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บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั ได้มีการนําเทคโนโลยีออกเมนต์ เรี ยลลิต้ ี มาใช้งานอย่างกว้างขวาง ไม่วา่ จะเป็ นในวงการ
ธุรกิจ วงการโฆษณา หรื อแม้แต่ในวงการกีฬา เทคโนโลยีออกเมนต์ เรี ยลลิต้ ีน้ ีจะช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึงสิ่ ง
ต่างๆที่ไม่สามารถเห็นเป็ นรู ปธรรมหรื อจับต้องได้มากขึ้น โดยโครงงานวิจยั นี้ เป็ นการนําเทคโนโลยีออกเมนต์
เรี ยลลิต้ ี มาช่วยในการออกแบบและตกแต่งสถานที่ โดยจะรับข้อมูลของมาร์ คเกอร์ ที่ได้กาํ หนดไว้ (hiro pattern)
จากกล้องวีดีโอ โดยมีขอ้ จํากัดต่างๆ เช่น ระยะทางของมาร์ คเกอร์ ตอ้ งไม่เกิน 3 เมตร มาร์ คเกอร์ มีขนาด 30 * 30
cm และ มีแสงสว่างเพียงพอภายในพื้นที่ที่ตอ้ งการ เป็ นต้น เพื่อนํามาคํานวณหาพิกดั และการวางตัวของโมเดลที่
จะทําการขึ้นรู ปโมเดลสามมิติ โดยผูใ้ ช้สามารถทําการเลือก หรื อ สร้างโมเดลสามมิติ และทําการย้ายตําแหน่ง
ของวัตถุแต่ละชนิดไปตามพื้นผิวของห้องได้ตามต้องการ

วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1.)
2.)
3.)
4.)

เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการทดลองวางผังเฟอร์ นิเจอร์ ภายในสถานที่จริ ง
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้ อและออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ ให้เหมาะสมกับสถานที่
เป็ นการประหยัดเวลา และสร้างความสะดวกสบายในการทดลองตกแต่งห้องก่อนจะตัดสิ นใจเลือกซื้อ
เพื่อขยายขอบเขตการเรี ยนรู้ และการพัฒนาโปรแกรมโดยการใช้คอมพิวเตอร์ วิทศั น์ ซึ่งสามารถนําไป
ต่อยอด พัฒนาโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในอนาคตได้
5.) เพื่อเพิ่มทางเลือก และสร้างความคุน้ เคย ในการเลือกใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากขึ้น

ขอบเขตและข้ อจํากัดของโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นา
1.) ซอฟต์แวร์ ที่พฒั นาขึ้น จะสามารถทางานได้ดีภายในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ
2.) มาร์ คเกอร์ (Marker) ที่ซอฟต์แวร์จะทําการประมวลผลได้น้ นั จะต้องอยูใ่ นตําแหน่งที่ชดั เจนเพียงพอ
(ภายในระยะ 3 เมตร) สําหรับการประมวลผลภาพ
3.) มาร์ คเกอร์ (Marker) ที่ซอฟแวร์ ใช้ในการประมวลผล จะต้องมีขนาดมาตรฐานตามที่กาํ หนดไว้ (30 * 30
cm) เพื่อให้การประมวลผลภาพมีความถูกต้องแม่นยําในการตรวจจับ
4.) ซอฟต์แวร์ ที่พฒั นาขึ้น สามารถทางานบนระบบปฏิบตั ิการ Window 7 ได้
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.) เพิ่มทางเลือกให้ผบู ้ ริ โภคที่ตอ้ งการซื้อผลิตภัณฑ์และของตกแต่งภายในอาคารสถานที่ ให้สามารถ
ตัดสิ นใจและเลือกสิ นค้าที่เหมาะสมได้มากยิง่ ขึ้น
2.) เพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์รวมถึงประหยัดเวลาในการเดินทางไปเลือกซื้อสิ นค้า
3.) สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่นนําไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และโฆษณาสิ นค้าได้จริ ง
4.) รู้จกั การเลือกใช้เครื่ องมือต่างๆให้เหมาะสมกับชิ้นงานของตน มีการพิจารณาถึงข้อดีขอ้ เสี ยของ
เครื่ องมือต่างๆและตัดสิ นใจเลือกใช้เครื่ องมือให้เหมาะสมกับงานที่จะทํา ซึ่ งข้อนี้สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานในอนาคตได้อีกด้วย
5.) เพิม่ พูนความรู ้ทางด้านการประมวลผลภาพ (Image Processing) และการสร้างแบบจําลองสามมิติ
6.) สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การทํางานอื่นๆที่มีความจําเป็ นต้องใช้การสร้างแบบจําลองสามมิติ หรื อ
การประมวลผลภาพได้

ภาพรวม และการใช้ งานของโปรแกรม
หน้าจอ Interface ของโปรแกรม

A.) แสดงรายการกล้องเวปแคม ที่ต่อกับระบบทั้งหมดในขณะนี้ ผูใ้ ช้สามารถเลือกเปลี่ยนไปใช้งาน
กล้องที่ตอ้ งการได้ โดยจะเป็ น Menu List ลงมาให้ผใู ้ ช้เลือกเมื่อทําการคลิกที่ปุ่มที่แสดง
B.) แสดงรายการวัตถุที่ได้ใส่ เข้าไปในระบบทั้งหมด
C.) ปุ่ มเพิ่ม หรื อ ลบวัตถุ เมื่อกดเพิ่ม จะทําการเพิ่มวัตถุที่ได้ทาํ การเลือกไว้ในข้อ B สําหรับการลบวัตถุ
นั้น จะต้องทําการคลิกที่วตั ถุที่สร้างขึ้นก่อน จากนั้น จะมี Bounding Box ล้อมรอบวัตถุน้ นั ถึงจะทําการ
ลบวัตถุได้
D.) ปุ่ มหมุนวัตถุ เมื่อทําการสร้างวัตถุแล้ว ผูใ้ ช้สามารถลากวัตถุไปบนระนาบของมาร์ คเกอร์ ที่
ตรวจสอบได้ตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถหมุนวัตถุไปในทิศที่ตอ้ งการได้อีกด้วย
E.) แสดงสถานะการทํางานของโปรแกรม Frame Rate/sec
F.) เป็ น Mode ในการทํางานตรวจสอบมาร์ คเกอร์ ซ่ ึงสามารถเลือกทํางานได้ท้งั ในแนวตั้งและแนวนอน
Textbox ด้านข้าง ใช้สาํ หรับ Mode ในแนวตั้ง ซึ่ งจะเป็ นค่า Parameter ความสูงจากกึ่งกลางของมาร์ ค
เกอร์ถึงพื้น (หน่วยเป็ นมิลิเมตร)

แนวทางพัฒนาต่ อในอนาคต
ส่ วนรั บภาพ
ปรับปรุ ง Application ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนขนาดวีดีโอที่รับเข้าในขนาดมาตรฐาน
หลายๆขนาด เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้มีทางเลือกใช้งานได้มากขึ้น สําหรับอุปกรณ์และประสิ ทธิ ภาพของเครื่ อง
ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
ส่ วนทีใ่ ช้ ตรวจสอบ marker
ปรับปรุ งการตรวจสอบมาร์ คเกอร์ ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และทําให้สามารถรองรับการ
ตรวจสอบมาร์คเกอร์ ที่มีขอ้ ผิดพลาดบ้างเล็กน้อยได้ เช่น ขอบของมาร์ คเกอร์ ไม่สมบูรณ์ เป็ นต้น และมี
การเพิ่มการตรวจสอบ marker แบบ 2 ระนาบ คือ ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อให้ได้ระนาบของห้องที่
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ส่ วนทีใ่ ช้ ในการสร้ างโมเดล 3 มิติ
มีการเพิ่มโมเดลให้หลากหลายมากขึ้น หรื อปรับรู ปแบบของโมเดลที่รับเข้า ให้หลากหลายมาก
ขึ้น เพื่อรองรับต่อไฟล์โมเดลในหลายๆรู ปแบบ
ส่ วนทีใช้ ในการขึน้ User interface
User interface หากมีบริ ษทั หรื อบุคคลที่สนใจนําโครงงานของกลุ่มเราไปใช้ ก็สามารถพัฒนา
ลักษณะ user interface ให้มีความสอดคล้องกับลักษณะภาพลักษณ์ และความต้องการขององค์กรได้

