สาระสําคัญของโครงการ คําสําคัญ (Key Words)
(ภาษาไทย) โมเดล 3 มิติ, ออกเมนต์ เรี ยลลิตี ้, เฟอร์ นิเจอร์ , คอมพิวเตอร์ วิทศั น์
(ภาษาอังกฤษ) 3D Modeling, Augmented Reality, Furniture, Computer Vision
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของศิลปะและเทคโนโลยีในปั จจุบนั ทําให้ การเลือกซื ้อสินค้ าและ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้ านเป็ นไปได้ อย่างยากลําบากขึ ้น ด้ วยสาเหตุที่ผ้ ใู ช้ สนิ ค้ า หรื อผู้บริ โภคไม่สามารถเลือกซื ้อ
สินค้ าและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้ านตามความต้ องการของตนเองได้ หรื อ สินค้ าและผลิตภัณฑ์ที่เลือกมา ไม่
สอดคล้ องกับสัดส่วน และพื ้นที่ของเครื่ องเรื อนอื่นๆภายในอาคารสถานที่ที่ต้องการ ซึง่ เกิดจากการที่ไม่สามารถ
นําเฟอร์ นิเจอร์ ที่ต้องการ ไปวางและทดลองใช้ ในสถานที่จริ งได้
จากสาเหตุข้างต้ น ทําให้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบรับความต้ องการของผู้บริ โภคที่ยงั
ประสบปั ญหาดังกล่าว แต่ด้วยปั จจัยหลายๆด้ าน เช่น รายจ่ายที่ต้องใช้ ในการพัฒนาระบบหรื อซอฟต์แวร์
ความหลากหลายของการใช้ งานเทคโนโลยีในปั จจุบนั และความซับซ้ อนของเทคโนโลยีที่จะต้ องใช้ ในการสร้ าง
ซอฟต์แวร์ ทําให้ ซอฟต์แวร์ ตา่ งๆที่ทําการผลิตมานั ้น ไม่มีความสมจริ งเท่าที่ควร เนื่องจากจําเป็ นต้ องทําการ
สร้ างห้ องจําลอง หรื อแบบจําลองต่างๆขึ ้นเอง หรื อมีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ ผ้ ทู ี่มีความรู้ ความชํานาญเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความต้ องการใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวให้ สามารถทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ในพื ้นที่ที่
ต้ องการได้ อย่างสมจริ ง ทําให้ มีรายจ่ายในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ หรื อการตกแต่งสถานที่มากขึ ้น
โครงงานการวางผังเฟอร์ นิเจอร์ ในออกเมนต์ เรี ยลลิตี ้ (Furniture layout design in Augmented
Reality) นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเป้าหมายในการศึกษา พัฒนาและ วิจยั โดยจะใช้ ความรู้ทางด้ าน
คอมพิวเตอร์ วิทศั น์ (Computer Vision) มาช่วยเหลือในด้ านการคํานวณ และประยุกต์ใช้ ในการสร้ าง
แบบจําลองสามมิตขิ องเฟอร์ นิเจอร์ รวมถึงการทดลองตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ ภายในพื ้นที่จริ งโดยใช้ เทคโนโลยีออก
เมนต์ เรี ยลลิตี ้ (Augmented Reality) ในการช่วยเหลือให้ มีความสมจริ งมากขึ ้น โดยไม่ต้องใช้ ความรู้ ความ
ชํานาญในด้ านซอฟต์แวร์ มากนัก

วัตถุประสงค์
1.) เพือ่ สร้ างซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการทดลองวางผังเฟอร์ นิเจอร์ ภายในสถานที่จริ ง โดยใช้ กล้ องวีดีโอหรื อเว็บ
แคม(Web Camera) ร่วมกับการ ขึ ้นรูปโมเดลสามมิติ
2.) เพือ่ ลดค่าใช้ จา่ ยในการเลือกซื ้อและออกแบบ เฟอร์ นิเจอร์ ให้ เหมาะสมกับสถานที่
3.) เพือ่ ขยายขอบเขตการเรี ยนรู้ และการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ คอมพิวเตอร์ วิทศั น์(Computer Vision)
4.) เพือ่ เพิม่ ทางเลือก และสร้ างความคุ้นเคย ในการเลือกใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ มากขึ ้น
ปั ญหาหรือผลประโยชน์ ท่เี ป็ นเหตุผลให้ ควรพัฒนาโปรแกรม
ในสมัยก่อนการออกแบบตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ ภายในบ้ านนันทํ
้ าได้ คอ่ นข้ างยาก เพราะลูกค้ าต้ องใช้
จินตนาการในการเลือกของที่จะแต่งบ้ านโดยไม่มีทางรู้ได้ เลยว่าหลังจากที่ซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ มาวางแล้ วจะมี
หน้ าตาออกมาเป็ นอย่างไร ถูกใจมากน้ อยแค่ไหน และหลายครัง้ ก็พบว่าลูกค้ ารู้สกึ ไม่ถกู ใจ หลังหลังจากที่ได้ นํา
เฟอร์ นิเจอร์ ที่ซื ้อมาวาง บางคนถึงกับต้ องสิ ้นเปลืองซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ ตวั ใหม่มาแทนเลยทีเดียว
ด้ วยเหตุนี ้เองทางกลุม่ เราจึงเล็งเห็นปั ญหาดังกล่าว และคิดถึงทางแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ คอมพิวเตอร์ เข้ า
มาช่วย ซึง่ จะนําระบบออกเมนต์ เรี ยลลิตี ้ (Augmented Reality) เข้ าร่วมกับการประมวลผลภาพ (Camera
Carlibration) เพือ่ ช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถทดลองตกแต่งห้ องพักได้ โดยการนํามาร์ คเกอร์ (Marker) ซึง่ แทน
สัญลักษณ์ของเฟอร์ นิเจอร์ ไปประมวลผลผ่านกล้ องเว็บแคมในคอมพิวเตอร์ และแสดงให้ ลกู ค้ าเห็น
แบบจําลองสามมิติบนจอคอมพิวเตอร์ ในสถานที่จริ ง ซึง่ ลูกค้ าสามารถที่จะปรับขนาดหรื อย้ ายตําแหน่งของ
วัตถุได้ อย่างง่ายดายตามความต้ องการ
เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
1.) ซอฟต์แวร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้น จะสามารถประมวลผล และนําข้ อมูลจากภาพบนกล้ อง มาสร้ างอุปกรณ์
เฟอร์ นิเจอร์ ที่มีขนาด และตําแหน่งเทียบเท่าเฟอร์ นิเจอร์ จริ ง เพิ่มเติมลงไปบนภาพที่ต้องการได้
2.) เฟอร์ นิเจอร์ ที่ได้ ทําการสร้ างขึ ้นมานัน้ จะต้ องสามารถปรับตําแหน่ง และองศาในการมองเห็นได้ เพื่อ
ความสะดวกในการใช้ งานซอฟต์แวร์

รายละเอียดการพัฒนา
1.) เนือ้ เรื่องย่ อ (Story Board)

ภาพที่ 1.) ภาพแสดงมาร์ คเกอร์ (Marker) ที่ได้ จดั ทําขึ ้นเพื่อให้ ซอฟต์แวร์ ตรวจสอบ

การทํางานของระบบจะเริ่ มจากการเปิ ดกล้ องเว็บแคม หรื อกล้ องวีดีโอต่างๆ เพื่อให้ ซอฟต์แวร์
เริ่ มการทํางาน เมื่อซอฟต์แวร์ เริ่ มการทํางานแล้ ว จะทําการตรวจสอบพื ้นผิวและโครงสร้ างของภาพเพื่อ
หามาร์ คเกอร์ (Marker) ของรูปภาพที่ได้ จดั เตรี ยมไว้ โดยมาร์ คเกอร์ (Marker) ที่ได้ จดั ทําหรื อออกแบบ
ไว้ (ดังภาพที่1) นัน้ จะต้ องมีความเรียบง่าย และไม่ซบั ซ้ อนมาก เพื่อให้ การตรวจสอบในระยะไกลมี
ความแม่นยํามากขึ ้น

ภาพที่ 2 แสดงภาพการตรวจสอบมาร์ คเกอร์ ที่ได้ จดั เตรี ยมไว้

ภาพที่ 3 แสดงการขึ ้นรู ปโมเดลสามมิติบนพื ้นผิวหลังการประมวลผล

หลังจากที่ซอฟต์แวร์ ได้ ทําการตรวจพบแผ่นมาร์ คเกอร์ (Marker)ที่ได้ จดั ทําแล้ วนัน(ดั
้ งภาพที่2)
ซอฟต์แวร์ จะทําการประมวลผลภาพเพื่อคํานวณขนาดของแผ่นมาร์ คเกอร์ (Marker) ในกล้ อง เทียบกับ
แผ่นมาร์ คเกอร์ (Marker) จริ ง เพื่อหาขนาดของเฟอร์ นิเจอร์ จริ งเทียบกับเฟอร์ นิเจอร์ ในรูปภาพ และทํา
การแสดงโมเดลรูปภาพเพิ่มเติมลงในรูปภาพที่แสดงอยู(่ ดังภาพที่3) ซึง่ โมเดลที่ได้ ทําการเพิ่มเติมลงไป
ในภาพนัน้ สามารถปรับทิศทาง องศา และตําแหน่งได้ ตามต้ องการ รวมถึงการเปลีย่ นชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ไปเป็ นชนิดอื่นอีกด้ วย
2.) เทคนิคหรือเทคโนโลยีท่ ใี ช้
1.) การประมวลผลภาพ
1.1) Camera Calibration ในการรับภาพจากกล้ องนัน้ จะต้ องทําการปรับปรุงค่าความ
เบีย่ งเบนต่างๆที่เกิดขึ ้น เช่น Radial Distortion, Tangential Distortion ฯลฯ ซึง่ เกิดจาก
ปั จจัยต่างๆมากมาย เพือ่ ที่จะทําให้ การนําภาพไปประมวลผลต่อนัน้ มีความถูกต้ อง
แม่นยํามากขึ ้น
1.2) Marker Recognition เป็ นการตรวจสอบและประมวลผลข้ อมูลจากภาพ เพื่อระบุตําแหน่ง
และการวางตัวของมาร์ คเกอร์ (Marker) บนพื ้นผิวต่างๆ

1.3)

การคํานวณอัตราส่วนของ Marker เทียบกับขนาดวัตถุจริ ง โดยการนําข้ อมูลที่ได้ หลังจาก
การทํา Marker Recognition มาประมวลผลเพื่อหาสัดส่วน ระยะ และ การวางตัวของ
มาร์ คเกอร์ (Marker) บนพื ้นผิวต่างๆ
2.) การสร้ างและขึ ้นรูปโมเดล 3 มิติ
ในการสร้ างวัตถุ 3 มิติ เพือ่ นําไปใช้ ในการต่อเติมภาพหลังจากการประมวลผลภาพแล้ วนัน้ จะ
มีการใช้ Library Open GL ควบคูไ่ ปกับ 3D Studio Max เพือ่ ช่วยในการขึ ้นรูปโมเดลวัตถุ และจัด
วางวัตถุลงบนตําแหน่งและพื ้นผิวต่างๆ ด้ วยขนาดที่ต้องการได้
3.) เครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนา
โปรแกรมที่ใช้ ในการพัฒนา
- Microsoft Visual Studio 2010
- 3D Studio Max
ภาษาที่ใช้ ในการพัฒนา
- C++
Library ที่ใช้ ในการพัฒนา
- Open CV (Open Computer Vision)
- Open GL (Open Graphic Library)
4.) รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา (Software Specification)
- input/output
Camera Calibration
Input
ภาพที่กล้ องรับเข้ ามา
Output
ภาพที่ทําการปรับแต่งค่าเบี่ยงเบนแล้ ว
Marker Recognition
Input
ภาพของพื ้นผิวที่ประกอบด้ วยมาร์ คเกอร์ (Marker)
Output
ตําแหน่ง พิกดั และการวางตัว ของมาร์ คเกอร์ (Marker)
- functional Specification
Camera Calibration
สามารถปรับแต่งรูปที่ผา่ นกล้ องเว็บแคม หรื อ กล้ องวีดีโอให้ เกิดค่าความเบีย่ งเบนที่
น้ อยที่สดุ ได้ เมื่อเทียบกับสถานที่หรื อวัตถุจริ ง

Marker Recognition
สามารถจดจํา และตรวจสอบตําแหน่งขอบมาร์ คเกอร์ (Marker)ได้ อย่างถูกต้ อง
ภายใต้ ระยะองศาและขนาดของรูปภาพที่กําหนด
3D Modeling
สามารถสร้ างวัตถุสามมิติ หรื อเลือกวัตถุสามมิติที่ต้องการ เพือ่ ต่อเติมลงบนตําแหน่ง
ต่างๆของภาพที่ต้องการได้ โดยวัตถุที่สร้ างขึ ้นมานัน้ จะต้ องมีลกั ษณะ รูปร่าง ขนาด และ
ตําแหน่ง เทียบเท่าวัตถุจริ ง
- โครงสร้ าง Software (Design)

5.) ขอบเขตและข้ อจํากัดของโปรแกรมที่พฒ
ั นา
1.) ซอฟต์แวร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้น จะสามารถทํางานได้ ดีภายในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ
2.) มาร์ คเกอร์ (Marker) ที่ซอฟต์แวร์ จะทําการประมวลผลได้ นนั ้ จะต้ องอยูใ่ นตําแหน่งที่ชดั เจน
เพียงพอสําหรับการประมวลผลภาพ
3.) มาร์ คเกอร์ (Marker) ที่ซอฟแวร์ ใช้ ในการประมวลผล จะต้ องมีขนาดมาตรฐานตามที่กําหนดไว้
เพือ่ ให้ การประมวลผลภาพมีความถูกต้ องแม่นยํา
4.) ซอฟต์แวร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้น สามารถทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Window 7 ได้
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