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1. ปั ญหาและความสําคัญของปั ญหา
เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของศิลปะและเทคโนโลยีในปั จจุบนั ทําให้ การเลือกซื ้อ
สินค้ าและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้ านเป็ นไปได้ อย่างยากลําบากขึ ้น ด้ วยสาเหตุที่ผ้ ใู ช้ สนิ ค้ า หรื อ
ผู้บริโภคไม่สามารถเลือกซื ้อสินค้ าและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้ านตามความต้ องการของตนเองได้ หรื อ
สินค้ าและผลิตภัณฑ์ที่เลือกมา ไม่สอดคล้ องกับสัดส่วน และพื ้นที่ของเครื่ องเรื อนอื่นๆภายใน
อาคารสถานที่ที่ต้องการ ซึง่ เกิดจากการที่ไม่สามารถนําเฟอร์ นิเจอร์ ที่ต้องการ ไปวางและทดลองใช้
ในสถานที่จริงได้
จากสาเหตุข้างต้ น ทําให้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบรับความต้ องการของ
ผู้บริโภคที่ยงั ประสบปั ญหาดังกล่าว แต่ด้วยปั จจัยหลายๆด้ าน คือ รายจ่ายที่ต้องใช้ ในการพัฒนา
ระบบหรื อซอฟต์แวร์ ความหลากหลายของการใช้ งานเทคโนโลยีในปั จจุบนั และความซับซ้ อนของ
เทคโนโลยีที่จะต้ องใช้ ในการสร้ างซอฟต์แวร์ ทําให้ ซอฟต์แวร์ ตา่ งๆที่ทําการผลิตมานัน้ ไม่มีความ
สมจริงเท่าที่ควร เนื่องจากจําเป็ นต้ องทําการสร้ างห้ องจําลอง หรื อแบบจําลองต่างๆขึ ้นเอง หรื อมี
ความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ ผ้ ทู ี่มีความรู้ ความชํานาญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความ
ต้ องการใช้ ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวให้ สามารถทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ในพื ้นที่ที่ต้องการได้ อย่างสมจริ ง ทํา
ให้ 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 และ
ประยุกต์ใช้ ในการสร้ างแบบจําลองสามมิตขิ องเฟอร์ นิเจอร์ รวมถึงการทดลองตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์
ภายในพื ้นที่จริงโดยใช้ เทคโนโลยีออกเมนต์ เรี ยลลิตี ้ (Augmented Reality) ในการช่วยเหลือให้ มี
ความสมจริงมากขึ ้น โดยไม่ต้องใช้ ความรู้ ความชํานาญในด้ านซอฟต์แวร์ มากนัก

2. ทฤษฏีท่ เี กี่ยวข้ อง
Camera Calibration

ใช้ สําหรับการปรับปรุงค่าต่างๆ เพื่อให้ คา่ ที่รับมาจากกล้ องนันมี
้ ความ
แม่นยํา ถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น [1] ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การวิเคราะห์รูปภาพใน
กระบวนการต่างๆต่อไป

Image Analysis

เป็ นการตรวจสอบและค้ นหาข้ อมูลสําคัญๆที่ ได้ รับจากรูปภาพที่ต้องการ
โดยใช้ วิธีการต่างๆ เช่น Motion Detection, Image Segmentation ฯลฯ เพื่อ
นําไปใช้ ประโยชน์ และจะนําไปสูก่ ระบวนการ Marker Recognition ต่อไป

Pose Estimation

เป็ นกระบวนการการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลจากรูปภาพสองมิติ
(2D Image) ให้ อยูใ่ นรูปของวัตถุสามมิติ (3D Object) เพื่อจะนําไปใช้ ประโยชน์
ในการแต่งเติมรูปภาพให้ สมจริง

3D Rendering

เป็ นกระบวนการการขึ ้นรูปภาพสามมิติ เพื่อสร้ างภาพสองมิติสําหรับแต่ง
เติมลงไปบนพื ้นผิว หรื อรูปภาพที่ต้องการ

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
A Study of Augmented Reality Technologies: Case Study Developing
“MemCards” Game [4] เป็ นโครงงานในการพัฒนาเกมเมมการ์ ด ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ าช่วยในการศึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึง่ ได้ ศกึ ษาและพัฒนาโดย
ใช้ library ของ AR ToolKit และ osgART เข้ าด้ วยกัน
Visual Code Marker Detection through Geometric Feature Recognition [6] เป็ น
โครงการที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ใช้ และเครื่ องจักรโดยจะพัฒนากระบวนการ
จดจําของโปรแกรม เพื่ออ่านมาร์ คเกอร์ (Marker) ที่ต้องการโดยใช้ อลั กอริทมึ ต่างๆ เช่น edge
detection, geometric feature recognition และ error rejection metric เป็ นต้ น
Visual Marker Detection and Decoding in AR System [5] เป็ นโครงงานซึง่ ศึกษา
เกี่ยวกับการตรวจสอบมาร์ คเกอร์ ที่กรอบหรื อขอบของมาร์ คเกอร์ มีลกั ษณะเป็ นรูปทรงสี่เหลี่ยม
เช่น มาร์ คเกอร์ ที่รองรับระบบของ ARToolKit, IGD, SCR และ HOM เป็ นต้ น และทําการ
เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของมาร์ คเกอร์ แต่ละชนิด
Augmented Reality Olympus PEN E-PL1 3D Demo[7] เป็ นโครงการของบริ ษัทผลิต
และขายกล้ อง Olmypus เพื่อใช้ Augmented Reality ในการทําการตลาดโดยสามารถให้ ลกู ค้ า
สามารถนําแผ่นมารค์เกอร์ มาผ่านกล้ อง แล้ วจะเกิดรูปทรงสามมิตขิ องกล้ องรุ่นนันๆขึ
้ ้นมาเพื่อให้
ลูกค้ าได้ เกิดประสบการณ์กบั กล้ องนันก่
้ อนตัดสินใจซื ้อ

BMW augmented reality[8] เป็ นโครงการ Augmented Reality ของบริ ษัท BMW ซึง่
ช่วยอํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าในการซ่อมบํารุงรถยนต์ด้วยตัวเอง โดยลูกค้ าจะได้ รับแว่นตา
Augmented Reality ซึง่ จะแสดงภาพขันตอนการซ่
้
อมรถยนต์ โดยเมื่อลูกค้ าสวมแว่นตาดังกล่าว
ลูกค้ าจะเห็นภาพสามมิตภิ ายในเลนส์ ซึง่ จะแสดงขันตอนการซ่
้
อมรถยนต์อย่างละเอียด
4. แนวคิดในการแก้ ปัญหา
ในการพัฒนาโปรแกรม Furniture Layout Design in Augmented Reality นี ้ จะ
ประกอบด้ วยส่วนสําคัญๆ 2 ส่วนด้ วยกัน คือ
1.) Pattern and Marker Recognition เป็ นการแยกแยะวัตถุตา่ งๆที่ได้ รับเข้ าไปผ่านทาง
อุปกรณ์ใดๆ เพื่อนํามาประมวลผลต่อไป โดยจะประกอบด้ วยส่วนสําคัญๆ 2 ส่วนคือ
a. Preprocessing เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของข้ อมูลให้ อยูใ่ นรูปแบบที่
เหมาะสมกับการนําไปประมวลผล เช่น การกําจัดข้ อมูลรบกวน (Noise) หรื อ
การทําข้ อมูลให้ อยูใ่ นรูปมาตรฐาน (Normalize) เป็ นต้ น
b. Recognition จะเป็ นการนําข้ อมูลที่ได้ รับเข้ ามา เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลที่มีอยู่
เดิม ซึง่ ได้ มาจากการเก็บข้ อมูล (Data Collection) เพื่อหาลักษณะของภาพ
หรื อมาร์ คเกอร์ (Marker) ที่ต้องการ
2.) 3D Model Rendering

ภาพที่ 1 แสดงภาพการตรวจสอบมาร์ คเกอร์ ที่ได้ จดั เตรี ยมไว้

ภาพที่ 1 การขึ ้นรูปโมเดลสามมิติบนพื ้นผิวหลังการประมวลผล

หลังจากการตรวจสอบลักษณะของมาร์ คเกอร์ (Marker) ได้ ตรงตามที่ต้องการ
แล้ ว ระบบจะทําการนํามาร์ คเกอร์ (Marker) ไปประมวลผล เพื่อหาตําแหน่ง ขนาด
รวมถึงทิศทางของวัตถุที่ต้องการขึ ้นรูป
5. วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้ างซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการทดลองวางผังเฟอร์ นิเจอร์ ภายในสถานที่จริ ง โดยใช้
กล้ องวีดีโอร่วมกับการ ขึ ้นรูปโมเดลสามมิติ
- เพื่อเพิม่ ทางเลือก และสร้ างความคุ้นเคย ในการเลือกใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีใน
ประเทศไทยให้ แพร่หลายมากขึ ้น
6. ขอบเขตและข้ อจํากัดของโครงงาน
- ซอฟต์แวร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้น สามารถทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Window 7 ได้
- ซอฟต์แวร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้น จะสามารถทํางานได้ ดีภายในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ
- ซอฟต์แวร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้น จะสามารถประมวลผล และนําข้ อมูลจากภาพบนกล้ อง มา
สร้ างอุปกรณ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่มีขนาด และตําแหน่งเทียบเท่าเฟอร์ นิเจอร์ จริง เพิม่ เติมลง
ไปบนภาพที่ต้องการได้
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน
กิจกรรม
การศึกษาข้ อมูลที่ใช้ ในการพัฒนาโครงการ
การเก็บข้ อมูลสําหรับการรู้จํารูปแบบ (Pattern Recognition)
การศึกษาและพัฒนาระบบการรู้จํารูปแบบ (Pattern Recognition)
การออกแบบและสร้ างโมเดลสามมิติ
การขึ ้นรูปโมเดลสามมิติ
ทดสอบความถูกต้ องของระบบ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ให้ ตรงตาม Requirements
ทดสอบความถูกต้ อง และประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์
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8. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
- เพิ่มทางเลือกให้ ผ้ บู ริโภคที่ต้องการซื ้อผลิตภัณฑ์และของตกแต่งภายในอาคารสถานที่
ให้ สามารถตัดสินใจและเลือกสินค้ าที่เหมาะสมได้ มากยิง่ ขึ ้น
- สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน หรื อนําไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์และ
โฆษณาสินค้ าได้ จริง
- พัฒนาความรู้ทางด้ านการประมวลผลภาพ (Image Processing) และการสร้ าง
แบบจําลองสามมิติ
- สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กบั การทํางานอื่นๆที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ การสร้ าง
แบบจําลองสามมิติ หรื อการประมวลผลภาพได้
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