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บทคัดย่อ
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากจึงเป็นที่มาของความต้องการ
สร้างแบบจ�ำลองสามมิติที่มีความสมจริง เพื่อน�ำไปใช้แสดงผลบนหน้าจอของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมทางด้าน
ภาพยนตร์ วิดีโอเกม แอนิเมชัน ประติมากรรม สถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีความจริงเสริมและ
ความจริงเสมือน และการสั่งพิมพ์แบบจ�ำลองสามมิติผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบสแกนวัตถุ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นผิวสามมิติรายละเอียดสูงส�ำหรับพื้นผิวแบบระนาบและไม่ระนาบ โดยใช้
วิธีการถ่ายภาพจากวัตถุจริงหลายมุมมองด้วยกล้องดิจิทัล DSLR เพื่อเก็บภาพความละเอียดสูงโดยมีขั้นตอนการปรับสีของ
ภาพวัตถุให้ตรงกับสีจริงของวัตถุด้วยวิธีการสอบเทียบสีจากแผนภูมิทดสอบสี 24 สี (Color Checker) โดยขั้นตอนการถ่าย
ภาพวัตถุจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ส่วนทีห่ นึง่ ใช้กล่องสตดู โิ อทีม่ กี ารติดตัง้ แถบหลอดไฟแอลอีดสี ขี าวในการถ่ายภาพวัตถุ
แบบ 360 องศา เพื่อน�ำไปประมวลผลภาพด้วยวิธีการรังวัดด้วยภาพ (Photogrammetry) เพื่อสร้างแบบจ�ำลองสามมิติ
และภาพแผนที่สีพื้นผิวของวัตถุ ส่วนที่สองใช้เครื่องสแกนเนอร์สามมิติส�ำหรับสแกนพื้นผิวในการถ่ายภาพวัตถุในมุมมอง
เดียวกันแต่อยู่ภายใต้การส่องสว่างของแสงจากหลอดไฟ 8 ดวง ในทิศทางที่แตกต่างกันเพื่อน�ำภาพไปประมวลผลภาพ
ด้วยวิธีโฟโตเมตริกสเตอริโอ (Photometric Stereo) ส�ำหรับสร้างภาพแผนที่สีพื้น ภาพแผนที่แนวฉาก และภาพแผนที่
ความสูง สุดท้ายเมื่อน�ำภาพแผนที่ต่างๆ ไปใส่ให้แก่แบบจ�ำลองสามมิติแล้วท�ำการเรนเดอร์ภาพแบบจ�ำลองสามมิติส่งผลให้
แบบจ�ำลองสามมิติที่สร้างขึ้นมีความนูนสูงหรือนูนต�่ำ รอยขรุขระ ร่องลึก ลวดลายต่างๆ และสีพื้นผิวที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิว
มีความสอดคล้องกับวัตถุจริง
คำำ�สำำ�คััญ: เครื่่�องสแกนเนอร์์สามมิิติิ การรัังวััดด้้วยภาพ โฟโตเมตริิกสเตอริิโอ แบบจำำ�ลองสามมิิติิ
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Abstract
Computer graphics technologies are significantly advanced. This results in the requirements for 3D
models that are realistic in order to display on the screens of the electronic devices, in the movie, video
game, animation, sculpture, architecture, product design, augmented reality (ar), and virtual reality (vr)
technologies industries as well as to print the 3D models through 3D printers. The purpose of this research
study is to design and develop the object scanning system for storing the high definition 3D data of the
planar and non-planar surfaces by taking the photos of real objects in many angles with the DSLR digital
camera to store high definition photos. The colors of the photos of the objects were adjusted with the
color calibration method from the color checker with 24 colors. To take photos, the photos of the objects
were divided into two main parts. For the first part, the studio camera with white LED was used for taking
360 degree photos being processed with photogrammetry in order to create 3D models and texture maps
of the objects. For the second part, a 3D scanner was used in order to scan the surfaces of the objects at the
same angle with the different directions of lights from eight light bulbs in order to process the photos with
photometric stereo for creating base color maps, normal maps and heightmaps. Finally, the map photos were
inputted in the 3D models. Then, the 3D models were rendered. As a result, the 3D models had high reliefs,
bas reliefs, rugged surfaces, deep grooves and patterns. Additionally, the colors on the surfaces were
consistent with the real objects.
Keywords: 3D Scanner, Photogrammetry, Photometric Stereo, 3D Model
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1. บทน�ำ
การสร้างแบบจ�ำลองสามมิติ (3D Model) เพื่อน�ำไป
แสดงผลภาพสามมิติผ่านหน้าจอของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับน�ำเสนอผลงานทางด้านภาพยนตร์ วิดโี อเกม แอนิเมชัน
เทคโนโลยีความจริงเสริมและความจริงเสมือน ฯลฯ [1], [2]
ที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของผู้สร้างแบบจ�ำลองที่มีทักษะการใช้
โปรแกรม เช่น 3ds Max, Maya และ Zbrush โดยปกติมัก
พบเจอปัญหาในกรณีที่วัตถุต้นแบบมีพื้นผิวที่มีรายละเอียด
สลับซับซอ้ นซึง่ ไม่สามารถสรา้ งรายละเอียดบนพนื้ ผิวไดอ้ ย่าง
ถกู ตอ้ งดว้ ยมอื เช่น พระเครือ่ งหรือรูปปัน้ ส่งผลให้แบบจ�ำลอง
ทีส่ ร้างขึน้ มีขนาดและรายละเอียดบนพืน้ ผิวมีความไม่ถกู ต้อง
และคลาดเคลื่อนไปจากวัตถุต้นแบบ เนื่องจากใช้วิธีการวัด
โดยการประมาณด้วยสายตา เมื่อผ่านกระบวนการเรนเดอร์
(Rendering) เป็นขัน้ ตอนการค�ำนวณค่าสีและความสว่างจาก
แหล่งก�ำเนิดแสงที่ต�ำแหน่งต่างๆ บนแบบจ�ำลอง จากนั้นจะ
ท�ำการฉายแบบจ�ำลองลงบนระนาบสองมิติเพื่อท�ำการสร้าง
จุดภาพที่มีหน่วยพิกเซล (Pixel) และลงสีแต่ละพิกเซลด้วย
ระบบสีแบบอาร์จบี ี (RGB) ก่อนส่งไปแสดงผลบนจอภาพ [3]
ปัจจุบันมีการน�ำเทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนรอยมาใช้
ในกระบวนการสรา้ งแบบจ�ำลองทีเ่ รียกว่าสแกนเนอร์สามมิติ
(3D Scanner) ประกอบด้วยหลายประเภทด้วยกัน [4] วิธหี นึง่
ทีน่ ยิ ม คอื วิธกี ารรังวัดดว้ ยภาพ (Photogrammetry) ปัจจุบนั
มีหลายแอปพลิเคชัน เช่น Agisoft [5] ประมวลผลด้วยวิธรี งั วัด
ด้วยภาพใช้วิธีถ่ายภาพวัตถุหลายมุมมองเพื่อน�ำข้อมูลสี
พิกเซลของแต่ละภาพไปค�ำนวณหาต�ำแหน่งและทิศทางของ
กล้องและหาระยะความลึกของแต่ละจุดบนภาพทีอ่ ยบู่ นพิกดั
ของต�ำแหน่งเดียวกันเพอื่ สรา้ งเมฆจุด (Point Cloud) น�ำไปสู่
การสร้างพื้นผิวของแบบจ�ำลองและนําค่าสีพิกเซลไปสร้าง
ภาพแผนที่ สี พื้ น ผิ ว การสแกนวั ต ถุ ที่ นิ ย มอี ก วิ ธี ห นึ่ ง คื อ
การสแกนด้วยเลเซอร์ (Laser Scanning) Alshawabkeh
และคณะ [6] ใช้ระบบเลเซอร์สแกนเนอร์สามมิติของไลก้า
(Leica) เพื่อสแกนโบราณวัตถุที่อยู่ภายในพื้นที่พระราชวัง
Qasr Al-Abidit ประเทศจอร์แดน เพื่อเก็บข้อมูลความช�ำรุด
เสียหายของพื้นผิวเพื่อการอนุรักษ์พบว่า รายละเอียดบน
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พนื้ ผิวถกู ลดทอนลงไปแมว้ า่ แบบจ�ำลองทีส่ รา้ งขึน้ จะมีความ
ละเอียดของจ�ำนวนเมฆจุดหลักล้านจุด
ปัจจุบนั การเรนเดอร์ภาพแบบจ�ำลองใหม้ คี วามสมจริง
จะใช้วิธีการเรนเดอร์บนพื้นฐานของฟิสิกส์ (Physically
Based Rendering; PBR) ใช้วิธีจ�ำลองการค�ำนวณแสงจริง
เมื่อแสงกระทบบนพื้นผิวที่มีการก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
เช่น ระดับความสูงหรือต�่ำบนพื้นผิวควบคุมด้วยภาพแผนที่
แนวฉาก (Normal Map) เป็นภาพสีที่แปลงมาจากเวกเตอร์
แนวฉากที่ตั้งฉากกับพื้นผิวถูกค�ำนวณร่วมกับทิศทางของ
เวกเตอร์แสงที่ส่องบนพื้นผิวท�ำให้การสะท้อนแสงบริเวณ
จุดใดๆ บนพนื้ ผิวเปลีย่ นไปเสมอื นว่ามีระดับความนนู สงู หรอื
นูนต�่ำเกิดขึ้น หรือการใช้ภาพแผนที่ความสูง (Height Map)
เป็นภาพสีขาวด�ำ โดยสีขาวและสีดำ� ใช้กำ� หนดระดับความสูง
และต�่ำตามล�ำดับ [7] Neubelt และคณะ [8] พัฒนาระบบ
สแกนเนอร์ ส ามมิ ติ โ ดยใช้ วิ ธี โ ฟโตเมตริ ก สเตอริ โ อ
(Photometric Stereo) คิดค้นโดย Woodham [9] เป็นวิธี
ค�ำนวณทิศทางการหันหน้าของพื้นผิวโดยใช้ข้อมูลแสงที่
ตกกระทบบนวัตถุจากภาพถ่ายภายใต้ทิศทางของแสงที่
แตกต่างกันโดยติดตั้งไฟแอลอีดี 10 ดวง แล้วถ่ายภาพผ้า
เพื่อสร้างภาพแผนที่แนวฉาก เพื่อบันทึกรายละเอียดของผ้า
และภาพแผนที่สีพื้นผิวของผ้า เพื่อใส่ให้แก่แบบจ�ำลองของ
เสื้อผ้าที่สวมใส่โดยตัวละครในเกม The Order: 1886 ใช้
วิธกี ารเรนเดอร์แบบ PBR ผ่านเกมเอนจินส่งผลใหพ้ นื้ ผิวของ
เสื้อผ้ามีรายละเอียดที่มีความสมจริง Tunwatatanapong
และคณะ [10] ได้พัฒนาเครื่องสแกนเนอร์สามมิติที่สามารถ
สแกนวัตถุทมี่ คี วามแวววาวไดว้ ตั ถุจะถกู วางอยบู่ นแท่นหมุน
เพื่อถ่ายภาพวัตถุให้ครบ 360 องศา โดยติดตั้งไฟแอลอีดี
17,000 ดวง และกล้องความละเอียดสูง 6 ตัว ที่ถูกตั้งเวลา
ถ่ายภาพให้เข้ากับจังหวะการปรับระดับความเข้มแสงของ
ไฟแอลอีดีช่วยให้ทราบต�ำแหน่งของแสงที่ตกกระทบบน
พื้นผิวของวัตถุได้อย่างแม่นย�ำ และตัดแสงสะท้อนที่สว่างจ้า
ออกท�ำให้การค�ำนวณทิศทางของพืน้ ผิวมีความแม่นย�ำสูงขึน้
เพื่อน�ำไปใช้สร้างแบบจ�ำลอง ภาพแผนที่สีพื้นผิวที่แยกแสง
ออก (Albedo Map) และภาพแผนทีส่ ะท้อน (Specular Map)
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รูปที่ 1 (ก) การติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพวัตถุ และแผนภาพการติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพจากมุมมอง (ข) ด้านซ้าย (ค) ด้านบน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบ
สแกนวัตถุโดยใช้วิธีการถ่ายภาพวัตถุ เพื่อน�ำภาพวัตถุไป
ประมวลผลด้วยวิธีการรังวัดด้วยภาพ เพื่อน�ำไปสร้างแบบ
จ�ำลองและภาพแผนทีส่ พี นื้ ผิวรวมถึงท�ำการสรา้ งเครอื่ งสแกน
พืน้ ผิววัตถุโดยใชว้ ธิ โี ฟโตเมตริกสเตอริโอ เพอื่ สรา้ งภาพแผนที่
แนวฉากและภาพแผนที่ความสูงส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลพื้นผิว
สามมิติรายละเอียดสูง เมื่อน�ำภาพแผนที่ทั้งหมดใส่ให้แก่
แบบจ�ำลองแล้วใช้วิธีเรนเดอร์บนพื้นฐานของฟิสิกส์จะท�ำให้
ได้ผลลัพธ์ของแบบจ�ำลองทีม่ ขี นาด สีพนื้ ผิว และรายละเอียด
บนพื้นผิวมีความสอดคล้องกับวัตถุจริง งานวิจัยนี้มุ่งเน้น
การเปรียบเทียบภาพวัตถุจริงกับภาพแบบจ�ำลองที่มีพื้นผิว
รายละเอียดสูงและให้ความเสมือนจริงของภาพที่ปรากฏ
ต่อสายตามากกว่าการเปรียบเทียบความผิดพลาดระหว่าง
จุ ด ต่ อ จุ ด บนพื้ น ผิ ว และเพิ่ ม รายละเอี ย ดบนพื้ น ผิ ว ของ
แบบจ�ำลองที่สร้างจาก Agisoft ให้ชัดเจนขึ้น
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 เครื่องมือถ่ายภาพส�ำหรับการสแกนวัตถุ
การสร้างแบบจ�ำลองสามมิติจากภาพถ่ายวัตถุด้วย
วิธีการรังวัดด้วยภาพประกอบด้วย 6 อุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
1) กล้องดีเอสแอลอาร์ความยาวโฟกัส 18–55 มม.
2) กลอ้ งสตดู โิ อถ่ายภาพขนาดความกว้าง สูง ลึก ยาว
ด้านละ 40 ซม. พร้อมติดตั้งแถบไฟแอลอีดีสีขาวโดยจัดเรียง
เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังแสดงในรูปที่ 1 (ก)

รูปที่ 2 วัตถุที่น�ำมาทดสอบการสร้างแบบจ�ำลองสามมิติ
(ก) พระพิฆเนศ (ข) พระพุทธ (ค) ช้าง
3) แท่นหมุน 360 องศา ควบคุมองศาการหมุนด้วย
แอปพลิเคชันทีต่ ดิ ตัง้ ภายในสมาร์ตโฟนผ่านการเชือ่ มต่อด้วย
สัญญาณบลูทูท (Bluetooth) ดังแสดงในรูปที่ 1 (ค)
4) สมาร์ตโฟนใช้ส�ำหรับควบคุมองศาการหมุน
5) ขาตัง้ สร้างจากวัสดุอะคริลกิ ใสใช้กำ� หนดระยะห่าง
ระหว่างวัตถุกบั เลนส์กล้องขณะท�ำการถ่ายภาพ ควบคุมองศา
การถ่ายภาพวัตถุ 4 ระดับ โดยอา้ งอิงตามมุมเซนิทคอื มุมตาม
แนวเส้นโค้งของวงกลม ดังแสดงในรูปที่ 1 (ข)
6) แผนภูมิทดสอบสี 24 สี ใช้วัดสอบสีเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องระหว่างสีของภาพวัตถุกับสีจริงของวัตถุ
2.2 การเตรียมวัตถุที่ใช้ทดสอบ
วัตถุทใี่ ชท้ ดสอบมีทงั้ หมด 3 ชิน้ ดังแสดงในรปู ที่ 2 โดย
แต่ละชิ้นมีคุณสมบัติของวัสดุ รูปทรง และขนาดที่ต่างกัน
ท�ำการวัดขนาดจากวัตถุจริงดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลขนาดและประเภทวัสดุของวัตถุทดสอบ
วัตถุ

ประเภทวัสดุ

พระพิฆเนศ
พระพุทธ
ช้าง

หินทราย
เรซินผิวมัน
เรซิน

กว้าง
(ซม.)
8.5
6.1
7.5

สูง
(ซม.)
10.8
8.0
6.5

หนา
(ซม.)
1.1
1.1
1.6

2.3 เครื่องสแกนเนอร์สามมิติส�ำหรับสแกนพื้นผิววัตถุ
	ผู้วิจัยได้ท�ำการออกแบบและสร้างเครื่องสแกนพื้นผิว
วัตถุดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 เพื่อถ่ายภาพวัตถุจากมุมมอง
ด้านบนแต่อยู่ภายใต้การส่องสว่างจากไฟแอลอีดี 8 ดวง ใน
ทิศทางที่แตกต่างกันโดยแสงที่ตกกระทบบนวัตถุจะสว่าง
หรือมืดขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งและทิศทางการหันหน้าของพื้นผิว
ไปยังแหล่งก�ำเนิดแสง เมื่อน�ำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงความ
เขม้ สีบนภาพวัตถุจะสามารถน�ำไปประมวลผลเพือ่ สรา้ งภาพ รูปที่ 3 (ก) การติดตัง้ เครอื่ งสแกนพนื้ ผิววัตถุ (ข) ขณะปิดฝา
ด้านบน (ค) การส่องแสงจากหลอดไฟไปยังวัตถุ
แผนที่ต่างๆ ประกอบด้วย 8 อุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
1) กล้องถ่ายรูปใช้ตัวเดียวกับที่อธิบายในหัวข้อ 2.1
2) รีโมทชัตเตอร์ป้องกันกล้องสั่นไหวขณะถ่ายภาพ
3) แผ่นเหล็กความกว้าง 25 ซม. สูง 61 ซม. หนา
0.3 ซม. ประกอบเป็นแปดเหลีย่ มและสรา้ งฝาปิดเพอื่ ป้องกัน
แสงรบกวนจากภายนอกดังแสดงในรปู ที่ 3 (ข) ติดตัง้ ขัว้ หลอดไฟ
ตามต�ำแหน่งและทิศทางดังแสดงในรูปที่ 4
4) หลอดไฟแอลอีดีแสงโทนสีขาว อุณหภูมิสี 6,500
องศาเคลวิน ก�ำลังไฟฟ้า 10 วัตต์ จ�ำนวนทั้งหมด 8 ดวง
5) สวิตซ์ปลั๊กไฟ 5 ซ็อกเก็ต จ�ำนวน 2 ชุด
6) ขาตั้งกล้องติดตั้งนอตสกรูส�ำหรับติดที่ฐานกล้อง
7) แผนภูมิทดสอบสี 24 สี ใช้ตัวเดียวกับหัวข้อ 2.1
8) เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU Intel Core i7-9750H
(2.6 GHz), Graphics GeForce RTX 2070, Ram 32 GB
รูปที่ 4 แผนภาพการออกแบบเครื่องสแกนพื้นผิววัตถุ
2.4 โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบ
1) Adobe DNG Converter 12.2 , 2) DNG Profile 3. การออกแบบและทดสอบระบบสแกนวัตถุ
Editor 1.0.0.46 , 3) Lightroom 4 , 4) Agisoft Metashape 	ผู้วิจยั เลือกรูปปัน้ พระพิฆเนศ เพือ่ ใช้อธิบายการท�ำงาน
1.6.2, 5) Blender 2.75, 6) 3ds Max 2019, 7) V-ray Next ของระบบสแกนวัตถุ เพื่อสร้างแบบจ�ำลองสามมิติ สีพื้นผิว
for 3ds Max 3.1, 8) Substance Designer 2019.3.3, และรายละเอียดบนพื้นผิวประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังแสดง
ในรปู ที่ 5 การทดสอบวัตถุอกี 2 ชิน้ จะใชว้ ธิ กี าร ขัน้ ตอน และ
9) Python 3.6.4 and OpenCV
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รูปที่ 5 ภาพรวมของระบบสแกนวัตถุเพื่อสร้างแบบจ�ำลองสามมิติและภาพแผนที่ต่างๆ
สภาวะแวดล้อมขณะท�ำการทดสอบเหมือนกันมีเพียงการ
ตั้งค่าความไวแสงและความยาวโฟกัสของกล้องในขั้นตอนที่
1 และ 3 ทีแ่ ตกต่างกัน เนือ่ งจากระดับความสว่างภายในกล่อง
สตูดิโอกับเครื่องสแกนพื้นผิววัตถุและระยะห่างระหว่าง
เลนส์ กั บ วั ต ถุ มี ค วามแตกต่ า งกั น ดั ง แสดงในตารางที่ 2
โดยการตั้งค่าดังกล่าว เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพวัตถุที่มี
ความสว่างและความคมชัดทั่วเท่ากันทั้งภาพ

ตารางที่ 2 การตั้งค่ากล้องถ่ายรูปที่ใช้ในการทดสอบ
ขั้นตอนที่ รูรับแสง

ความเร็ว
ชัตเตอร์

ความไว
แสง
(ISO)

ความยาว
โฟกัส

1

f/11.0

1/125 วินาที

800

18 มม.

3

f/11.0

1/125 วินาที

400

55 มม.
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รูปที่ 6 (ก) ภาพวัตถุจากการถ่ายภาพในมุมมองแบบ 360°
จ�ำนวน 25 ภาพ (ข) แบบจ�ำลองสามมิติสร้างจาก
Agisoft
รูปที่ 8 ภาพวัตถุถ่ายจาก 8 ทิศทางของแสงที่แตกต่างกัน

รูปที่ 7 เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการสอบเทียบสี
3.1 ขั้นตอนที่ 1 การรังวัดด้วยภาพ
ใช้กล้องสตูดิโอถ่ายภาพวัตถุโดยวางต�ำแหน่ง และ
ทิศทางการหมุนของกล้องดังแสดงในรูปที่ 1 (ข) และ (ค)
จะท�ำให้ได้ภาพวัตถุในมุมมองแบบ 360 องศา รวมทั้งหมด
25 ภาพ และภาพแผนภูมทิ ดสอบสี 1 ภาพ แสดงในรูปที่ 6 (ก)
ท�ำการแปลงไฟล์ภาพนามสกุล CR2 เป็นนามสกุล DNG ดว้ ย
Adobe DNG Converter น�ำภาพแผนภูมิทดสอบสีมา
มาวัดสอบสีดังแสดงในรูปที่ 7 (ก) เพื่อค�ำนวณค่าสมดุล
สีขาวท�ำหน้าที่ควบคุมสีของภาพวัตถุให้ตรงกับสีจริงของ
วัตถุด้วย DNG Profile Editor ประกอบด้วย 2 ค่า คั่นด้วย
เครื่องหมายทับ ค่าที่ 1 คือ ค่าอุณหภูมิสีกับค่าที่ 2 คือ ค่า
ความจางของสีตามระดับสีขาวที่ผสมอยู่ [11] ก่อนประมวล
ผลมีค่าสมดุลสีขาว 5100/6 หลังการวัดสอบสีมีค่า 5400/1
ดังแสดงในรูปที่ 7 (ข) น�ำค่าใหม่ไปท�ำการแกไ้ ขใหแ้ ก่ 25 ภาพ
วัตถุด้วย Lightroom ดังแสดงในรูปที่ 7 (ค) และ (ง)
น�ำ 25 ภาพวัตถุ มาจัดเรียงภาพดว้ ย Agisoft โดยค�ำนวณ
หาจุดที่สอดคล้องกันของแต่ละภาพเป็นขั้นตอนการวัดสอบ
กล้องเพือ่ ค�ำนวณหาต�ำแหน่งและทิศทางการหมุนของกลอ้ ง
ดังแสดงในรูปที่ 6 (ข) จากนัน้ ท�ำการสร้างเมฆจุด ต่อมาท�ำการ
สร้างตาข่ายพื้นผิวเรียกว่าโพลีกอน (Polygon) เรียงต่อกัน
อ้างอิงจากต�ำแหน่งเมฆจุดเกิดเป็นพื้นผิวท�ำให้ได้ผลลัพธ์
ของไฟล์แบบจ�ำลองนามสกุล obj ดังแสดงในรูปที่ 5 (ก) ต่อมา

ท�ำการสร้างไฟล์ภาพแผนที่สีพื้นผิวของวัตถุนามสกุล tif
ดังแสดงในรูปที่ 5 (ข) โดยใช้ค่ายูวีที่จัดเก็บไว้ในแบบจ�ำลอง
ในการอ้ า งอิ ง ต� ำ แหน่ ง การลงสี บ นภาพแผนที่ สี พื้ น ผิ ว ให้
ตรงกับพื้นผิวของแบบจ�ำลองสามมิติ
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การจัดเรียงยูวีใหม่
การกางยูวีคือ วิธีการกางโพลีกอนของแบบจ�ำลอง
บนภาพที่มีพื้นที่สี่เหลี่ยมใช้ส�ำหรับก�ำหนดพิกัดของภาพ
เพื่อน�ำภาพแผนที่สีพื้นผิวของวัตถุไปวางบนแต่ละโพลีกอน
ของแบบจ�ำลอง ต่อมาท�ำการบันทึกค่ายูวีเป็นไฟล์ชื่อ UV1.
uvw ด้วย 3ds Max [12] ไฟล์ยวู นี จ้ี ะเก็บค่ายูวขี องภาพแผนที่
สีพื้นผิวของวัตถุที่สร้างจาก Agisoft ดังแสดงในรูปที่ 5 (ง)
จากนัน้ ท�ำการน�ำแบบจ�ำลองเดิมทีม่ กี ารใส่ภาพแผนทีส่ พี นื้ ผิว
มาท�ำการกางยูวีใหม่ด้วยวิธีการฉายแบบระนาบจากมุมมอง
ด้านบนด้วย Blender [13] จะท�ำให้ได้ภาพแผนที่ยูวีใหม่ที่มี
การกางยูวเี หมือนกับรูปร่างของวัตถุตน้ แบบ บันทึกไฟล์ภาพ
แผนที่่�สีีพื้้�นผิิวของวััตถุุใหม่่ ดัังแสดงในรููปที่่� 5 (จ) และบัันทึึก
ไฟล์์แบบจำำ�ลองที่่�บัันทึึกค่่ายููวีีใหม่่ด้้วย Blender นำำ�ไฟล์์แบบ
จ�ำลองมาบันทึกค่ายูวีเป็นไฟล์ชื่อ UV2.uvw ด้วย 3ds Max
ดังแสดงในรูปที่ 5 (ฉ)
3.3 ขั้นตอนที่ 3 โฟโตเมตริกสเตอริโอ
ถ่ายภาพวัตถุและภาพแผนภูมิทดสอบสี 24 สี ด้วย
เครือ่ งสแกนพืน้ ผิววัตถุดงั แสดงในรูปที่ 8 แม้วา่ หลอดไฟจะมี
ยีห่ อ้ และรุน่ เดียวกันควรวัดสอบสี เพือ่ ปรับค่าสมดุลสีขาวใหม่
ให้แก่ภาพวัตถุดังแสดงในตารางที่ 3
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ค่าสมดุล
สีขาว

ภาพที่

ตารางที่ 3 ค่าสมดุลสีขาวในขั้นตอนโฟโตเมตริกสเตอริโอ
1
(0°)

2
(45°)

3
(90°)

4
(135°)

5
(180°)

6
(225°)

7
(270°)

8
(315°)

5450/7 5350/13 5200/6

5300/7

5500/6 5500/12 5450/9

ก่อน

5550/9

หลัง

5700/11 5650/9 5600/15 5600/10 5700/11 5750/9 5600/16 5600/10

น�ำ 8 ภาพวัตถุ เข้ามาที่ Substance Designer ดัง
แสดงในรูปที่ 9 เริม่ ต้นท�ำการเชือ่ มกับโหนด (ก) Multi-Angle
to Albedo ส�ำหรับสร้าง (ข) ภาพแผนที่สีพื้นและเชื่อมกับ
โหนด (ค) Multi-Angle to Normal ส�ำหรับสร้าง (ง) ภาพ
แผนที่แนวฉาก น�ำโหนด (ค) เชื่อมกับโหนด (จ) Normal To
Height HQ เพื่อสร้าง (ฉ) ภาพแผนที่ความสูง โดยโปรแกรม
จะท�ำการวัดสอบกล้องและแสง เพื่อค�ำนวณหาต�ำแหน่ง
และทิศทางการหมุนของกล้อง และแหล่งก�ำเนิดแสงก่อน
สร้างภาพแผนที่ต่างๆ ตามล�ำดับ [14]
3.4 ขั้นตอนที่ 4 การจัดเรียงภาพแผนที่
การจัดเรียงภาพเพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งของรายละเอียด
บนพื้นผิวของภาพแผนที่ที่สร้างจาก Substance Designer
เพื่อให้ภาพมีต�ำแหน่งและรายละเอียดบนพื้นผิวตรงกับของ
ภาพแผนที่สีพื้นผิวที่สร้างจาก Blender การจัดเรียงภาพใช้
โฮโมกราฟีเมทริกซ์ (Homography Matrix; H) ประกอบ ด้วย
ตัวแปร h 9 ตัวแปร ท�ำหน้าที่แปลงค่าจุดระหว่างพิกัดใช้วิธี
จับคู่พิกัดอย่างน้อย 4 จุด ที่สอดคล้องกันระหว่าง 2 ภาพ
ด้วยอัลกอริทึมซิฟท์ (SIFT) โดยใช้ OpenCV เมื่อน�ำพิกัด
ต�ำแหน่ง (x, y) ใดๆ บนภาพแผนที่สีพื้นผิวดังแสดงในรูปที่ 5
(ฌ) คูณกับค่า H จะท�ำให้ทราบพิกัดต�ำแหน่ง (X,Y) ใหม่ของ
ภาพทีอ่ ยทู่ พี่ กิ ดั ต�ำแหน่งเดียวกับภาพแผนทีส่ พี นื้ ผิวดังแสดง
ในรูปที่ 5 (จ) ดังแสดงในสมการที่ (1)

(1)

รูปที่ 9 ภาพแผนที่ต่างๆ สร้างจาก Substance Designer
น�ำภาพแผนที่แนวฉากและภาพแผนที่ความสูงคูณกับ
โฮโมกราฟีเมทริกซ์ เพือ่ สร้างภาพแผนทีท่ งั้ 2 ทีม่ กี ารจัดเรียง
ระนาบภาพใหม่ [15] ดังแสดงในรูปที่ 5 (ฎ) และ (ฏ)
3.5 ขั้นตอนที่ 5 การน�ำภาพใส่ให้แก่แบบจ�ำลองสามมิติ
น�ำไฟล์แบบจ�ำลองเข้ามาใน 3ds Max ก�ำหนดการจัด
ยูวี 2 รูปแบบ โดยที่ UV Channel ที่ 1 ใช้ไฟล์ UV1.uvw
จัดยูวีภาพแผนที่สีพื้นผิวจาก Agisoft รูปที่ 5 (ข) และ
Channel ที่ 2 ใช้ไฟล์ UV2.uvw จัดยูวีภาพแผนที่แนวฉาก
และภาพแผนที่ความสูงจาก Substance Designer รูปที่ 5
(ฎ) และ (ฏ) ทีช่ อ่ งใส่ภาพของ Vray น�ำภาพแผนทีส่ พี นื้ ผิวใส่
ที่ช่อง Diffuse ก�ำหนด Map Channel : 1 น�ำภาพแผนที่
แนวฉากใส่ในช่อง Normal น�ำภาพแผนที่ความสูงใส่ที่ช่อง
Bump ก�ำหนด Map Channel : 2 [16] ท�ำการเรนเดอร์ภาพ
จะแสดงผลลัพธ์แบบจ�ำลองดังแสดงในรูปที่ 5 (ฐ)
4. ข้อมูลและระยะเวลาจากการทดสอบ
การสรา้ งแบบจ�ำลองและภาพแผนทีต่ า่ งๆ จากการถ่าย
ภาพวัตถุจริงใช้เวลาที่ต่างกันดังแสดงในตารางที่ 4 เริ่มต้น
ถ่ายภาพวัตถุแบบ 360 องศา 25 รูป/วัตถุ และภาพแผนภูมิ
ทดสอบสีใช้เวลาเฉลีย่ 18 นาที น�ำ 25 ภาพวัตถุไปประมวลผล
ในขั้นตอนที่ 1 ด้วย Agisoft การสร้างเมฆจุดกับพื้นผิวของ
แบบจ�ำลองและการสร้างภาพแผนที่สีพื้นผิว เลือกคุณภาพ
ระดับสูงในการประมวลผล [5] จากข้อมูลพบว่า เวลาที่ใช้
ในการสร้างแบบจ�ำลองและภาพแผนที่สีพื้นผิวขึ้นอยู่กับ
ปริมาณรายละเอียดบนพื้นผิวของภาพวัตถุสังเกตได้จาก
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ตารางที่ 4 ข้อมูลและระยะเวลาในการสร้างแบบจ�ำลองและภาพแผนที่ต่างๆ ของระบบสแกนวัตถุในงานวิจัยนี้
วัตถุ

ถ่ายภาพ
วัตถุและ
วัดสอบสี
(นาที)

พระพิฆเนศ เวลาเฉลี่ย
พระพุทธ
18
นาที
ช้าง

ขั้นตอนที่ 1 (การรังวัดด้วยภาพ)
ประมวลผลโดยโปรแกรม Agisoft
สร้างภาพ
สร้าง สร้างพื้น
รวมเวลา
แผนที่สีพื้น
เมฆจุด
ผิว
ขั้นตอนที่ 1
ผิว
(นาที) (วินาที)
(นาที)
(นาที)
23.1266 1.151
2.7785
43.9242
20.9393 0.929
7.8142
46.7689
12.4020 0.822
2.1193
32.5350

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

จ�ำนวนจุด
การจัดเรียง โฟโตเมตริก
จ�ำนวนจุด
ที่ตรงกัน
ยูวีใหม่ สเตอริโอ
Vertice
Feature
(นาที)
(นาที)
Match
45,069 เวลาเฉลี่ย เวลาเฉลี่ย 857
44,144
6
5
314
นาที
นาที
14,308
215

ผลต่างเวลา
รวมเวลา Agisoft กับ
การจัด ทั้งหมด ระบบสแกน
เรียงภาพ (นาที) งานวิจัยนี้
แผนที่
(นาที)
(วินาที)
18.57 55.2337 11.3095
8.48 57.9103 11.1414
3.96 43.6010 11.0660

รูปที่ 10 เปรียบเทียบผลลัพธ์แบบจ�ำลองสามมิติกับวัตถุจริง (ก) พระพิฆเนศ (ข) พระพุทธ (ค) ช้าง
จ�ำนวนจุด ขั้นตอนที่ 2 การจัดยูวีใหม่ใช้เวลาเฉลี่ย 6 นาที
ขั้นตอนที่ 3 น�ำ 8 ภาพวัตถุไปประมวลผลภาพเพื่อสร้างภาพ
แผนทีส่ พี นื้ แนวฉาก และความสูงด้วย Substance Designer
ใช้เวลาเฉลี่ย 5 นาที ขั้นตอนที่ 4 เวลาที่ใช้ค�ำนวณหาจุดที่
สอดคล้องกันระหว่าง 2 ภาพ เพื่อหาค่าโฮโมกราฟีเมทริกซ์

ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณรายละเอียดบนพืน้ ผิวของภาพวัตถุ สุดท้าย
ขั้นตอนที่ 5 การเรนเดอร์ภาพแบบจ�ำลองใช้การเรนเดอร์
แบบแสดงผลทันที จากข้อมูลสรุปได้ว่า เวลาที่ใช้ในการ
สร้ า งแบบจ� ำ ลองและภาพแผนที่ ต ่ า งๆ แปรผั น ตรงกั บ
ปริมาณรายละเอียดบนพื้นผิวและสีพื้นผิวของภาพวัตถุ การ
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ดังแสดงในรูปที่ 11 (คอลัมน์ที่ 3) มาใส่เพิ่มจะส่งผลให้แบบ
จ�ำลองมีทั้งสีและรายละเอียดบนพื้นผิวเสมือนกับวัตถุจริง
ดังแสดงในรูปที่ 10 (คอลัมน์ที่ 4)
6. สรุป
การสร้างแบบจ�ำลองสามมิติโดยใช้ระบบสแกนวัตถุ
จากภาพถ่ายของวัตถุหลายมุมมองจ�ำนวนทั้งหมด 25 ภาพ
ในงานวิจยั นีส้ ามารถสรา้ งแบบจ�ำลองและภาพแผนทีส่ พี นื้ ผิว
ของวัตถุจากการประมวลผลโดยใชว้ ธิ กี ารรังวัดดว้ ยภาพดว้ ย
โปรแกรม Agisoft โดยทีส่ ขี องภาพวัตถุตรงกับสีจริงของวัตถุ
เนื่ อ งจากมี ก ารวั ด สอบสี โ ดยใช ้ แ ผนภู มิ ท ดสอบสี 24 สี
รวมถึงการถ่ายภาพวัตถุจากเครือ่ งสแกนพืน้ ผิววัตถุโดยใช้วธิ ี
รูปที่ 11 ภาพแผนที่แนวฉาก ภาพแผนที่ความสูง และภาพ โฟโตเมตริกสเตอริโอ เพื่อสร้างภาพแผนที่แนวฉากและภาพ
		 แผนที่สีพื้นผิวของ (ก) พระพิฆเนศ (ข) พระพุทธ แผนทีค่ วามสงู ส�ำหรับจัดเก็บขอ้ มลู พนื้ ผิวสามมิตริ ายละเอียด
สูงด้วยโปรแกรม Substance Designer ช่วยท�ำให้แบบ
		 (ค) ช้าง
จ�ำลองสามมิตมิ รี ะดับความนนู สงู หรอื นนู ต�ำ่ รายละเอียดทีม่ ี
สแกนวัตถุด้วย Agisoft กับวิธีการสแกนวัตถุของงานวิจัยนี้ ความสลับซับซ้อนต่างๆ สอดคล้องกับรายละเอียดบนพื้นผิว
ใชเ้ วลาเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 11.1723 นาที เพือ่ เพิม่ การจัดเก็บข้อมูล ของวัตถุจริงส่งผลให้ผลลัพธ์ของแบบจ�ำลองสามมิตทิ สี่ ร้างขึน้
มีความเสมอื นจริงมากขึน้ จากผลการทดสอบการสแกนวัตถุ
พื้นผิวสามมิติรายละเอียดสูง
ดว้ ยโปรแกรม Agisoft กับวิธกี ารสแกนวัตถุของงานวิจยั นีใ้ ช้
เวลาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.1723 นาที เพื่อเพิ่มการจัดเก็บข้อมูล
5. การเปรียบเทียบผลแบบจ�ำลองสามมิติกับวัตถุจริง
รูปที่ 10 (คอลัมน์ที่ 1) แสดงแบบจ�ำลองที่สร้างจาก พื้นผิวสามมิติรายละเอียดสูง ผลลัพธ์ของไฟล์แบบจ�ำลอง
Agisoft พบว่า รายละเอียดบนพื้นผิวถูกลดทอนลงไปอย่าง สามมิตนิ ามสกุล .obj และไฟล์ภาพแผนทีต่ า่ งๆ นามสกุล .tif
เห็นไดช้ ดั รปู ที่ 10 (คอลัมน์ที่ 2) แสดงแบบจ�ำลองเมอื่ น�ำภาพ จากงานวิจัยนี้สามารถน�ำไปใช้งานต่อในการเรนเดอร์ภาพ
แผนที่แนวฉากดังแสดงในรูปที่ 11 (คอลัมน์ที่ 1) และภาพ สามมิติผ่านโปรแกรมเรนเดอร์ที่สนับสนุนการเรนเดอร์บน
แผนที่ความสูงดังแสดงในรูปที่ 11 (คอลัมน์ที่ 2) มาใส่พบว่า พนื้ ฐานของฟิสกิ ส์ ขอ้ จ�ำกัดของระบบนีค้ อื ไม่สามารถสแกน
มีรายละเอียดปรากฏบนพนื้ ผิวเพิม่ ขึน้ โดยสามารถสังเกตเห็น วัตถุที่มีพื้นผิวที่มคี วามโปร่งใสหรือมีความสะท้อนแสงมากๆ
ได้อย่างชัดเจน โดยภาพแผนทีแ่ นวฉากท�ำหนา้ ทีป่ รับแสงบน ได้ เนอื่ งจากสีพกิ เซลบนพนื้ ผิวของภาพวัตถุจะเปลีย่ นไปตาม
พื้นผิวเพื่อให้ดูเสมือนว่าพื้นผิวมีการปรับระดับความสูงหรือ ทิศทางของแสงทีต่ กกระทบบนพนื้ ผิวในมุมมองทีแ่ ตกต่างกัน
ต�ำ่ เกิดขึน้ โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสรา้ งของแบบจ�ำลอง ขณะท�ำการถ่ายภาพวัตถุแบบ 360 องศา โดยจะส่งผลให้การ
ภาพแผนที่ความสูงท�ำหน้าที่ปรับระดับความสูงหรือต�่ำบน ประมวลผลภาพวัตถุเพื่อน�ำไปสร้างแบบจ�ำลองสามมิติและ
พื้นผิว โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจริงของแบบจ�ำลอง ภาพแผนที่ต่างๆ มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้น
เมื่อน�ำมาใช้งานร่วมกันจะให้ผลลัพธ์ของแบบจ�ำลองที่มี
รายละเอียดบนพืน้ ผิวเสมอื นจริงมากขึน้ [17] รปู ที่ 10 (คอลัมน์ 7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ในโครงการ
ที่ 3) แสดงแบบจ�ำลองเมื่อน�ำภาพแผนที่สีพื้นผิวของวัตถุ
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“ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ” จาก
สํานักวิจัยแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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