ ายในสต ด โอขนาดใหญ ใช อ ปกรณ ที่มีราคาแพงํว ตถ พ พ ธภ ณฑ หร อศ ลปว ตถ ส วนใหญ  
ไม สามารถน าออกนอกสถานที่ได ํและเป็นภาพน ่งเห นรายละเอียดด านเดียวง ายต อการแก ไข 
ละเม ดล ขส ทธ ์ํทีมงานได แรงบ นดาลใจจากแผนย ทธศาสตร ํ“Green & Smart Campus” ของ 
มหาว ทยาล ยขอนแก นํและแนวค ดการร กษาส ่งแวดล อมํ3Rs (Reduce Reuse Recycle) จึงได  
สร างสต ด โอเคล ่อนที่ถ ายภาพํ360ํ ํจากเศษว สด เหล อใช ํเพ ่อบ นทึกภาพว ตถ จดหมายเหต ของ 
มหาว ทยาล ยแบบํ360ํํ และสามารถน าไปใช ก บงานอ ่นํๆํได ํเช นํพ พ ธภ ณฑ ท องถ ่นํศ ลปว ตถ ํโมเดล 
ทางการแพทย ํผล ตภ ณฑ ํหร อช ้นงานต างํๆ 
 

ว ัตถ ุประสงค ์ 
 เพ ่อน าว สด เหล อใช มาสร างสต ด โอเคล ่อนที่บ นทึกภาพํ360ํํ ของว ตถ พ พ ธภ ณฑ และ 
จดหมายเหต  
 

 



ข ั้นตอนและวิธ ีการด ําเน ินงาน 
 

สต ดํ โอจากฟ ํวเจอร ํบอร ํดเกํ า 
 

แท นหม ํนํ360ํํ ํ จากไมโครเวฟ 
 

LEDํจากนํ ทรรศการ 

DIYํPortableํStudioํ360ํ ํ 
 



1.  ขั้นตอนการสร้างกล่องสตูดิโอ 360  
  1.1  ต ดแผ นฟิวเจอร บอร ดที่ได จากการร ้อถอนน ทรรศการํขนาดํ60x60ํเซนต เมตรํ
จ านวนํ7ํแผ น 
  1.2  น า 5 แผ นไปห  มด านในด วยผ าสีขาวหร อด าเพ ่อเป็นฉากภายในลดแสงสะท อน 
  1.3  น า 2 แผ นที่เหล อไปเจาะเป็นช องหน าต างและต ดกระดาษสาสีขาวในกรณีท่ี 
ใช ไฟส องด านข าง 
  1.4  ประกอบเป็นร ปกล องสต ด โอโดยยึดด วยตีนต ๊กแก 
  1.5  ต ดแถบไฟํLED ด านบนกล องํ 
  1.6  ต ดต ้งแท นหม นว ตถ ที่ท าจากฐานโคมไฟและมอเตอร จานหม นของไมโครเวฟํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ
ที่ช าร ดโดยท าออกมาํ2 แบบํค อํแบบํAuto ใช มอเตอร หม นํและแบบํManual ใช ม อหม นด วย 
เส นเอ นที่พ นม วนรอบแท นวางํใช ส าหร บว ตถ ที่มีน้ าหน กมาก 
 

     
   ํํํฟิวเจอร บอร ดจากน ทรรศการ        ํํํํํํํํต ดประกอบเป็นสต ด โอ ํํํํํํํํํํฐานโคมไฟและมอเตอร  
ํ       ํํํํํํํํํํของไมโครเวฟท่ีช าร ด 
 2.  วิธีใช้งาน  
  2.1 ํน าว ตถ วางในสต ด โอบนจานหม นํและเปิดไฟส องไปที่ว ตถ  
  2.2 ํต ้งกล องํหร อใช  Smart phoneํปร บระยะถ ายและม มมองตามต องการํ 

2.3  เปิดสว ตช แท นหม นว ตถ ํ(1ํรอบํ=ํ30ํว นาที) 
2.4ํํบ นทึกว ดีโอํหร อใช แอพพล เคช ่นประเภทํ3DํPhotoํ 

  2.5  เช ่อมต ออ นเทอร เน ตจากม อถ อเพ ่อแชร ว ดีโอํหร อไฟล ภาพํGIF ที่ได จาก 
แอพล เคช ่นํหร อเว บไซต ที่ให บร การแปลงไฟล ว ดีโอเป็นํGIF และเผยแพร ผ านํSocial Media หร อ 
อ พโหลดขึ้นฐานข อม ลได ท นที 
                 



               
ํํํํํํํํํํํํํํํชมว ดีโอสาธ ตข ้นตอนการสร างและว ธีใช งานที่ํhttps://youtu.be/yFSEnBv4NoE 
 
 3.  ข้อมูลของไฟล์ที่ได้และการนําไปใช้ต่อ  
ํ  3.1ํํVideo to 3D Modelํ 
  ใช กล องด จ ท ลหร อํSmart Phone บ นทึกว ดีโอํไฟล ที่ได เป็นํAVI, MP4 ความละเอียด
ขึ้นอย  ก บค ณภาพของม อถ อํกล องํแสงสว างํความละเอียดที่ช ดเจนส ดค อํระด บํ4Kํขนาดของ 
ไฟล ว ดีโอจะใหญ ํและสามารถแปลงเป็นไฟล ํ3D Model (Photogrammetry)ํด วยโปรแกรมํ3DF 
Zephyrํ(Free)ํน าไปตกแต งํแก ไขํและเผยแพร ได ํใช งานได ก บํ3D Printerํ 
 

    ํ              
แปลงว ดีโอ360ํเป็น3D Model (Photogrammetry)ํ        เผยแพร ผลงานที่ํSketchfab.com 
               ด วยโปรแกรมํ3DF Zephyr 
 ํํ      https://sketchfab.com/kkuarchives/collections 
 
ํ  3.2ํํVideo to GIF 360 ํ 
ํ  ใช ํ3D Photo Applicationํบ นทึกภาพํเช นํFyuse, Arqspin (Free) ภาพที่ได เป็น
ไฟล ํGIFํขนาดไฟล ขึ้นอย  ก บความละเอียดและความยาวของว ดีโอํความละเอียดขึ้นอย  ก บค ณภาพ
ของม อถ อํกล องํแสงสว างํและค ณภาพของ Applicationํํํํ 



ํํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ํํํ 
 
 
            Fyuse on Android & IOS        Arqspin on IOS  
 
สร ุปผล อภ ิปรายผล ข ้อเสนอแนะและการน ําไปใช ้ประโยชน ์ 
 หลํ งจากประดํ ษฐํ เสรํ จํ ได ทดลองนํ าไปบํ นทํึกขํ อมํ ลวํ ตถํ จดหมายเหตํ ของมหาวํ ทยาลํ ยํ ํ
วํ ตถ โบราณของพํ พํ ธภํ ณฑํ ท องถํ ่นวํ ดจอมศรํีํ และพํ พํ ธภํ ณฑ พระไมํ ํ จ.ขอนแกํ นํ โดยมํีผํ  ทรงคํ ณวํ ฒํ ํ
จากศํ นย วํ ฒนธรรมํ มหาวํ ทยาลํ ยขอนแกํ นํ ใหํ คํ าแนะนํ าปรํึกษาชํ วยปร บปรํ งการใชํ งานใหํ ดํียํ ํ งขํึ้นํ ํ ํ
เพํ ่อนํ าเขํ าฐานขํ อมํ ลจดหมายเหตํ ,ํ ฐานข อมํ ลํOERํและเผยแพรํ ในแฟนเพจหอจดหมายเหตํ ํ  
ผลการดํ าเนํ นงานํพบวํ าํสามารถบํ นทึกภาพวํ ตถํ ท ง้แบบภาพนํ ่งหรํ อวํ ดํีโอํ360ํ ไดํ รายละเอํียด
ชํ ดเจนํเชํ นํตราสํ ญลํ กษณํ ํรํ ปปํ ้นํ วํ ตถํ โบราณํ สํ ่งของเครํ ่องใชํ พํ ้นบํ านํ   
 ความคํ ดสรํ างสรรคํ จากวํ สดํ เหลํ อใชํ ชํ วยลดปรํ มาณขยะจากํการทํ างานํชํ วยองคํ กร
รํ กษาสํ ่งแวดลํ อมํและสรํ างนวํ ตกรรมแบบํDIYํตามนโยบายํGreenํ&ํSmartํCampusํผลงาน
ไดํ นํ าไปใชํ อนํ รํ กษ พํ ฒนาองคํ ความรํ  ํสรํ างแหลํ งเรํียนรํ  ศํ ลปวํ ฒนธรรมํภํ มํ ปํ ญญาทํ องถํ ่นํรวมท ง้ 
บํ รณาการเขํ ากํ บการเรํียนการสอน เํชํ น วํํ ชาถํ ายภาพํออกแบบผลํ ตภํ ณฑ ฝํํึกงานจดหมายเหตํ   
การว เคราะห ผลความพึงพอใจํพบว าํสถ ต การเข าชมผลงานที่เผยแพร ทางแฟนเพจหอจดหมายเหต  
มีจ านวนเพ ่มข้ึนอย างมีน ยส าค ญํํ 
   ํ 
 
 
 
 
 



Before 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           50,000-200,000 บาท/ํใหญ ํํ ยากํเยอะํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํภาพน ่ง 
 

After 
 

 
                 0ํบาท/ํเลํ กํง ํายํน ํอย                                ภาพ,ํว ํดํีโอํ360ํองศา 
 
 

  
 

ความพึงพอใจและสถ ต การเข าชมผลงานทางแฟนเพจหอจดหมายเหต ํมหาว ทยาล ยขอนแก น 
                                            https://goo.gl/FmpDDb 

https://goo.gl/FmpDDb


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวํ ลชนะเล ศดํ านสนํ บสนํ นการท านํ บํ ารํ งศํ ลปวํ ฒนธรรมจากมหาวํ ทยาลํ ยขอนแกํ นํ 
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