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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีกล้องถ่ายรูปดิจิทลั ทําให้ความนิ ยมในการถ่ายภาพ
เพิ่มขึ้ นเป็ นทวีคณ
ู
นอกจากเหตุผลที่วา่ จะได้เห็นภาพที่ถ่ายได้อย่างทันใจแล้ว กล้องดิจทิ ลั ยังผลิต
ภาพถ่ายที่อยูใ่ นรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนําไปเผยแพร่ได้โดยสะดวก หรือนําไปตกแต่ง
เพิ่มเติมให้ได้ภาพตามต้องการโดยใช้ซอฟแวร์ตกแต่งภาพที่มีอยูแ่ พร่หลายในท้องตลาด ซึ่งรูปแบบการ
ตกแต่งภาพที่มีการใช้งานสูงสุดอย่างหนึ่ งคือการปรับแสง (Brightness adjustment) เพื่อแก้ไขภาพถ่ายที่
ดูมืดหรือสว่างเกินไป ในซอฟแวร์ตกแต่งภาพทัว่ ไป การปรับแสงดังกล่าวอาจเป็ นการปรับแสงของทั้ง
ภาพไปพร้อม ๆ กัน
หรืออาจเป็ นการปรับแต่งเฉพาะบางบริเวณของภาพตามแต่ผใู ้ ช้จะกําหนด
นอกจากนี้ ผูใ้ ช้อาจกําหนดความเข้มของแสงที่ปรับเพิ่มขึ้ นหรือลดลงให้มีการไล่ระดับ เช่นกําหนดให้
จุดภาพด้านซ้ายมีความเข้มแสงเพิ่มขึ้ นมากที่สุด จุดภาพที่อยูถ่ ดั ๆ ไปทางขวามีความเข้มแสงเพิ่มขึ้ น
น้อยลงเป็ นลําดับ ถึงแม้การไล่ระดับของการปรับแสงดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าการปรับแสง
แบบเท่ากันทั้งภาพ แต่ก็อาจให้ภาพที่หลอกตา ไม่สมจริง ทั้งนี้ ก็เพราะไม่ได้พิจารณากระบวนการที่
แท้จริงของเกิดแสงบนจุดภาพ
ในความเป็ นจริงแล้ว
ปริมาณแสงที่ปรากฏบนแต่ละจุดภาพถูกกําหนดโดยปรากฏการณ์การ
สะท้อนแสงซึ่งมีความซับซ้อนสูง
คือแสงสะท้อนจากผิววัตถุจะหักเหผ่านเลนส์กล้องและปรากฏเป็ น
จุดภาพ แสงสะท้อนจากผิววัตถุน้ันอาจเป็ นแสงจากแหล่งกําเนิ ดแสงต่าง ๆหรือเป็ นแสงที่สะท้อนมาจาก
วัตถุอื่นอีกทอดหนึ่ ง โดยแสงจะสะท้อนอย่างไรนั้น ก็ขึ้นกับหลายปั จจัย เช่นรูปร่างของวัตถุ เนื้ อผิววัตถุที่
มีความสามารถในการสะท้อนหรือดูดซับแสงแตกต่างกัน การหักเหแสงของวัตถุ ฯลฯ นัน่ ก็คือหากเรา
ต้องการปรับแสงในภาพถ่ายให้สมจริงก็ตอ้ งพิจารณากระบวนการนี้ ด้วย
โครงการ “การสร้างแบบจําลองศีรษะมนุษย์แบบสามมิตจิ ากภาพถ่าย” จึงเกิดขึ้ นโดยมี
เป้าหมายในการศึกษา วิจยั และพัฒนาการหาข้อมูลจากภาพที่เป็ นประโยชน์โดยใช้เทคนิ คทาง
คอมพิวเตอร์วทิ ศั น์ (Computer Vision) มาใช้ในการสร้างแบบจําลองสามมิติของศีรษะ เพื่อช่วยในการ
ปรับแสงบริเวณใบหน้าให้มคี วามสมจริง เพื่อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานในโปรแกรมตกแต่งภาพ
เพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้ น

2

วัตถุประสงค์


ศึกษาและพัฒนาขั้นตอนวิธีสาํ หรับการสร้างแบบจําลองศีรษะมนุ ษย์แบบสามมิติจากภาพถ่าย
ศีรษะมนุ ษย์



พัฒนาโปรแกรมสร้างแบบจําลองศีรษะมนุ ษย์จากภาพถ่ายศีรษะมนุ ษย์ดว้ ยวิธีการที่แตกต่าง
กันอย่างน้อย 2 วิธี



3

เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาโปรแกรมแต่ละวิธี

ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1


ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทัศนศาสตร์ (Optics)
ในระบบคอมพิวเตอร์วทิ ศั น์
กระบวนการของการก่อเกิดภาพจะมีลกั ษณะ
เดียวกับระบบวิทศั น์หลายๆชนิ ดในธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย รังสีแสง (Light ray) ที่
เดินทางมายังกล้องผ่านรูรบั แสงและกระทบฉากรับภาพและอุปกรณ์ไวต่อแสงที่จดจํา
ความเข้มแสงได้

รูป 1 อุปกรณ์พนฐานของอุ
ื้
ปกรณ์ทางภาพ

เนื่ องจากแหล่งกําเนิ ดแสงในสภาพแวดล้อมปกติ จะมีอยูท่ วั ่ ๆไป ดังนั้น จุดใดๆ
เพียงจุดเดียวจะสะท้อนแสงที่มาจากแหล่งกําเนิ ดแสงในหลายๆทิศทางได้ จึงมีหลาย
รังสีที่สะท้อนมาจากจุดเดียวกันที่เข้าไปในกล้องได้ การที่จะทําให้ภาพมีความคมชัด (In
focus) นั้น ทุกๆรังสีที่มาจากจุดใดจุดหนึ่ งในโลก จะต้องไปมุง่ เข้าสู่จุดเพียงจุดเดียวบน
ระนาบของภาพ มิฉะนั้นภาพจะกระจายเป็ นวงกลม ซึ่งสามารถทได้ 2 วิธี คือ
1. แบบจําลองกล้องรูเ้ ข็ม (Pinhole Camera Model) คือการลดขนาดรูร้ บ
ั แสง
ให้เหลือเป็ นจุด ซึ่งหมายความว่าจะมีเพียงรังสีเดียวจากแต่ละจุดที่ผ่านรูน้ ี้
ได้ และจะให้เกิดภาพที่คมชัดที่รปู ร่างไม่บิดเบี้ ยว
2. ระบบวิทศ
ั น์ที่ประกอบด้วยเลนส์, รูรบั แสง และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบ
มาเพื่อทําให้ทุกรังสีที่ออกมาจากจุดๆหนึ่ งในสามมิติมุง่ เข้าสู่จุดบนภาพจุด
เดียว เนื่ องจากข้อเสียเปรียบที่ชดั เจนของกล้องรูเข็มคือ การที่มีขนาดรูรบั
แสงเล็ก ทําให้เวลาที่จะรับแสงเข้ามา (Exposure time) ยาว เพราะอุปกรณ์

รับแสงต้องได้รบั แสงปริมาณหนึ่ ง ถึงจะเกิดภาพได้ ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็ น
ทางเลือกที่เหมาะสมกว่า
ระบบวิทศั น์ที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุดคือ เลนส์บาง ซึ่งประกอบด้วย แกน
Optical ที่ลากผ่านศูนย์กลางเลนส์และตั้งฉากกับระนาบ และจุดโฟกัส
(Focus) 2 จุด (Fl, Fr) อยูค
่ นละด้านของเลนส์บนแกน Optical ด้วยระยะห่าง
จากเลนส์เท่าๆกัน คือ ความยาวโฟกัส (f)

รูป 2 แสดงองค์ประกอบและสมบัตขิ องเลนส์ผอม

เลนส์บางมีคุณสมบัติพื้นฐาน 2 ข้อ คือ
‐ รังสีใดๆ ที่เข้ามายังเลนส์ดา้ นใดด้านหนึ่ งและขนานกับแกน Optical จะ
วิง่ เข้าสู่จุดโฟกัสของเลนส์อีกด้านหนึ่ ง
‐ รังสีใดๆ ที่ออกจากจุดโฟกัสด้านใดด้านหนึ่ ง เมื่อผ่านเลนส์แล้ว จะ
ออกไปขนานกับแกน Optical
ถ้ากําหนดให้ Z คือระยะห่างจากวัตถุถึงเลนส์ และ z คือระยะห่างจากภาพ
ถึงเลนส์ จะได้ความสัมพันธ์ดงั นี้
1
Z

3.2


1

1

งานวัจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เทคนิค Stereopsis เป็ นกระบวนการทางคอมพิวเตอร์วทิ ศั น์ที่จะดึงข้อมูลสามมิติและ
ระยะของฉากจากภาพหลายมุมมอง โดยอาศัยการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจุดใน
แต่ละภาพที่อา้ งอิงไปยังจุดเดียวกันในสามมิติแล้วคํานวณระยะทางระหว่างจุดนั้นกับ

ระนาบภาพของกล้อง Stereopsis เป็ นกระบวนการในลักษณะเดียวกันกับการที่สมอง
แปลงภาพที่ได้จากดวงตาทั้งสองข้างมาเป็ นภาพเดียว เทคนิ คนี้ พยายามแก้ 2 ปั ญหา
ได้แก่
‐ ปั ญหาการจับคู่จุดในแต่ละภาพที่อา้ งอิงไปยังจุดเดียวกันในฉาก
(Correspondene problem) จะใช้หลักการทางเรขาคณิตที่เรียกว่า
Epipolar geometry (รูป 3) ซึ่งเป็ นแบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างจุด
ของวัตถุในฉาก และระนาบภาพของกล้องที่มีมุมมองต่างกัน และ
หลักการทางพีชคณิต
เพื่อคํานวณหาเมตริกซ์ที่แทนข้อมูลของ
แบบจําลองดังกล่าว
‐ ปั ญหา 3‐D Reconstruction คือการนําคู่จุดที่ได้จากปั ญหาที่แล้ว มา
สร้างโครงสร้างพร้อมระบุพิกดั ในสามมิติของวัตถุที่สนใจอยู่
เราสามารถนําระยะห่างของแต่ละจุดกับระนาบภาพที่คาํ นวณได้ มาสร้างเป็ น
แบบจําลองของศีรษะได้ เช่น
‐

Constructing a 3D individualized head model from two orthogonal
views[1]

‐

‐

‐

ได้ทาํ การสร้างแบบจําลองศีรษะจากภาพถ่ายหน้าตรงและ
ภาพถ่ายหน้าข้าง โดยทําการดึงจุดสนใจจากภาพด้วยวิธี LMCT และใส่
ลงไปในแบบจําลองศีรษะทัว่ ไปทําให้สามารถสร้างภาพศีรษะใน
มุมมองต่างๆได้
Photo‐realistic 3D Head Modeling Using Multi‐view Images[2] ได้
แบ่งการสร้างแบบจําลองศีรษะออกเป็ น 2 ขั้น คือการเลือกจุดสนใจไว้
บางส่วนก่อนที่จะรับภาพและเอามาปรับเข้ากับแบบจําลองทัว่ ไป และ
หาจุดสนใจเพิม่ เติมด้วย radial basis function
3D Reconstruction of Human Head Based on Stereovision[3] ใช้
วิธีการฉาย texture ที่ต่างกัน 2 แบบลงไปบนภาพ เพื่อช่วยในการจับคู่
จุดภาพที่สอดคล้องกันในแต่ละภาพ

A feature‐based approach for individualized human head
modeling[4] เสนอการสร้างแบบจําลองศีรษะทัว่ ไปจากกลุ่มข้อมูลแบบ

ไม่ต่อเนื่ องแล้วค่อยนําจุดสนใจ (Feature points) มาใส่ลงไปกลายเป็ น
แบบจําลองอย่างหยาบ แล้วนํา mesh (สามเหลี่ยม 1 รูปบนทรงหลาย
เหลี่ยม) แต่ละรูปไปแตกออกเป็ น mesh ย่อย เพื่อให้แบบจําลองมี
ความสะเอียดขึ้ น

‐

Model based Face Reconstruction For Animation[5]

เสนอวิธีการใน
การสร้างแบบจําลอง คือมีการกําหนดจุดสนใจคร่าวๆไว้ก่อน จากนั้น
ใช้วธิ ีการ structured sanke ในการหาโครงสร้างด้านนอกตามเส้นขอบ
ของภาพ และใช้ Dirichlet Free Form Deformations ในการแก้ไข
แบบจําลองศีรษะทัว่ ไป

รูป 3 แสดงแนวคิดของ Stereopsis



เทคนิค Shape from Shading เป็ นกระบวนการสร้างแบบจําลองโดยพิจารณาข้อมูลแสง
เงาในภาพตัวอย่างแล้วนําไปสร้างเป็ นพื้ นผิวด้วยการแก้สมการการสะท้อนแสง
แบบจําลองที่ตอ้ งการนั้นจะเกิดจากรูปร่างของพื้ นผิวที่เชื่อมกัน

รูป 4 แสดงผลของเทคนิค Shape from shading

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเช่น
‐

3D Reconstruction by Perspective Shape from Shading Using
Linearized Triangular Element Surface Model[9]

ตั้งสมมุติฐานว่า

‐

‐

กล้องที่ใช้ถ่ายภาพนั้นมีการฉายภาพแบบ perspective จึงไปทําการ
คํานวณแก้สมการการสะท้อนแสงเพื่อนําไปสร้างพื้ นผิวของวัตถุ
Shape from shading: a well‐posed problem?[6] ได้ออกแบบวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ใหม่ที่ใช้แก้สมการ Partial Difference ของปั ญหานี
และสรุปว่าปั ญหา shape from shading มีลกั ษณะเป็ น well‐posed
problem
Hybrid PCA

based

shape

from

shading

for

3D

head

reconstruction[7]

เสนอการใช้ Hybrid Principal Component Analysis
ในการประมาณพื้ นผิวเบื้ องต้นก่อนการสร้างพื้ นผิวจริงจากการคํานวณ
การสะท้อนแสง

‐

Advances in the cooperation of shape from shading and stereo

เสนอวิธีการทํางานโดยนําข้อมูล shape from shading ของ
แต่ละภาพ และ ข้อมูล stereo vision(stereopsis) ของคู่ภาพมาใช้
ร่วมกัน

vision[8]

4

แนวคิดในการแก้ ปัญหา

เนื่ องจากตามจุดประสงค์แล้ว จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการอย่างน้อย 2 วิธี แล้วนําผลมา
เปรียบเทียบกัน ดังนั้นในขั้นตอนแรกคือการศึกษารายละเอียดของวิธีการที่จะนํามาแก้ปัญหา ในที่นี้ได้
ยกมา 2 วิธี ได้แก่ Stereopsis และ shape from shading ซึ่งจะพบในงานวิจยั หลายชิ้ น
เมื่อได้ทาํ การศึกษารายละเอียดเบื้ องต้นแล้ว ก็จะนําวิธีการดังกล่าวมาปฏิบตั ิ สําหรับวิธี Stereopsis
นั้น จะเป็ นการนําจุดที่คาํ นวณได้จากจุดภาพไปวางในตําแหน่ งสามมิติ แต่หากนําทุกจุดมาคํานวณ
ย่อมใช้เวลานานและอาจเกิดความสิ้ นเปลืองในการคํานวณเพราะไปใช้จุดที่มคี วามสําคัญต่อรูปร่างของ
ศีรษะน้อย เช่นจุดบนแก้ม เพื่อเป็ นการย่นเวลาการทํางาน จึงปรับลักษณะการทํางาน คือ เลือกจุดบาง
จุดที่มคี วามโดดเด่นและสําคัญต่อโครงสร้างศีรษะ แล้วนําจุดนั้นไปวางในแบบจําลองศีรษะที่สามารถ
ปรับรูปร่างได้โดยการเปลี่ยนค่าตัวแปร ในขั้นตอนนี้ จึงเป็ นการศึกษาและค้นหาแบบจําลองศีรษะมนุ ษย์
ที่มีความเหมาะสมต่องาน และศึกษาวิธีการเลือกจุดสนใจ (Feature extraction) เพื่อมาใช้ใส่ลงไปใน
แบบจําลองศีรษะ
ในความเป็ นจริง ภาพที่นํามาใช้ไม่ได้เป็ นภาพหน้าคนที่มีพื้นหลังเรียบเสมอไป จึงเป็ นไปได้วา่ พื้ น
หลังอาจทําให้การเลือกจุดสนใจมีปัญหา (คือเลือกได้จุดนอกใบหน้า) ดังนั้น ควรมีวธิ ีการที่มาจัดการ
ปั ญหานี้ ก่อนที่จะทําการเลือกจุดสนใจไปใช้งาน คือ การตัดพื้ นหลังออกจากภาพ (Backgroud

Subtraction)
stereopsis

และการค้นหาและระบุตาํ แหน่ งของใบหน้าในภาพ

(Face

Detection)

และ shape from shading

เมื่อได้ทาํ การทดลองตามวิธีการต่างๆและได้ผลลัพท์เป็ นแบบจําลองศีรษะแล้ว
เปรียบเทียบกัน สําหรับการเปรียบเทียบนั้น มีหลายวิธี เช่น
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ทั้งกับวิธีการ

ก็จะนําผลลัพท์มา

การนําแบบจําลองที่ได้จากการทํา 3d laser scan (ซึ่งถือว่าเป็ นแบบจําลองที่มคี วาม
สมจริงสูง) มาทําการจับภาพเป็ นภาพนิ่ ง เพื่อนําไปใช้ผ่านการทดลองที่ได้ออกแบบไว้
แล้วนําผลลัพท์ที่ได้ มาเปรียบเทียบกับแบบจําลอง 3d laser scan อีกครั้งหนึ่ ง
การนําแบบจําลองที่ได้จากการทดลอง มาสร้างเป็ นรูปแบบ 3 มิติ (render) แล้วทําการ
จับภาพเป็ นภาพนิ่ ง เช่นเดียวกับวิธีที่แล้ว

ขอบเขตและข้ อจํากัด

โปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ้ นทํางานบนระบบปฎิบตั ิการ Microsoft Windows XP/Vista เท่านั้น และไฟล์ภาพ
ที่ใช้ตอ้ งอยูใ่ นรูปแบบ JPG เท่านั้น
ความสามารถของโปรแกรมที่พฒ
ั นาคือ สร้างแบบจําลองศีรษะด้วยวิธีการแตกต่างกัน และนําผลมา
เปรียบเทียบกัน
ภาพที่ใช้เป็ นข้อมูลนําเข้านั้น ในช่วงแรกจะเลือกใช้ภาพที่ฉากหลังไม่มีลวดลาย เนื่ องจากลวดลาย
สามารถรบกวนการค้นหาและดึงจุดสนใจจากภาพ
และเมื่อได้ทาํ การทดลองกับภาพที่ฉากหลังไม่มี
ลวดลายแล้ว จะทําการทดลองกับภาพที่ฉากหลังมีลวดลายด้วย โดยจะนําภาพนั้นไปผ่านกระบวนการ
ลบฉากหลัง (Background Subtraction) ก่อนนําไปใช้งาน
6

ประโยชน์


เพื่อการหาวิธีการสร้างแบบจําลองศีรษะที่เหมาะสมในการจากกลุ่มวิธีการที่เลือกมา



เพื่อนําไปเพิ่มความสามารถของซอฟท์แวร์ตกแต่งภาพ ให้ปรับค่าแสงหรือความสว่างในภาพได้
อย่างงสมจริงมากขึ้ น
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้กบั งานอื่นๆที่มคี วามต้องการใช้แบบจําลองศีรษะมนุ ษย์
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