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ปัญหาและความสํ าคัญของปัญหา
ความลํ้าหน้าของเทคโนโลยีทาํ ให้เกิดระบบอัจฉริ ยะในรู ปแบบต่ายๆขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก
ในปัจจุบนั เช่น ระบบ GPS ในรถยนต์ที่สามารถค้าหาเส้นทางและนําทางผูข้ บั ขี่ไปได้ทุกที่ แต่กย็ งั
ไม่มีระบบรถยนต์อจั ฉริ ยะที่สามารถขับได้เองด้วยเหตุที่วา่ ระบบ GPS นั้นยังไม่มีความแม่นยํามาก
พอที่จะเป็ นข้อมูลให้กบั ระบบรถยนต์อจั ฉริ ยะ อีกทั้งสัญญาณ GPS ไม่สามารถผ่านเข้าไปในที่จอด
รถใต้อาคาร ในอุโมง และใต้บริ เวณรถไฟฟ้ าจึงจําเป็ นต้องมีระบบระบุตาํ แหน่งที่สามารถทํางานได้
ทุกที่และมีความถูกต้องแม่นยํามากพอเพือ่ ใช้ในการพัฒนารถยนต์อจั ฉริ ยะซึ่งจะช่วยพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่ งอํานวยความสะดวกในรถยนต์ อุตสาหกรรมการขนส่ งสิ นค้า และอุตสาหกรรม
อื่นๆ เช่น การนําทางนักท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์หรื อตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การสํารวจข้อมูล
ของสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ ฯลฯ
ระบบการระบุตาํ แหน่ งและสร้างแผนที่มีความจําเป็ นอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่ นยนต์หรื อระบบอัจฉริ ยะ โดยเห็นได้จากทีมหุ่ นยนต์กภู้ ยั จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สามารถ
คว้าแชมป์ ประเทศไทยและแชมป์ โลกได้อย่างขาดลอยเนื่องจากมีการทําระบบการระบุตาํ แหน่งและ
สร้างแผนที่มาใช้ นอกจากการระบุตาํ แหน่ งภายในอาคารแล้วการระบุตาํ แหน่งภายนอกอาคารก็มี
ความสําคัญไม่แพ้กนั เช่น รถสํารวจสิ่ งแวดล้อม รถยนต์อจั ฉริ ยะที่สามารถวิ่งได้จริ งตามท้องถนน
หรื อรถขนส่ งสิ นค้าภายในคลังสิ นค้าขนาดใหญ่
ความรู ้ทางด้านระบบการระบุตาํ แหน่งและสร้างแผนที่ในประเทศไทยยังถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์
ที่ต่าํ มาก เห็นได้จากห้องปฏิบตั ิการที่สามารถพัฒนาระบบนี้มีเพียงไม่กี่แห่งและทั้งหมดเป็ นการการ
ระบุตาํ แหน่ งภายในอาคาร จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิจยั และพัฒนาระบบการระบุ
ตําแหน่งและสร้างแผนที่ภายนอกอาคาร เพื่อกระตุน้ การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางด้านการระบุตาํ แหน่งและสร้างแผนที่ รวมถึงเป็ นรากฐานในการขยายตัวของอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยต่อไป

ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การระบุตําแหน่ งพร้ อมกับสร้ างแผนที่ (Simultaneous Localization and Mapping)
เทคโลโนยี Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) สามารถช่วยตอบปั ญหา
ข้างต้นได้ SLAM ถูกกล่าวถึงเป็ นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดย Smith และ Cheeseman[1] โดยได้
นําเสนอวิธีการประมาณความสัมพันธ์และค่าความแปรปวนร่ วมระหว่างจุดสังเกตทั้งหลายด้วย
วิธีการทางความน่าจะเป็ น (probabilistic methods) และหลังจากนั้นไม่นาน Moutarlier และ
Chatila[2,3] ก็ได้พฒั นาวิธีการแก้ปัญหาสําหรับ SLAM ขึ้นเป็ นครั้งแรกโดยใช้ Extended Kalman
Filter(EKF) ในการประมาณค่าตําแหน่งของหุ่นยนต์และแผนที่ ซึ่งต่อมาวิธีน้ ีได้กลายเป็ นที่
แพร่ หลายในแก้ปัญหา SLAM อย่างไรก็ตามมีการพัฒนาอัลกอริ ทึมอื่นอีกจํานวนมากเพื่อแก้ปัญหา
SLAM เช่น FastSLAM[4,5], UKF-SLAM[6], SEIF-SLAM[7] ฯลฯ
วิธีการแก้ปัญหา SLAM ถูกนําไปใช้อย่างเพร่ หลายในการนําร่ องหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อม
ที่หลากหลาย เช่น สภาพแวดล้อมภายในอาคาร[8,9], สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร[10], ใต้น้ าํ
[11], ใต้ดิน[12,13], หรื อแม้กระทัง่ การสํารวจดาวเคราะห์[14,15] นอกจากนี้ยงั มีการใช้งานกับ
อุปกรณ์เซนเซอร์ที่แตกต่างกันไป เช่น กล้องวิดีโอแบบทัว่ ไป[16], กล้องแบบออมนิ[17], อุปกรณ์
วัดระยะด้วยเลเซอร์(Laser Range Finder)[18], เรดาร์, โซน่าร์, GPS ฯลฯ
สําหรับเซนเซอร์ที่ได้กล่าวไป กล้องวิดีโอถือเป็ นอุปกรณ์ที่มีการใช้ในงานวิจยั เป็ นจํานวน
มาก [19,20] ทั้งนี้เนื่องมากจากข้อดี คือ เป็ นเซนเซอร์ที่ให้ขอ้ มูลของสิ่ งแวดล้อมเป็ นปริ มาณมาก มี
ความแม่นยําของข้อมูลพอประมาณขึ้นกับความละเอียดของกล้อง มีการตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อม
แบบทันการณ์(real-time) ราคาไม่สูงนักและพกพาสะดวก แต่การนําข้อมูลไปใช้ยงั มีขอ้ จํากัดอยู่
บ้างเพราะข้อมูลจากกล้องวิดีโอไม่สามารถบอกความลึกของภาพได้ จึงต้องใช้เทคนิคในการช่วยหา
ระยะดังกล่าว เช่น การใช้กล้องสเตอริ โอช่วยในการหาระยะ[21], การใช้กล้องวิดีโอร่ วมกับ
เซนเซอร์วดั ระยะอื่น[22], การประมาณการเคลื่อนที่ดว้ ยอุปกรณ์วดั ความเฉื่อย(inertia sensors) หรื อ
อุปกรณ์ตรวจจับความเร็ วล้อ(wheel encoders) หรื อ GPS หรื ออื่นๆประกอบกัน
การวิจยั ที่ใช้กล้องวิดีโอเพียงอย่างเดียวในการระบุตาํ แหน่งหรื อ MonoSLAM[16] ซึ่งถูก
นําเสนอโดย Davison เป็ นงานที่มีความโดดเด่นและเป็ นงานแรกๆที่ประสบความสําเร็ จสําหรับงาน
ระบุตาํ แหน่งพร้อมกับสร้างแผนที่ดว้ ยกล้องวิดีโอ แม้วา่ MonoSLAM จะทํางานได้ดีใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน แต่เนื่องจากมุมกล้อง(field of view) ที่แคบทําให้
MonoSLAM ทํางานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ไม่ดีนกั ดังนั้นในปี พ.ศ. 2546 Kim และ Chung[23] ได้
เสนอวิธีการใช้กล้องออมนิในการแก้ปัญหา SLAM เนื่องจากกล้องออมนิเป็ นเซนเซอร์ที่มีมุมมอง
กว้างทําให้ตรวจวัดสิ่ งแวดล้อมได้ทวั่ ถึง ส่งผลให้อลั กอริ ทึมของ SLAM มีความเสถียรและทนต่อ
การเคลื่อนที่ของกล้อง ภายหลังการใช้กล้องออมนิมีความแพร่ หลายมากขึ้น เช่น Murillo, Guerrero
และกลุ่ม[17], Valgren, Lilienthal และกลุ่ม[24], Saedan, Lim และกลุ่ม[25] เป็ นต้น

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวัจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงงานนี้จะเป็ นงานวิจยั เกี่ยวกับอัลกอริ ธึมในการสร้าง
แผนที่และระบุตาํ แหน่ง ดังนี้
Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints[26] เสนอโดย David G. Lowe
ในปี 2004 ได้บรรยายเกี่ยวกับการระบุลกั ษณะของจุดสังเกตเพื่อให้ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงจาก
การเปลี่ยนมุมมอง โดยเริ่ มจากการเลือกจุดสังเกตจากส่ วนที่มีลกั ษณะคล้ายมุมที่ความละเอียดภาพ
ต่างๆกัน และใช้เทคนิคการเข้ารหัสข้อมูลในการบันทึกจุดสังเกตและการค้นหาจุดสังเกตที่มีความ
ใกล้เคียงกัน
Mobile robot localization and mapping in extensive outdoor environments[10] เสนอโดย
Tim Bailey ในปี 2002 ได้บรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของ SLAM ได้แก่ การเก็บข้อมูลแผนที่และ
สิ่ งแวดล้อม, ขั้นตอนการทํางานของ SLAM, ตัวอย่างการทดลองภายนอกอาคาร นอกจากนี้ยงั มี
รายละเอียดและทางเลือกที่แนะนําในการทํา Outdoor SLAM เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่างจุด
สนใจในระบบ, การนํา Partical Filter มาประยุคก์ใช้, การบริ หารจัดการข้อมูลจุดสนใจ, การทํา
loop closure เป็ นต้น
Slam with omni-directional stereo vision sensor[23] เสนอโดย J.-H.Kim และ M.J.Chung
ในปี 2003 ได้บรรยายเกี่ยวกับการทํา SLAM ด้วยกล้องออมนิ โดยใช้หลักการของการสร้าง
โครงสร้างของสิ่ งแวดล้อมเข้ามาช่วย และได้อธิบายหลักการในการคํานวนตําแหน่งจากข้อมูล
นําเข้าที่อยูใ่ นรู ปแบบของทิศทางเพียงอย่างเดียว (ไม่ทราบระยะที่แน่นอน)
Robot and Landmark Localization using Scene Planes and the 1D Trifocal Tensor[17]
เสนอโดย A.C.Murillo, J.J.Guerrero และ C.Sagues ในปี 2006 ได้บรรยายเกี่ยวกับการทํา SLAM
ด้วยกล้องออมนิ โดยใช้ขอ้ มูลนําเข้าที่อยูใ่ นรู ปแบบของทิศทางเพียงอย่างเดียว และคํานวนตําแหน่ง
ของจุดสังเกตจากข้อมูลทิศทางจากสามตําแหน่งด้วย 1D Trifocal Tensor ซึ่งใช้ช่วยลดจํานวนรอบ
การคํานวนซํ้าโดยยังคงความแม่นยําในการระบุตาํ แหน่งอยู่
Incremental topological mapping using omnidirectional vision[24] เสนอโดย C.Valgren,
A.Lilienthal, และ T.Duckett ในปี 2006 ได้บรรยายเกี่ยวกับแนวคิดในการเก็บข้อมูลแผนที่ในรู ป
ของความสัมพันธ์ของจุดสังเกต เพื่อลดปริ มาณการคํานวนและช่วยในการจัดการ closing loop โดย
ใช้ขอ้ มูลทิศทางจากกล้องออมนิเพียงอย่างเดียว
Appearance-based slam with map loop closing using an omnidirectional camera[25]
เสนอโดย M.Saedan, C.W.Lim, และ M.H.Ang ในปี 2007 ได้บรรยายเกี่ยวกับการเลือกจุดสังเกต
โดยใช้ลกั ษณะที่ปรากฏของจุดสังเกตมาช่วยในการหาจุดสังเกตที่ดี และการหาความสัมพันธ์
ระหว่างจุดสังเกต

แนวคิดในทางทฤษฎี
แนวคิดและวิธีการทํางานของ SLAM ที่มีอยูเ่ ดิมสามารถทําการสร้างแผนที่และระบุ
ตําแหน่งได้พอสมควรแต่กย็ งั มีขอ้ จํากัดอยูพ่ อสมควร กล่าวคือการทดลองส่ วนมากจะอยูภ่ ายใน
อาคารหรื อหากอยูภ่ ายนอกอาคารก็จะต้องอยูใ่ นสภาวะที่เหมาะสม สําหรับอุปกรณ์ที่ได้รับความ
นิยมสูงสุ ดในการนํามาใช้สร้างแผนที่และระบุตาํ แหน่งได้แก่ Laser Scan ซึ่งมีราคาแพงและได้
ข้อมูลที่มีความแม่นยํา แต่อย่างไรก็ดี Laser Scan เป็ นเครื่ องมือแบบ active ซึ่งจะปล่อยพลังงาน
ออกมาจํานวนมาก การนําไปใช้จริ งในวงกว้างจึงเป็ นไปได้ยากเพราะพลังงานที่ Laser Scan แต่ละ
ตัวปล่อยออกมาจะรบกวนกันเองทําให้การทํางานของระบบผิดพลาด
กล้องวิดีโอแบบออมนิจึงเป็ นตัวเลือกที่ดีกว่า Laser Scan ในการนําไปใช้จริ ง กล้องวิดีโอ
แบบออมนิจะสามารถให้มุมมองที่กว้างมากทําให้จุดสังเกตจะปรากฏอยูใ่ นภาพเป็ นเวลานานทําให้
สามารถเก็บข้อมูลของจุดสังเกตได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามกล้องออมนิที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั มีความ
ละเอียดตํ่ากว่ากล้องวิดีโอที่มีวางขายอยูท่ วั่ ไป ดังนั้นการนํากล้องวิดีโอความละเอียดสูงมาใช้สร้าง
กล้องวิดีโอแบบออมนิน่าจะมีส่วนช่วยในการสร้างแผนที่และระบุตาํ แหน่งให้มีความแม่นยํา
สําหรับแนวทางในการจัดการกับจุดสังเกตซึ่งมีอยูอ่ ย่างหลากหลายนั้น แต่ละแนวทางมี
ข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป เพื่อให้ระบบที่พฒั นาขึ้นทํางานได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยํา
สูงที่สุดจึงจะต้องมีการทดสอบและเลือกแนวทางที่ดีที่สุดมาประยุคต์ใช้
งานวิจัยเบือ้ งต้ น
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ได้มีการนํากล้องวิดีโอแบบออมนิมาใช้ในการสร้างแผนที่
และระบุตาํ แหน่งบ้างแล้ว แต่เป็ นการทดลองภายในอาคารและใช้กล้องที่มีความละเอียดตํ่า ด้วย
การนํากล้องวิดีโอความละเอียดสู งมาประยุคต์ใช้และสามารถเพิ่มความแม่นยําของระบบได้ และ
ด้วยวิธีการจัดเก็บข้อมูลจุดสังเกตที่เหมาะสมจะทําให้ระบบที่ได้สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพในด้านความเร็ วและความถูกต้อง

วัตถุประสงค์
- พัฒนาระบบระบุตาํ แหน่งและสร้างแผนที่ภายนอกอาคารด้วยกล้องวิดีโอแบบออมนิ ซึ่ง
เป็ นพื้นฐานสู่การพัฒนาระบบอัจฉริ ยะต่างๆ เช่น ระบบรถยนต์อจั ฉริ ยะ ระบบรถขนสิ นค้า
อัจฉริ ยะ ระบบทําทางในสถานที่ท่องเที่ยว ระบบสํารวจข้อมูลสิ่ งแวดล้อมอัตโนมัติ และ
นําไปสู่ การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
- เพื่ออธิบายการกําหนดพารามิเตอร์ การเลือกใช้และการนิยามโมเดลของจุดสังเกตที่
เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ ทําให้สามารถปรับเปลี่ยนระบบระบุตาํ แหน่งและสร้างแผนที่
ให้เข้ากับสถานที่ปฏิบตั ิการจริ งได้
ขอบเขต
- ระบบที่พฒั นาขึ้นสามารถทํางานได้ในสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ช่วงเวลากลางวันที่มี
แสงอย่างเพียงพอ และสามารถระบุตาํ แหน่งได้อย่างแม่นยํา
- กล้องออมนิจะวางตัวตั้งฉากกับพื้นและเคลื่อนที่ในแนวระนาบ
- ระบบสามารถทํางานได้แบบ Real-Time บนระบบปฏิบตั ิการ Window XP, Intel
Core2Duo 2.4 GHz, Ram 2 GB

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ในการพัฒนาระบบระบุตาํ แหน่งและสร้างแผนที่จะแบ่งออกเป็ น 4 ช่วง ได้แก่ ศึกษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการ, ศึกษาลักษณะของกล้องวิดีโอแบบออมนิ, ศึกษาลักษณะของจุดสังเกตและ
โครงสร้างการเก็บข้อมูล และพัฒนาระบบการระบุตาํ แหน่งและสร้างแผนที่ภายนอกอาคารด้วย
กล้องวิดีโอแบบออมนิ โดยในแต่ละช่วงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ เนื่องจากโครงการนี้ตอ้ งการที่จะพัฒนาระบบระบุ
ตําแหน่งและสร้างแผนที่ซ่ ึงสามารถนําไปใช้ได้จริ งในเชิงธุรกิจ จึงต้องกําหนดความสามารถของ
ระบบที่เป็ นที่ยอมรับจากเจ้าของกิจการและแนวทางความร่ วมมือที่เป็ นไปได้ ซึ่งจะนําไปสู่ การ
ดําเนินการวิจยั และพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโชยน์สูงทั้งแก่เจ้าของกิจการและตัวผูว้ ิจยั และพัฒนาเอง
ศึกษาลักษณะของกล้องวิดีโอแบบออมนิ ปัจจัยที่ศึกษาคือลักษณะของกล้องวิดีโอแบบ
ออมนิ ได้แก่ ความละเอียดของกล้องและชนิดของเลนส์ที่ใช้ โดยใช้กล้องเวปแคมบันทึกวิดีโอที่
ความละเอียด และศึกษาลักษณะของกระจกสําหรับกล้องออมนิจาํ นวน 4 แบบ ได้แก่ Conical
Mirror, Ellipsodal Mirror, Hyperboloidal Mirror, Paraboloidal Mirror ซึ่งมีลกั ษณะการบิดของภาพ
และความกว้างของมุมมองที่แตกต่างกัน การตรวจสอบ ทําได้โดยวัดจากจํานวนจุดสังเกตที่หาได้
จากภาพของวัตถุตวั อย่าง ความกว้างของมุมมอง และความถูกต้องในการระบุความเกี่ยวข้อง
ระหว่างจุดสังเกตในภาพของวัตถุตวั อย่างที่ถ่ายจากคนละมุมมอง
ศึกษาลักษณะของจุดสังเกตและโครงสร้างการเก็บข้อมูล ปั จจัยที่ศึกษาคือลักษณะของจุด
สังเกต ได้แก่ รู ปร่ าง สี การวางตัว ลักษณะพื้นผิว โดยตรวจสอบจากจํานวนจุดสังเกตที่หาได้จาก
ภาพของสิ่ งแวดล้อมตัวอย่าง และความถูกต้องในการระบุความเกี่ยวข้องระหว่างจุดสังเกตในภาพ
ของสิ่ งแวดล้อมตัวอย่างที่ถ่ายจากคนละมุมมอง โดยจะทําการทดลองกับสถานที่ตวั อย่าง 3 แห่ง
โดยลักษณะโครงสร้างการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมสําหรับการระบุตาํ แหน่งภายนอกอาคารจะขึ้นกับ
ลักษณะของจุดสังเกตที่ดี
พัฒนาระบบการระบุตาํ แหน่งและสร้างแผนที่ภายนอกอาคารด้วยกล้องวิดีโอแบบออมนิ
ปั จจัยที่ศึกษาคืออัลกอริ ธึมที่เหมาะสม ได้แก่ การกําหนดพารามิเตอร์ การเลือกใช้และการนิยาม
โมเดลของจุดสังเกต โดยตรวจสอบจากความคลาดเคลื่อนของตําแหน่งที่ได้จากระบบและตําแหน่ง
ที่ได้จากการวัดจริ ง โดยจะทํามาทดสอบกับสถานที่ตวั อย่าง 3 แห่ง

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
- ระบบระบุตาํ แหน่งและสร้างแผนที่ภายนอกอาคารด้วยกล้องวิดีโอแบบออมนิ ซึ่งเป็ น
พื้นฐานสู่ การพัฒนาระบบอัจฉริ ยะต่างๆ เช่น ระบบรถยนต์อจั ฉริ ยะ ระบบรถขนสิ นค้า
อัจฉริ ยะ ระบบทําทางในสถานที่ท่องเที่ยว ระบบสํารวจข้อมูลสิ่ งแวดล้อมอัตโนมัติ และ
นําไปสู่ การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
- ความรู ้เกี่ยวกับการกําหนดพารามิเตอร์ การเลือกใช้และการนิยามโมเดลของจุดสังเกต ที่
เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ ทําให้สามารถปรับเปลี่ยนระบบระบุตาํ แหน่งและสร้างแผนที่
ให้เข้ากับสถานที่ปฏิบตั ิการจริ งได้
- มีการตื่นตัวในการพัฒนาระบบอัจฉริ ยะต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ รวมถึงกระตุน้ ให้มีการตื่นตัวในการศึกษาวิจยั ต่อยอดในหัวข้อที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการระบุตาํ แหน่งและสร้างแผนที่
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