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ตําแหนงดวงตาของผูใชไดในแบบเวลาจริง ดวงตาของโมเดลสามารถมองมายังผูใชงาน รวมถึงการขยับปากเพื่อให
สอดคลองกับคําพูดที่จะพูดกับผูใช
โดยใหผูใชงานเกิดความรูสึกเสมือนวามีมนุษยที่สามารถสื่อสารไดอยูภายใน
จอภาพคอมพิวเตอรจริงๆ
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ระบบคอมพิวเตอรตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันไดมีพัฒนาการอยางมากมาย ทั้งความเร็วในการประมวลผล
หนวยความจํา รวมถึงระบบเพิ่มขยายตางๆ เพื่อเพิ่มความสามารถใหมีมากขึ้น แตสําหรับการปฏิสัมพันธ (User
Interface) กับผูใชนั้น ระบบสวนใหญยังคงกําหนดใหใชแปนพิมพ และเมาสในการปอนขอมูลเปนหลัก ทําใหในบาง
กรณีผูใชไมสามารถใชงานไดอยางสะดวกและเปนธรรมชาติเทาที่ควร เชน กรณีของผูที่ไมคุนเคยกับคียบอรดและ
เมาส หรือคนพิการ นอกจากนั้น เมื่อผานการประมวลผลแลวระบบคอมพิวเตอรก็จะแสดงผลลัพธออกมาในรูปแบบ
ตัวอักษร ภาพสองมิติ หรือภาพสามมิติที่สวนใหญไมมีปฏิสัมพันธใดๆ กับผูใช จึงทําใหการนําเสนอขาดความ
นาสนใจ
ในป 1968 Ivan Sutherland [12] ไดพัฒนางานวิจัยตนแบบของ Head-mounted display (จอภาพแบบสวม
ศีรษะ) ซึ่งมีชื่อเสียงมาก เพราะสามารถแสดงผลโลกเสมือนจริงสามมิติที่มีปฏิสัมพันธกับผูใชไดอยางเปนธรรมชาติ
ทําใหศาสตรทางดานความจริงเสมือน (Virtual Reality) มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม
อุปกรณนี้ยังมีอุปสรรคและขอจํากัดในดานการใชงานคอนขางมาก เนื่องมาจากความละเอียดต่ํา อุปกรณมีราคาแพง
และหาซื้อไดยาก นอกจากนี้ Sutherland ไดรับการยอมรับวาเปนคนแรกที่นําศัพทคําวา Virtual Reality (ความจริง
เสมือน) มาใช ซึ่งมีความหมายวาเปนระบบการแสดงภาพสามมิติที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะกระตุนการรับรูของผูใชใหมี
ความรูสึกเสมือนวาอยูในสิ่งแวดลอมนั้นจริงๆ

รูปที่ 1 อุปกรณ Head-mounted display [15]
ตอมาเมื่อตนป 1993 Colin Ware [14] ไดนําเสนอระบบความจริงเสมือนรูปแบบใหมที่แสดงผลผาน
จอมอนิเตอรธรรมดาที่หาซื้อไดทั่วไป โดยใชระบบการแสดงผลแบบ Stereoscopic (แสดงภาพสองภาพพรอมๆ กัน
สําหรับตาสองขาง ใชรวมกับแวนสามมิติ) และใชระบบการติดตามตําแหนงศีรษะของผูใช (Head Tracking) มารวม
ดวย เพื่อปรับเพอสเปกทีฟ (Perspective) สําหรับการแสดงภาพสามมิติใหสัมพันธกับตําแหนงดวงตาของผูใชใน
ขณะนั้น ระบบนี้ผูพัฒนาไดตั้งชื่อวา Fish Tank VR เนื่องจากมีลักษณะคลายกับการมองเขาไปในตูปลาซึ่งเปรียบได
กับโลกความจริงเสมือนนั่นเอง
ดวยการแสดงผลจากจอมอนิเตอรของคอมพิวเตอร Desktop PC ธรรมดา ทําใหระบบนี้มีขอดีตรงที่มีความ
ละเอียดและความคมชัดในการแสดงผลอยางมาก แสดงภาพเคลื่อนไหวไดดี ในขณะที่มีคาใชจายนอยมากหากเทียบ
กับระบบแบบเกา อุปกรณตางๆ สามารถหาไดทั่วไป และมีคาใชจายในการบํารุงรักษาที่ต่ํา
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รูปที่ 2 ตัวอยางระบบ Fish Tank VR [16][17]
ตอมาในเวลาไลเลี่ยกัน เมื่อปลายป 1993 มีนักวิจัยอีกกลุมไดเสนอระบบความจริงเสมือนในอีกรูปแบบหนึ่ง
ตั้งชื่อวา CAVE (CAVE Automatic Virtual Environment) [3] เปนระบบที่ใช Projector ฉายสภาพแวดลอมสามมิติ
แบบ Stereo ลงบนฉากรับภาพ ที่ตั้งฉากกันเปนรูปกลองลูกบาศกเปรียบเสมือนผนังของหอง มีขนาดเทากับหองๆ
หนึ่ง สามารถรองรับไดหลายคน โดยแตละคนตองสวมแวนตาสามมิติ และสามารถเดินไปเดินมาไดอยางอิสระภายใน
หอง
ซึ่งมีระบบตรวจจับตําแหนงของศีรษะเพื่อปรับภาพสามมิติใหสอดคลองกับมุมมองของผูนํากลุมอีกดวย
แบบจําลองระบบสามารถแสดงไดดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แบบจําลองระบบ CAVE [18]
ระบบ CAVE มีขอดีเพิ่มขึ้นมาหลายอยาง เชน มีมุมมองที่กวางขึ้น มีความละเอียดสูงกวาแบบ Headmounted display (ความละเอียดเทียบเคียงไดกับ HDTV หรือสองเทาของ HDTV) รองรับผูใชไดหลายคน และ
เนื่องจากวาฉากรับภาพแบนราบ รวมถึงมีระบบ Geometric Correction จึงทําใหภาพที่ไดมีการบิดเบี้ยว (Distortion) ที่
นอยมากถาเทียบกับระบบอื่นๆ
จากลักษณะตางๆ ของระบบ Virtual Reality ที่กลาวมา Demiralp และ Laidlaw [5] ไดทําการทดลอง
เปรียบเทียบขอดีขอเสีย ของระบบ CAVE เทียบกับ Fish Tank VR ในแงของประโยชนในการใชงานจริง โดยมีผูเขา

3

ทําการทดสอบที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา ทดลองใชโปรแกรมสามมิติในสาขานั้นๆ แลววัดความพึงพอใจ ผลที่ได
คือผูใชถึงสามในสี่พึงพอใจกับระบบ Fish Tank VR มากกวา ดวยเหตุผลดังนี้
- Fish Tank VR ใหภาพที่คมชัดและสวางมากกวาระบบ CAVE
- Fish Tank VR มีพื้นที่การแสดงผลเล็กกวา จึงมองเห็นองครวมและความสัมพันธระหวางวัตถุตางๆ ได
งายกวา
- Fish Tank VR ใหความสะดวกสบายในการใชงานมากกวา ไมจําเปนตองยืนและเดินไปเดินมาเหมือน
ระบบ CAVE
จากสิ่งที่ไดกลาวมาทั้งหมด ทําใหระบบ Virtual Reality บนพีซีธรรมดาที่สามารถสรางสภาพแวดลอมที่นา
ประทับใจและเปนธรรมชาติแกผูใชนั้นมีความเปนไปได ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดวา นาจะมีระบบติดตอกับผูใช (User
Interface) แนวใหมที่แสดงผลอยูบนพื้นฐานของ Fish Tank VR เพราะจะทําใหไดเปรียบระบบติดตอกับผูใชแบบเกา
ซึ่งเปนแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิตทิ ั่วๆ ไปอยูคอนขางมาก
เมื่อพิจารณาถึงระบบติดตอกับผูใชแบบดั้งเดิมที่ประกอบไปดวยเมนูคําสั่ง ทูลบารตางๆ ผูใชสวนใหญที่ยัง
ไมคุนเคยกับคอมพิวเตอรหรือไมเคยใชคอมพิวเตอรมากอนมักจะประสบปญหาในการใชโปรแกรม
ผูใชบางคน
อาจจะไมเขาใจวาสิ่งตางๆ ศัพทเทคนิคตางๆ ที่ปรากฏบนหนาจอคืออะไร และมีหนาที่อะไร บางคนก็อาจจะไมคุนเคย
กับการใชคียบอรด ทําใหลาชาในการปอนขอมูล สิ่งตางๆ เหลานี้เปนอุปสรรคที่สงผลทําใหตองใชเวลาพอสมควรใน
การเรียนรูกวาจะใชงานได
กรณีหนึ่งที่เห็นไดชัดคือโครงการตางๆ ที่จัดซื้อคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนในชนบท มีวัตถุประสงคใหเด็ก
นักเรียนในชนบทไดมีโอกาสเรียนรูคอมพิวเตอรและสามารถเขาถึงขอมูลในอินเตอรเน็ต แตเมื่อระบบตางๆ ติดตั้ง
พรอมแลว ก็เกิดปญหาครูอาจารยใชงานไมเปน หรือใชงานไดเพียงแคเบื้องตน เด็กนักเรียนก็ไมสามารถใชงานได
เนื่องจากอานยังไมคลอง หรือเจอสัญลักษณแปลกๆ ที่ไมทราบความหมาย ไมทราบวาตองเอาเมาสไปกดตรงไหนจึง
จะใหคอมพิวเตอรทํางานไดตามตองการ บางคนก็อาจจะเลิกลมความตั้งใจและทอแท และเบื่อที่จะใชคอมพิวเตอรไป
เลย
จะดีสักเพียงใด หากเปดคอมพิวเตอรแลวมีใบหนาผูหญิงปรากฏขึ้นมาบนจอ (รูปที่ 4) พรอมกับทักทายวา
“สวัสดีจะนอง….. วันนี้ดูสีหนานอง….. ไมดีเลย มีอะไรไมสบายใจหรือเปลา เดี๋ยวพี่เปดเพลงใหฟงนะ”
แลวโปรแกรมฟงเพลงก็ถูกเรียกขึ้นมาทํางานอัตโนมัติ
หรือ
“เมื่อวานพิมพงานคางไวนี่ วันนี้จะทําตอหรือเปลา จะไดเรียกโปรแกรมพิมพงานให”
ผูใชก็อาจสั่งงานคอมพิวเตอรได เชน
“คอมพิวเตอร คุณชวยดูรูปถายใบนี้ แลวบันทึกไวหนอย” จากนั้นใบหนาบนจอก็เหลือบมองไปยังรูปถาย
และบันทึกภาพนั้นเก็บไวโดยผานกลองที่ติดอยูบนจอภาพ
จากสิ่งตางๆ
ที่กลาวมา
ผูวิจัยจึงไดเกิดแนวคิดที่จะออกแบบและวางรากฐานสวนติดตอกับผูใชบน
คอมพิวเตอรพีซีเสียใหมใหมีความเสมือนจริง เปนธรรมชาติ และมีความนาสนใจ ผูใชไมจําเปนตองใชเวลาเรียนรูการ
ใชงาน เพราะผูใชสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอรไดโดยไมตางอะไรกับการสื่อสารกับมนุษยดวยกันเอง
4

แตการที่จะทําใหระบบรับรู เขาใจในภาษาพูด สีหนาและทาทางของผูใชนั้นยังมีอุปสรรคเนื่องดวยปจจัย
ตางๆ เชนความเร็วในการประมวลผล เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการประมวลผล
ภาพดิจิตอลที่ในปจจุบันยังมีขอจํากัดอยูมาก แตในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีเหลานี้มีความกาวหนาเพียงพอ ก็สามารถ
นํามารวมกับงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อสรางเปนระบบการติดตอกับผูใชที่สมบูรณแบบ
เพราะฉะนั้น
ในงานวิจัยนี้จึงเนนเฉพาะสวนของการพัฒนาโมเดลสามมิติของศีรษะมนุษยใหสามารถมี
ปฏิกิริยาตางๆ ตอผูใชได เชน รับรูสภาพแวดลอมรอบๆ ผูใช มองไปยังผูใช ขยับปากสนทนากับผูใชตามสคริปตที่ได
กําหนดไวกอน รวมถึงการเปลี่ยนมุมมองของโมเดลใหสัมพันธกับตําแหนงดวงตาของผูใชในแบบเวลาจริงโดยนํา
Fish Tank VR มาประยุกตใช ซึ่งจะทําใหผูใชเกิดความรูสึกเสมือนวามีศีรษะมนุษยอยูภายในจอมอนิเตอรจริงๆ
ดวยสวนติดตอกับผูใชแบบนี้ จะชวยเพิ่มความนาสนใจในการใชคอมพิวเตอรไดอีกมาก การใชโมเดลศีรษะ
มนุษยจะมีผลตอจิตใจทําใหผูใชรูสึกวาคอมพิวเตอรเปนมิตรมากขึ้นและสามารถเปนเพื่อนกับเราได (โดยเฉพาะเด็กๆ)
ทําใหชอบที่จะใชงาน และไมรูสึกเบื่อ

รูปที่ 4 แนวคิดในการนําโมเดลศีรษะมนุษยมาใชในการติดตอกับผูใช
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Jun Rekimoto [10] ไดสรางระบบ Fish Tank Virtual Reality ขึ้นมาในป 1995 โดยใชกลองจับภาพผูใชเพื่อ
ติดตามตําแหนงของศีรษะในแบบเวลาจริง แลววัดประสิทธิภาพในการทํางานและการแสดงผลแบบสามมิติบนจอภาพ
สําหรับการประมวลผลเพื่อติดตามตําแหนงของศีรษะ (Head Tracking) นั้น แบงออกเปนสองขั้นตอนคือ
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1.) คนหาบริเวณที่เปนใบหนาผูใช โดยจะเก็บภาพฉากหลัง (background) ไวกอน เมื่อเริ่มประมวลผลจึง
ลบภาพฉากหลังออกจากภาพผูใชที่ไดรับมาจากกลองพิกเซลตอพิกเซล เพื่อใหมีความแมนยําที่ดีขึ้น
ไดเลือกใชระบบสีแบบ YUV ในการประมวลผล ทําใหไดภาพบริเวณผูใชที่ชัดเจนถึงแมจะมีฉากหลัง
ที่ซับซอน
2.) ระบบจะคนหาตําแหนงกึ่งกลางใบหนาโดยใชการจับคูกับแมแบบ (Template Matching) บริเวณ
บางสวนของใบหนาผูใชจะถูกเก็บไวกอนในรูปของแมแบบ เมื่อไดรับภาพบริเวณใบหนาผูใชเขามา
ระบบจะคํานวณ Correlation Coefficients ระหวางแมแบบกับทุกๆ บริเวณบนใบหนา แลวเลือกจุดที่
ไดคาสูงที่สุดเปนตําแหนงกึ่งกลางใบหนา
เมื่อไดตําแหนงกึ่งกลางของใบหนาแลว จึงนําไปคํานวณหาตําแหนงในสามมิติ ( x, y, z ) ของผูใชที่เทียบ
กับกลอง โดยมีขอกําหนดวาผูใชตองมีระยะหางกับกลองที่คงที่ หลังจากนั้นระบบจะนําพิกัดที่ไดไปปรับ Perspective
และตําแหนงกลองเพื่อฉายโมเดลสามมิติใหสัมพันธกับตําแหนงของผูใช การทํางานของโปรแกรมทั้งหมดแสดงไดดัง
รูปที่ 5

รูปที่ 5 แสดงการทํางานของโปรแกรมใน [10]
ภาพโมเดลสามมิติที่ใชทดสอบความลึกนั้น เปนภาพโมเดลตนไมที่มีกิ่งกานจํานวนสามตนที่วางไวที่ความ
ลึกแตกตางกัน โดยใหผูเขาทดสอบทําการแยกแยะความลึกของตนไมในสวนตางๆ ผลการทดลองปรากฏออกมาวา
เมื่อใชระบบการติดตามตําแหนงของศีรษะเขามารวมดวย สามารถเพิ่มความถูกตองในการทําแบบทดสอบ โดยมีความ
ผิดพลาดเพียงแค 5% เมื่อเทียบกับการไมใชตําแหนงของศีรษะซึ่งมีความผิดพลาดสูงถึง 21.3%
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ทางผูวิจัยที่ทํางานวิจัยชิ้นนี้มีความเชื่อวากลองที่ติดอยูบนจอภาพจะกลายเปนอุปกรณรับขอมูลเขามาตรฐาน
แบบที่สาม (นอกเหนือจากแปนพิมพและเมาส) ในอนาคตอันใกล เนื่องจากมีประโยชนอยางมหาศาลในดานตางๆ
โดยเฉพาะศาสตรทางดานการปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรและผูใช (Human-computer interaction)
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่คลายคลึงกับงานวิจัยที่จะนําเสนอ งานวิจัยชิ้นนี้เปนการสรางหุนยนต
(เฉพาะสวนของศีรษะและใบหนา) สามารถแสดงออกทางอารมณบนใบหนา มีปฏิกิริยากับผูใชไดในแบบตางๆ กัน
จุดมุงหมายหลักคือตองการใหเปนหุนยนตที่สามารถสื่อสารกับมนุษยไดอยางเปนธรรมชาติมากที่สุด และสามารถ
เปนเพื่อนเลนกับมนุษยได พัฒนาโดย Cynthia Breazeal [1] [2] ซึ่งหุนยนตมีชื่อวา “Kismet” มีลักษณะดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 หุนยนต Kismet สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูใชผานการแสดงออกทางใบหนา [1][2]
มนุษยสามารถสื่อสารกับ Kismet ไดโดยใชเสียงพูดและทาทางประกอบ เพราะฉะนั้นผูใชงานไมจําเปนตอง
เรียนรูวิธีการใชใดๆ ก็สามารถสื่อสารกับ Kismet ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับการออกแบบ หุน Kismet มีกลองและไมโครโฟนอยางละสองตัว (Stereo) , มีระบบการสังเคราะห
เสียงพูด (Speech Synthesizer) , และอวัยวะบนใบหนาเพื่อแสดงอารมณในแบบตางๆ กัน ซึ่งจะมีลักษณะการ
แสดงออกทางอารมณและความสามารถเทียบไดกับเด็กทารกอายุหกเดือน
3.) วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางกรอบการทํางาน (Framework) สําหรับระบบติดตอกับผูใชในลักษณะโมเดลสามมิติของศีรษะ
มนุษยที่เนนใหผูใชงานสามารถใชงานไดอยางเปนธรรมชาติ
2. เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถสื่อสารกับมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยคอมพิวเตอร
สามารถแสดงออกโดยใชภาษาทาทาง เชน การใชสายตา การยิ้ม เปนตน
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3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูที่ตองการสรางระบบติดตอกับผูใชที่ผูใชสามารถใชงานไดงายและไม
จําเปนตองใชเวลาในการศึกษาเรียนรู
4.) แนวคิดและวิธีการวิจัย
ภาพจําลองของงานวิจัยนี้แสดงโดยรูปดานลาง

รูปที่ 7 แสดงภาพจําลองของการนํา Fish Tank VR มาประยุกตใชในงานวิจัย
จากรูปจะเห็นวาภาพสามมิติถูกแสดงผลโดยขึ้นอยูกับมุมมองหรือตําแหนงของผูใช ยกตัวอยางเชนถาหาก
ผูใชเคลื่อนที่ไปทางขวา ระบบก็ควรจะปรับเปลี่ยนมุมในการแสดงใหเห็นดานซายของโมเดล โดยที่มุมในการ
แสดงผลโมเดลตองสอดคลองกับมุมที่ผูใชกระทํากับจอภาพ (เปรียบเสมือนจอภาพเปนหนาตาง ที่มีศีรษะมนุษยอยู
ภายใน)
เนื่องจากระบบจะตองรับรูตําแหนงศีรษะของผูใชเทียบกับจอภาพ ในงานวิจัยจึงไดนํากลองวงจรปดติดตั้งไว
บนจอมอนิเตอรเพื่อรับภาพผูใชเขาไปประมวลผล
เมื่อไดตําแหนงศีรษะแลวจึงปรับมุมมองและเพอสเปกทีฟของ
โมเดลสามมิติใหสัมพันธกัน เพราะฉะนั้นจะอธิบายแนวคิดแยกเปนสามสวน สวนแรกคือการตรวจหาตําแหนงศีรษะ
ของผูใชในภาพที่ไดจากกลอง ( x, y ) เพื่อคํานวณหาตําแหนงของผูใชในรูปแบบพิกัดสามมิติที่เทียบกับจอภาพ
( x, y, z ) สวนที่สองจะกลาวถึงการนําตําแหนงพิกัดสามมิติที่ไดตั้งเปนตําแหนงศูนยกลางของการโปรเจ็กชัน
(Center of Projection) และการปรับเพอสเปกทีฟใน OpenGL ใหสัมพันธกับผูใชงาน สําหรับสวนที่สามจะกลาวถึง
การนําระบบนี้ไปสรางการปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรและผูใชงาน (Human-Computer Interaction) ในรูปแบบ
ตางๆ
4.1) การตรวจหาตําแหนงผูใชเทียบกับจอภาพ
การตรวจหาตําแหนงในระบบพิกัดสามมิติของผูใชจากภาพดิจิตอลสองมิติสามารถทําไดโดยใชเทคนิค
Camera Calibration [8] ซึ่งเกี่ยวของกับพารามิเตอรของกลองแบบ Intrinsic และ Extrinsic ดังนี้
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Intrinsic camera parameters คือคาที่บงบอกลักษณะเฉพาะของกลองนั้นๆ ซึ่งไดแก
- ความยาวโฟกัส (Focal length) ซึ่งก็คือระยะระหวางเลนสของกลองและฉากรับภาพ
- ตําแหนงของจุดกึ่งกลางภาพในระบบพิกัดจุด (Principal point)
- ขนาดของแตละจุดภาพ (Effective pixel size)
- สัมประสิทธิ์การบิดเบี้ยวในแนวรัศมีของเลนส (Radial distortion coefficient)
Extrinsic camera parameters คือคาที่บงบอกถึงความสัมพันธเชิงระยะทาง (Spatial Relationship) ระหวาง
กลอง (Camera) กับโลกภายนอก (World)ไดแก
- Rotational Matrix คือ เมตริกซการหมุน
- Translation Vector คือ เวกเตอรการเคลื่อนที่
ถาหากใชกลองแบบรูเข็มทั่วๆ ไปแลว จุดในพิกัดสามมิติ M และจุดที่ปรากฏบนภาพ m เปนไปตาม
ความสัมพันธดังนี้
m = A[ Rt ]M

โดยที่ A คือเมตริกซของ Intrinsic parameters:
⎡ fx
A = ⎢⎢ 0
⎣⎢ 0

0
fy
0

cx ⎤
c y ⎥⎥ , เมื่อ
1 ⎥⎦

(cx , c y ) คือพิกัดของจุดกึ่งกลางภาพ หรือ Principal point
( f x , f y ) คือระยะโฟกัสบนแกน x และ y
( R, t ) คือ Extrinsic parameters: เมตริกซการหมุน R และเวกเตอรการเคลื่อนที่ t

เมื่อทราบถึงความสัมพันธระหวางจุดในโลกของผูใชกับจุดที่ปรากฏบนภาพก็สามารถแปลงตําแหนงของจุด
สองมิติบนภาพไปเปนจุดบนพิกัดสามมิติในโลกของผูใชได แตในการแปลงจุดในพิกัดสองมิติใหอยูในพิกัดสามมิติ
นั้นใชจุดเดียวไมเพียงพอ (เพราะการแปลงโดยใชจุดสองมิติเพียงจุดเดียวจะไดผลลัพธเพียงแคแนวโปรเจ็กชันของจุด
ในระนาบสามมิติ) จําเปนตองใชหลายๆ จุดที่มีรูปแบบการเรียงตัวที่แนนอน (Pattern) จึงจะเพียงพอสําหรับการ
คํานวณ
สําหรับในงานวิจัยนี้
กําหนดใหคอมพิวเตอรรับภาพผูใชโดยกลองวงจรปดที่ตอกับการดจับภาพวีดีโอ
(Video capture card) กลองจะถูกติดตั้งอยูบนจอมอนิเตอร (เปนตําแหนงที่กลองสามารถจับภาพศีรษะไดดีที่สุด)
กอนที่จะนํากลองไปใชงาน จะตองผานการ Calibration โดยการนําเซ็ตของจุด ( x, y, z ) บน Reference frame (เชน
Pattern จุดมุมตารางหมากรุกดังรูปที่ 8 และเซ็ตของจุด ( x, y ) บนภาพที่ไดจากกลองมาคํานวณหา Intrinsic
parameters
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รูปที่ 8 ลายตารางหมากรุกที่ใชในการ Calibrate เพื่อหา Intrinsic parameters [8]
เมื่อได Intrinsic parameters แลวจึงเริ่มรับภาพผูใชเขามาจากกลอง แตภาพที่ไดจากกลองสวนใหญจะมีการ
บิดเบี้ยวตามแนวรัศมี หากนําไปใชคํานวณหาตําแหนงของศีรษะภายหลังอาจใหผลที่ผิดพลาดได เพราะฉะนั้นจึงมี
ความจําเปนที่จะตองปรับแกภาพใหมีความเที่ยงตรงเสียกอน โดยการนํา Radial distortion coefficient ที่ไดจาก
Intrinsic parameters มารวมคํานวณเพื่อทํา Undistortion ซึ่งไดผลเปนดังรูปดานลาง

รูปที่ 9 รูปจากกลองที่มีการบิดเบี้ยวตามแนวรัศมี (ซาย) และภาพที่ปรับแกการบิดเบี้ยวแลว (ขวา) [8]
จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการตรวจหาตําแหนงของศีรษะ โดยระหวางการใชงานผูใชจําเปนตองสวมแวนติด
แพทเทิรนที่มีลักษณะเปนลายตารางหมากรุกขนาด 5 x 4 ชอง เพื่อตรวจจับจุดมุมทั้ง 12 จุดใชสําหรับเปน Pattern ใน
การคํานวณหา Extrinsic parameters โดยแตละจุดมุมที่ตรวจจับไดแสดงโดยวงกลม ดังรูป
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รูปที่ 10 อุปกรณเพื่อชวยในการตรวจจับตําแหนงของศีรษะ
ขอดีของการใชการตรวจจุดมุมของตารางหมากรุกแทนการตรวจอวัยวะบนใบหนาคือ
วิธีการนี้มีความ
รวดเร็วในการประมวลผล และมีความแมนยําสูงกวา และไมขึ้นกับลักษณะหนาตาของผูใช ไมวาผูใชคนใด เพียงแค
สวมอุปกรณสวมศีรษะก็สามารถใชงานในระบบไดทันที
เมื่อไดจุดมุมทั้ง 12 จุดแลว จึงนําไปคํานวณหา Extrinsic parameters จะได Translation Vector (ตําแหนงของ
แพทเทิรนเทียบกับกลอง) และ Rotational Matrix (มุมที่แพทเทิรนกระทํากับกลอง) เมื่อรูตําแหนงและการมุมของแพ
ทเทิรน ก็สามารถประมาณตําแหนงของตาและมุมมองที่ผูใชกระทํากับกลองได (การใชแวนทําให แพทเทิรนมี
ตําแหนงคงที่เทียบกับตา) จากนั้นระบบจะตองคํานวณการยายแกนเพื่อใหจุดอางอิงเปลี่ยนจากกลองไปอยูที่ตําแหนง
กึ่งกลางจอภาพ (เนื่องจากผูใชมองไปยังจอภาพ) จึงจะไดตําแหนงของผูใชเทียบกับจอภาพตามตองการ
4.2) การปรับเพอสเปกทีฟใน OpenGL
OpenGL [11] คือไลบรารี่ที่ชวยในการจัดการและแสดงกราฟฟกสามมิติ ซึ่งการแสดงผลกราฟฟกและโมเดล
สามมิติตางๆ ออกทางหนาจอนั้นจะกระทําผานกลอง (Camera) เปนหลัก (ภาพที่แสดงออกทางหนาจอคือภาพที่กลอง
จับอยู) ซึ่งกลองใน OpenGL มีคุณสมบัติหลายอยางที่เหมือนกับกลองที่เราใชกันจริงๆ อาทิเชน กลองมืออาชีพมักจะ
ถอดเปลี่ยนเลนส เชน เปลี่ยนเปนเลนสมุมกวาง (Wide) หรือเลนสเทเล (Tele) ซึง่ จะมีมุมรับภาพที่แตกตางกันออกไป
กลองใน OpenGL ก็สามารถทําแบบนี้ไดเชนกัน โดยการปรับเพอสเปกทีฟ (Perspective) เมื่อนํามาใชในระบบ Fish
Tank VR จะเปนดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 รูปแบบของเพอสเปกทีฟใน OpenGL เมื่อใชใน Fish Tank VR [11]
ตําแหนงศีรษะของผูใชเทียบกับจอภาพที่ไดในหัวขอที่แลว จะถูกนํามาเซ็ตเปนตําแหนงใหจุด Eye Point
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เทียบกับ Near plane ซึ่งวัตถุสามมิติที่อยูระหวาง Near plane และ Far plane จะถูกฉาย (หรือโปรเจ็ก) ไปยัง Near
plane โดยมีศูนยกลางของการโปรเจ็กอยูที่จุด Eye point กอใหเกิดเปนภาพสองมิติเพื่อแสดงออกทางจอภาพ
รูปที่ 11 แสดงการตั้งเพอสเปกทีฟเมื่อศีรษะผูใชอยูในแนวเดียวกับจอภาพและมองตั้งฉากกับจอภาพ ถาหาก
ผูใชเคลื่อนศีรษะไปทางซายหรือขวาและมองทํามุมเอียงกับจอภาพ จะตองเคลื่อนตําแหนงกลอง (Eye Point) ใน
OpenGL ใหสัมพันธกัน (แตฉากรับภาพจะยังคงอยูที่เดิม ไมเปลี่ยนแปลง) และกลองตองมีทิศตั้งฉากกับฉากรับภาพ
Near plane เสมอ เพราะฉะนั้นการปรับเพอสเปกทีฟจะเปนดังรูปที่ 12

รูปที่ 12 การปรับเพอสเปกทีฟเมื่อศีรษะผูใชทํามุมตางๆ กันกับจอภาพ
จากรูปจะเห็นวาฉากรับภาพ Near plane ไมจําเปนตองสมมาตรกับกลอง ซึ่ง OpenGL ไดเตรียมคําสั่งสําหรับ
การตั้งเพอสเปกทีฟเชนนี้ไวแลว คือ glFrustum()
4.3) การสรางปฏิสัมพันธกับผูใชงาน
เมื่อสามารถปรับมุมมองของโมเดลสามมิติใหสัมพันธกับตําแหนงศีรษะของผูใชไดแลว กระบวนการสราง
ระบบ Fish Tank VR จึงเสร็จสมบูรณ ขั้นตอนตอไปที่จะพิจารณาคือการนําระบบ Fish Tank VR ที่มีอยูมาสราง
ปฏิสัมพันธกับผูใชงานในรูปแบบตางๆกัน โดยผานโมเดลสามมิติศีรษะมนุษยเสมือนจริง ซึ่งการปฏิสัมพันธกับผูใช
ประกอบไปดวยการทําใหโมเดลศีรษะสามารถมองไปยังผูใช หรือบริเวณตางๆ ในโลกของผูใช และ สามารถขยับปาก
สนทนากับผูใชตามสคริปตที่กําหนดไวได
เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่กลาวมา จึงไดออกแบบโมเดลศีรษะมนุษย [6][9] โดยใชโมเดล
สามชิ้นหลักๆ คือ สวนพื้นผิวศีรษะ ดวงตาซาย และดวงตาขวา สําหรับสวนพื้นผิวศีรษะจะเปนพื้นผิวที่มีลักษณะ
กลวงภายในและมีชองเปดที่บริเวณดวงตา เมื่อใสโมเดลดวงตาทั้งสองเขาไปแลวก็จะมีลักษณะคลายตามนุษยดังรูปที่
13

12

รูปที่ 13 โมเดลทั้งสามชิ้น (ซาย) และเมื่อนํามาประกอบกัน (ขวา)
หากตองการใหโมเดลเปลี่ยนทิศทางการมอง ก็สามารถทําไดโดยการหมุนดวงตาทั้งสองขางรอบแกน y หาก
จะใหมองตรงมายังผูใช ก็เพียงแตหมุนใหดวงตามีทิศไปยังตําแหนงของกลอง ตัวอยางแสดงดังรูปที่ 14

รูปที่ 14 โมเดลมองไปยังดานขวาของผูใช (ซาย) และโมเดลมองไปยังผูใชเมื่อผูใชเคลื่อนตัวไปทางซาย (ขวา)

รูปที่ 15 โมเดลขยับปากเพื่อสื่อสารกับผูใช
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ในรูปที่ 15 แสดงการขยับปากของโมเดลเพื่อสื่อสารกับผูใช การขยับปากทําไดโดยการยืด / หด พื้นผิว
บริเวณปาก ซึ่งภายในชองปากก็จะเปนพื้นผิวของลิ้นและฟน ทําใหผูใชรูสึกเสมือนวาโมเดลสามารถพูดได เสียงพูดจะ
ถูกสังเคราะหโดยใชหลักการของ Text to Speech ซึ่งจะพูดตามสคริปตที่ไดกําหนดไวกอนแลว
อยางไรก็ตาม การที่ระบบ Fish Tank VR ใชจอมอนิเตอรธรรมดาในการแสดงผล ทําใหมีขอจํากัดดานความ
เสมือนจริงอยูพอสมควร และไมสามารถที่จะทําใหผูใชเกิดความรูสึกเสมือนจริงรอยเปอรเซนต [13] แตเราก็สามารถ
สรางความสมจริงในระดับหนึ่งที่ยอมรับได โดยใชเทคนิคตางๆ กัน ซึ่งก็มีหลายๆ เทคนิคที่ใชกันอยางแพรหลายใน
งานศิลปะ ภาพวาด และวงการภาพยนตร โดยมีนักวิจัยหลายๆ ทาน เชน James E. Cutting [4] ไดนําเสนอและ
เปรียบเทียบถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการรับรูความสมจริงและความลึกของมนุษยซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1.) Occlusion / Interposition คือการบดบังกันของวัตถุ โดยพื้นที่บางสวนของวัตถุหนึ่งถูกบังโดยวัตถุอื่น
วัตถุที่มีบางสวนถูกบัง มนุษยจะรับรูวาอยูไกลออกไปมากกวาวัตถุที่มาบัง เทคนิคนี้เปนเทคนิคที่มนุษย
สามารถรับรูไดเพียงวาวัตถุอยูดานหนาหรือดานหลังเมื่อเทียบกับอีกวัตถุหนึ่ง แตไมสามารถรูไดวาอยู
หางกันเพียงใด
2.) Height in the visual field คือความสัมพันธระหวางความสูงของฐานวัตถุในภาพและระยะหางจาก
ผูใช หากวัตถุมีระยะไกลออกไปมากขึ้น ผูใชจะเห็นสวนฐานจะอยูสูงกวาฐานวัตถุที่อยูใกล (ซึ่งจริงๆ
แลววัตถุตางวางอยูบนพื้นในระดับเดียวกัน)
3.) Relative size คือ ขนาดของวัตถุที่ผูใชรับรู เมื่อวัตถุอยูในระยะตางๆ กัน ถาหากมีวัตถุสองอันรูปราง
เหมือนกัน อันหนึ่งมีขนาดเล็ก และอีกอันมีขนาดใหญ ผูใชจะรับรูวาวัตถุที่มีขนาดใหญอยูใกลกวาวัตถุ
ที่มีขนาดเล็ก
4.) Reletive density คือ ความหนาแนนของพื้นผิว (Textures) ที่ผูใชรับรูตอพื้นที่การมองหนึ่งๆ ถาหาก
วัตถุหรือพื้นผิวอยูหางออกไป ผูใชจะมองเห็นถึงความหนาแนนที่มากขึ้น (เกี่ยวพันกับ Relative Size ที่
มีขนาดเล็กลง)
5.) Aerial perspective คือผลกระทบจากสภาพอากาศที่มีตอวัตถุในระยะตางๆ กัน เชน มีหมอก หรือ ฝุน
ควัน ทําใหวัตถุที่อยูไกลออกไปมีคาความเปรียบตาง (Contrast) นอยกวา, มัวกวาวัตถุที่อยูใกล เนื่องจาก
แสงตองเดินทางผานอากาศเปนระยะทางที่ไกลกวา
6.) Binocular disparity คือความตางของภาพที่ตกลงบนเรตินาในตาแตละขาง ตาของคนเรานั้นมีสองขาง
จะรับภาพที่มีความแตกตางกันสองภาพ ทําใหสมองรับรูไดถึงความลึก หากวัตถุอยูใกลตามาก ในสอง
ภาพนั้นวัตถุก็จะมีตําแหนงที่แตกตางกันมาก แตหากวัตถุอยูใกลตา วัตถุจะมีตําแหนงที่แตกตางกันนอย
หรือไมแตกตางเลย
7.) Accommodation คือการปรับรูปรางของเลนสตา (ปรับโฟกัส) เพื่อใหบริเวณที่เราสนใจตกลงบนเรติ
นามีความชัดเจนมากที่สุด บริเวณอื่นที่อยูนอกโฟกัสจะเบลอ (เปรียบเสมือนระยะชัดลึก หรือ Depth of
Field ที่ใชกันในวงการถายภาพ)
8.) Convergence คือมุมระหวางทิศทางในการมองของตาทั้งสองขางเมื่อจองมองไปยังวัตถุหนึ่งๆ (angle
between foveal axes) หากวัตถุนั้นอยูใกลตามาก มุมจะมีขนาดใหญเนื่องจากตาทั้งสองขางจะเอียงเขา
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หากันเพื่อโฟกัสบริเวณดานหนาจมูก แตหากวัตถุอยูไกล มุมจะเขาใกลศูนย เพราะทิศทางการมองของ
ตาทั้งสองขางแทบจะขนานกัน
9.) Motion Parallax / Motion Perspective เกิดขึ้นเมื่อผูสังเกตเคลื่อนที่ เชน ผูสังเกตจะเห็นวาวัตถุที่อยู
ใกลเคลื่อนที่ผานไปจากมุมมองเร็วกวาวัตถุที่อยูไกล (ในกรณีที่มุมมองของผูสังเกตเคลื่อนที่ ซาย / ขวา)
หรือจะสังเกตเห็นวาวัตถุที่อยูใกลมีการเปลี่ยนขนาด (ใหญขึ้น หรือเล็กลง) ที่เร็วกวาวัตถุที่อยูไกล (จาก
การเคลื่อนที่เขาไปใกลขึ้น / หางออก)
รูปดานลางแสดงความสัมพันธระหวางความแตกตางของความลึกที่ผูสังเกตรับรูและสามารถแยกแยะไดเมื่อ
เทียบกับระยะหางระหวางผูสังเกตและวัตถุ โดยใชเทคนิคตางๆ ที่ไดกลาวมา

รูปที่ 16 เปรียบเทียบระยะที่ไดผลดีของเทคนิคตางๆ [4]
นอกจากที่กลาวมาแลว ยังมีเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เชนงานวิจัยของ Geoffrey [7] ที่ไดนําการใสเงา
(Shadow) มาใชเพื่อเพิ่มความแตกตางในดานความลึกใหกับวัตถุ ดวยเทคนิคนี้ชวยใหผูใชสามารถแยกความแตกตาง
ความลึกของวัตถุไดดียิ่งขึ้น ดังรูปที่ 17
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รูปที่ 17 การใชเงาเพื่อแสดงความลึก [7]
เพื่อเพิ่มความสมจริงในดานความลึก ใหผูใชรับรูความลึกของโมเดลไดดีขึ้น จึงนําเทคนิคตามที่ไดกลาวไว
มาประยุกตใช เชนใสวัตถุเพิ่มเขาไปในโลกสามมิติ ดังรูปที่ 18

รูปที่ 18 เพิ่มวัตถุเพื่ออางอิงความลึก ในมุมมองตรง (ซาย) และมุมมองในมุมขาง (ขวา)
จากรูปที่ 18 หากเปรียบเทียบกับรูปกอนหนา จะเห็นวาโมเดลตางๆ มีมิติมากขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยน
มุมมองไปตามตําแหนงผูใช ทําใหผูใชสามารถรับรูความลึกและความเสมือนจริงไดดีมากขึ้น
5.) ขอบเขตการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงโมเดลสามมิติศีรษะมนุษยใหสัมพันธกับมุมมองของผูใช
โมเดลศีรษะสามารถมองไปยังจุดตางๆ รอบตัวผูใชได
โมเดลศีรษะสามารถขยับปากเพื่อแสดงอารมณ ไดแก ยิ้ม บึ้ง และปกติ
โมเดลศีรษะสามารถขยับปากเพื่อสนทนากับผูใชตามคําพูดที่ไดกําหนดไวลวงหนา
การควบคุมโมเดลศีรษะสามารถกระทําโดยผานสคริปต
ผูใชตองเคลื่อนไหวอยางจํากัดใหอยูภายในมุมรับภาพของกลอง
ผูใชตองสวมแวนตาที่ติดแพทเทิรนตารางหมากรุกตลอดเวลาที่ใชงาน

6.) การประเมินผล
ในสวนของการประเมินผลมีดังนี้
1. วัดความถูกตองแมนยําของการหาตําแหนงศีรษะผูใช โดยคํานวณเปอรเซนตความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
ระหวางตําแหนงของผูใชจริง และตําแหนงที่โปรแกรมคํานวณได
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2.

3.

วัดความถูกตองของโมเดลเมื่อมองไปยังบริเวณตางๆ รอบตัวผูใช ทําการทดสอบโดยใหโมเดลมองไป
ยังจุดๆ หนึ่งกอน แลวใหผูใชสังเกตดวงตาของโมเดลแลวระบุวาโมเดลมองไปยังจุดใด คํานวณ
ความคลาดเคลื่อนที่ได จากนั้นใหผูใชเคลื่อนศีรษะเพื่อมองจากมุมอื่นแลวทําแบบทดสอบซ้ํา
ใหผูเขาทดสอบใชงานระบบ แลวใหกรอกแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของผูใช โดยใน
แบบสอบถามจะมีชองใหผูใชเลือกกรอกระดับความพึงพอใจพรอมทั้งเหตุผล

7.) ขั้นตอนการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษาความรูและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ Fish Tank VR ,Depth Perception และลักษณะของศีรษะมนุษย
พัฒนา Fish Tank VR โดยใชโมเดลศีรษะมนุษย
เพิ่มความสามารถดานการปฏิสัมพันธกับผูใชใหกับโมเดล
ประเมินผล ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเสมือนจริง
สรุป และเรียบเรียงวิทยานิพนธ

7.1) สิ่งที่ไดทําไปแลว
1. ศึกษาความรูและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ Fish Tank VR ,Depth Perception และลักษณะของศีรษะมนุษย
2. พัฒนาระบบ Fish Tank VR ตรวจจับแพทเทิรนโดยใชไลบรารี่ OpenCV และแสดงกราฟฟกสามมิติ
โดยใช OpenGL
3. ออกแบบโมเดลศีรษะมนุษยโดยใชโปรแกรม Poser, 3DS Max, Maya
7.2) สิ่งที่ตองทําตอ
1.
2.
3.
4.

นําโมเดลศีรษะมนุษยที่ออกแบบไวไปรวมกับระบบ Fish Tank VR
เพิ่มความสามารถดานการปฏิสัมพันธกับผูใชใหโมเดล
ประเมินผล ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเสมือนจริง
สรุป และเรียบเรียงวิทยานิพนธ

8.) ประโยชน
งานวิจัยชิ้นนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใหผูใชไดรับความสะดวกและความรูสึกเสมือนจริงในการติดตอสื่อสารกับ
คอมพิวเตอร
ผูใชจะรูสึกวามีโมเดลศีรษะและใบหนามนุษยสามมิติ อยูในจอมอนิเตอรจริงๆ ซึ่งจะแปรเปลี่ยน
มุมมองไปตามตําแหนงของผูใช และมีปฏิสัมพันธกับผูใชในแบบตางๆ กัน ทําใหการติดตอกับคอมพิวเตอรมีความ
นาสนใจมากยิ่งขึ้น
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