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บทคดัย่อ 
การสร้างแบบจ าลองจากวตัถจุริงโดยอาศยัเคร่ืองสแกนเนอร์
สามมิติระดับมืออาชีพ ยังคงเป็นเร่ืองที่ท าได้ยากและไม่
แพร่หลายนกัเพราะเคร่ืองสแกนเนอร์ระดบันีมี้ราคาสูงมาก แต่
ทว่าในปัจจุบันการสร้างแบบจ าลองสามมิติจากวัตถุจริงมี
ความเป็นไปได้โดยอาศยัเทคโนโลยีราคาไม่แพงจากอุปกรณ์
กลอ้งคิเนค (Kinect) ในงานวิจยันีเ้ราน าเสนอการพฒันาระบบ
สแกนเนอร์สามมิติโดยใช้กลอ้งคิเนค จากผลการทดลองแสดง
ให้เห็นว่า แบบจ าลองมีความใกล้เคียงกับวัตถุ แต่ยังคงมี
ความผิดพลาดอยู่บา้งเนือ่งจากความละเอียดของกลอ้งคิเนคที่
ค่อนข้างต ่า  
Abstract 
It is not practical and not popular to generate 3D 
models by using a professional 3D scanner because 
this kind of scanner is highly expensive. But now the 
creation of 3D models from real objects can come true 
due to the low price technology of Kinect. In this 
research, we propose a development of a 3D scanner 
by using Kinect. From the experiments, it can be seen 
that resulting models are similar to the real objects, but 
there are still some mistakes because of the low 
resolution images produced from Kinect. 
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1. บทน า 
อปุกรณ์หลายประเภทที่ใช้ในการสแกนวตัถสุามมิติมีหลกัการ
คือ ใช้ล าแสงกราดไปที่วตัถ ุและไลส่แกนเพื่อให้ได้ข้อมลูพืน้ผิว
ของวตัถเุช่น CTscanner ซึง่ป็นเคร่ืองสแกนที่ใช้รังสใีนการเก็บ
ข้อมลูเป็นสองมิติ จากนัน้น าข้อมลูผ่านการประมวลผลให้อยู่
ในรูปแบบของข้อมูลสามมิติ หรืออุปกรณ์สแกนวัตถุด้วย
เลเซอร์โดยกล้องที่ติดเซนเซอร์เพื่อเก็บข้อมลูจากการสแกนเข้า
มาส าหรับสร้างแบบจ าลองสามมิติ   อย่างไรก็ตามอุปกรณ์
เหลา่นีเ้หมาะสมกบัการใช้งานเฉพาะทางมากกว่า เนื่องจากมี
ราคาที่สงูมากเกินกวา่ที่คนทัว่ไปหรือหนว่ยงานขนาดเลก็จะซือ้
หามาใช้ได้ ปัจจุบันบริษัทไมโครซอฟต์ได้พัฒนาอุปกรณ์
สแกนเนอร์ที่เรียกวา่ ‚คิเนค‛ ส าหรับใช้ในการเลน่เกมกบัเคร่ือง 
XBOX360 ตวักล้องคิเนคเองสามารถรับข้อมลูภาพ RGB  และ
ความลึกของพืน้ผิววตัถุได้ในอุปกรณ์เพียงตัวเดียว ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวสามารถน ามาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อสร้าง
แบบจ าลองสามมิติได้ 

2. ที่มาและแรงจูงใจของปัญหา 
ปัจจุบันความต้องการใช้งานแบบจ าลองสามมิติมีสูงขึน้ใน
หลายวงการได้แก่ ด้านการแพทย์เพื่อสร้างแบบจ าลองของ
อวยัวะผู้ ป่วยส าหรับการวินิจฉยั ด้านอตุสาหกรรมบนัเทิงเพื่อ
ใช้แบบจ าลองสามมิติส าหรับตัวละคร วตัถุ หรือฉากภายใน
ภาพยนตร์ หรือเกม เป็นต้น ดงันัน้การสร้างอปุกรณ์สแกนเนอร์
ราคาถูกเพื่อช่วยในการสร้างแบบจ าลองจึงเป็นสิ่งที่มีความ
ต้องการสงู เพราะสามารถประหยดังบประมาณในการจัดหา
อุปกรณ์ราคาแพง และแบบจ าลองที่ได้ยงัเป็นประโยชน์แทน
การขึน้รูปส าหรับนกัออกแบบงานกราฟิกส์อีกด้วย 



3. งานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
อุปกรณ์คเินค (Kinect) 

อุปกรณ์คิ เนค [1] เป็นอุปกรณ์ประเภทกล้องจากบริษัท
ไมโครซอฟต์ มีลักษณะเป็นรูปแท่งวางตัวในแนวนอน ซึ่ง
เช่ือมต่อกับฐานขนาดเล็ก ที่แกนมีมอเตอร์ในตวั ซึ่งท าหน้าที่
ขยบัมมุกล้อง สว่นรับข้อมลูประกอบด้วยกล้อง RGB มีความ
ละเอียดอยู่ที่  640x480 พิกเซล กล้องคิเนคสามารถจับ
ภาพเคลือ่นไหวได้ 30 เฟรมตอ่วินาที นอกจากนีย้งัประกอบไป
ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความลึก ( Infrared laser) และ
ไมโครโฟนจ านวนสี่แถว การเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์สามารถ
ท าได้โดยใช้พอร์ต USB 2.0 รูปท่ี 1 แสดงภาพกล้องคิเนค 

 
รูปที่ 1 กล้องคิเนค (Kinect) [1] 

 

การสร้างแบบจ าลองสามมติิ (3D Modeling) 

การสร้างแบบจ าลองสามมิติ [2] คือกระบวนในการค านวณ
ทางคณิตศาสตร์ของพืน้ผิวในระบบสามมิติของวตัถใุด ๆ โดย
ผลที่ได้จะเรียกว่า ‚แบบจ าลองสามมิติ‛ (3D Model) ซึ่งเรา
สามารถมองเห็นภาพแบบจ าลองนีผ้่านหน้าแสดงผลได้โดย
ผ่ า นก ระบวนกา รที่ เ รี ย ก ว่ า  ‚เ รน เ ดอ ร์สามมิ ติ ‛ (3D 
Rendering) แบบจ าลองสามมิติเป็นตวัแทนของวตัถุสามมิติ 
โดยเก็บข้อมลูเป็นจุดในระบบพิกดัสามมิติ ซึ่งเช่ือมต่อกนัด้วย
รูปแบบทางเรขาคณิต เช่น สามเหลี่ยม เส้นโค้ง หรือพืน้ผิว 
แบบจ าลองสามมิติสามารถสร้างได้เองจากโปรแกรมประยกุต์
เพื่อการออกแบบด้านกราฟิกส์สามมิติ โดยใช้ขัน้ตอนวิธีการ
ค านวณหรือจากการสแกน 

เมฆจุด (Point Cloud) 

เมฆจุด [3] น าเสนอเซตของจุดในระบบคอร์ออดิเนตสามมิติ
โดยปกติความสมัพนัธ์ในพิกดัของ XYZ มกัถกูใช้เป็นตวัแทน
ของพืน้ผิวภายนอกของวตัถ ุโดยสว่นมากเมฆจุด มกัถูกสร้าง
มาจากเคร่ืองสแกนเนอร์สามมิติ ผลที่ได้จากการสแกน

ส่วนมากมักจะถูกใช้ในงานออกแบบชิน้ส่วน เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพ เมฆจุดในงานสามมิติมักถูกแปลงให้อยู่ในรูป
แบบจ าลองพืน้ผิว (Surface Model) ในลกัษณะแบบจ าลอง
โครงข่าย (Mesh Model) เพื่อท าให้ง่ายต่อความเข้าใจ และ
สะดวกตอ่การใช้ประโยชน์ในงานท่ีหลากหลาย 

Iterative Closest Point algorithm (ICP) 

ICP [4] เป็นขัน้ตอนวิธีที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์การ
เปลี่ยนแปลงเชิงพืน้ที่ (Spatial Transformation) ของข้อมูล
เมฆจุด (Point Cloud Data-PCD) สองชุดที่มีความคล้ายคลงึ
กนั หรือซ้อนทบักนัในบางลกัษณะ ในการใช้ ICP เราต้องท าให้
ข้อมูลเมฆจุดมีระยะห่างที่ต่างกันน้อยที่สดุ เพื่อให้เกิดความ
ถกูต้องมากที่สดุ อินพตุของ ICP คือ ข้อมลูเมฆจุดสองชุดที่ได้
จากการสแกนส าหรับพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระหว่างชุด
ข้อมูล และก าหนดเง่ือนไขการสิน้สดุการค านวนของ ICP ที่
ส าคญัคือ ระยะห่างสงูสดุที่เป็นไปได้ระหว่างชุดข้อมูลทัง้สอง 
เอาท์พตุของ ICP คือ เมฆจุดที่มีเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว 
ขัน้ตอนการท างานคือ (1) หาความสมัพนัธ์ของเมฆจุดที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนด (2) พิจารณาการเปลีย่นแปลงของพารามิเตอร์ 
(3) เปลี่ยนแปลงเมฆจุดตามพารามิเตอร์ที่ได้ค านวณไว้ และ 
(4) พิจารณาความสมัพนัธ์ของเมฆจุดอีกครัง้หนึ่ง ส าหรับ
ข้อเสียของ ICP คือมีความเสี่ยงที่เกิดข้อผิดพลาดสะสม 
(Accumulation Error) จากการท า ICP ของหลายชุดข้อมูล
ตอ่เนื่องกนั 

Poisson Surface Reconstruction Algorithm 

Poisson surface reconstruction [5] ใช้ส าหรับสร้าง
โครงสร้างพืน้ผิวแบบโครงข่าย (Surface Mesh) จากข้อมูล
เมฆจุด วิธีนีเ้ป็นที่นิยมในการสร้างพืน้ผิวให้กับข้อมูลที่ได้มา
จากเคร่ืองสแกนเนอร์ เพราะเนื่องจากมีความทนทานต่อ
สญัญาณรบกวนสูง แนวคิดโดยสงัเขปคือ มุ่งหมายเพื่อแก้
สมการในรูปแบบ Poisson โดยการประมาณ Indicator 
Function ของกลุม่เมฆจุดจาก Indicator Gradient ของกลุม่
เมฆจดุเอง และมีการปรับคา่ Scalar Function ซึง่ได้มาจากคา่ 
Adaptive Octree เพื่อใช้ในการแก้สมการ Poisson ส าหรับหา
โครงสร้างพืน้ผิวแบบโครงขา่ยได้ 



4. รายละเอียดการพัฒนา 

4.1 ภาพรวมของระบบ 
ระบบสแกนวตัถุสามมิติด้วยอุปกรณ์คิเนคได้รับข้อมูลน าเข้า
เป็นลกัษณะข้อมูลเมฆจุด หลงัจากที่ได้ข้อมูลเมฆจุดมาแล้ว 
กระบวนการโดยย่อคือ เราน าข้อมูลเมฆจุดเข้าสู่กระบวนการ 
Registration และก าจัดส่วนที่ไม่ต้องการออกจากระบบใน
ขัน้ตอนสดุท้าย วตัถุผลลพัธ์ที่ได้จากการท า Registration จะ
เข้าสูข่ัน้ตอน Meshing เพื่อสร้างพืน้ผิวให้กบัวตัถุ และท าการ
ถ่ายโอนสีให้กับวัตถุเป็นขัน้ตอนสุดท้าย โดยผลลพัธ์ที่ได้คือ 
แบบจ าลองต้นแบบสามมิติของวตัถุจริง ภาพรวมการท างาน
ของระบบได้แสดงดงัรูปท่ี 2  

 
รูปที่ 2 ขัน้ตอนการท างานทัง้หมดของระบบ 

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
รายละเอียดการท างานของระบบสแกนวัตถุสามมิติ ด้วย
อปุกรณ์คิเนคมีขัน้ตอนในการท างานดงัตอ่ไปนี ้เร่ิมจากการรับ
ข้อมลูจากอปุกรณ์คิเนคมาในลกัษณะของข้อมลูเมฆจุด ซึ่งเรา
ได้เก็บข้อมูลมาทัง้หมด 8 มุมมอง ระยะความห่างของแต่ละ
มุมมองห่างกัน 45 องศา หลงัจากที่เก็บข้อมูลเมฆจุดแต่ละ
มมุมองมาครบแล้ว เราก็จะน าข้อมลูเมฆจุดมาประมวลผลใน
ขัน้ตอนตอ่ไป 

Background & Edge Removal 

เนื่องจากข้อมลูเมฆจดุที่ได้มานัน้มีข้อมลูที่ไม่เก่ียวข้องกบัวตัถุ
ติดมาด้วย เช่น พืน้หลงั ซึง่เราสามารถก าจดัด้วยการใช้ Pass-

through filter ซึ่งใช้ก าจดัข้อมลูที่ไม่เก่ียวข้องในแนวแกน X 
แกน Y และแกน Z และใช้ Statically outlier removal filter 
เพื่อก าจัดข้อมูลบริเวณขอบของวัตถุซึ่งมีความไม่เสถียรอยู่
ตวัอยา่งข้อมลูเมฆจดุที่ได้มาแสดงดงัรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 3 ภาพทัง้ 8 มุมมองหลังจากก าจัดพืน้หลังแล้ว 

Point Cloud Data Rotation 

ก่อนการเรียกใช้งาน ICP เราจ าเป็นต้องจดัเรียงข้อมลูให้อยู่ใน
ต าแหน่งที่สอดคลอังกบัต าแหน่งมมุการเก็บภาพจริงของวตัถุ 
ดังนัน้เราจึงต้องหมุนข้อมูลเมฆจุดให้อยู่ในต าแหน่งที่เป็น
มุมมองข้อมูลเอง ซึ่งก่อนที่เราจะหมุนข้อมูลเมฆจุดได้นัน้ 
ข้อมูลเมฆจุดต้องถูกย้ายให้ไปอยู่ในต าแหน่งของจุดก าเนิด 
(0,0,0) ซึ่งในที่นีค้ือต าแหน่งกล้อง ดังนัน้เราจึงท าการเลื่อน
ข้อมูลเมฆจุดเข้าสู่จุด (0,0,0) โดยระยะแกน Z จะเป็น
ระยะหา่งของกล้องถึงกลางวตัถ ุเมื่อเลือ่นมาอยูใ่นต าแหน่งจุด 
(0,0,0) แล้วเราก็จะท าการหมนุวตัถใุห้อยู่ในต าแหน่งที่ถกูต้อง
ของได้ ดงัแสดงผลในรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4 ภาพทางซ้ายเป็นข้อมูลเมฆจุดก่อนหมุน ภาพทางขวาการ

แสดงข้อมูลเมฆจุดหลังจากหมุนเรียบร้อยแล้ว 



Point Cloud Data Registration 

หลงัจากที่เราเตรียมข้อมลูเมฆจุดเสร็จเรียบร้อย ข้อมลูที่ได้มา
มีลักษณะการเรียงที่ใกล้เคียงกับวัตถุจริง  แต่ยังมีความ
คลาดเคลื่อนอยู่มาก ท าให้ต้องใช้  ICP เพื่อค านวณหา
ความสมัพนัธ์ของข้อมลูเมฆจดุแตล่ะชดุ เมื่อข้อมลูในแตล่ะมมุ
เลื่อนไปสู่ต าแหน่งที่ถูกต้องมากขึน้  การหาความสมัพันธ์
สามารถท าได้โดยใช้ข้อมูลเมฆจุดแต่ละคู่ที่อยู่ติดกันมา
ค านวณ และทรานสฟอร์มข้อมูลแต่ละคู่เข้าด้วยกัน หลงัจาก
นัน้เราจะท าการค านวณและรวมข้อมลูเมฆจุดจากคู่ด้านหลงั
วตัถทุี่มมุ180 องศารวมเข้ามาจนถึงด้านหน้าวตัถ ุโดยการรวม
เราจะแบง่ข้อมลูเป็นสองด้านคือ ซ้าย และขวาหลงัจากที่ได้ชุด
ข้อมลูเมฆจุดด้านซ้ายและข้อมลูเมฆจุดด้านขวาของวตัถแุล้ว 
เราเรียกใช้ ICP  อีกครัง้เพื่อรวมข้อมลูทัง้สองชุดเข้าด้วยกัน 
และสดุท้ายเราจะได้ข้อมลูเมฆจดุที่เกิดจาก 8 มมุมองรวมกนั 

Noise Removal 

ข้อมลูเมฆจดุที่ได้จากการรวมแล้วจะมีข้อมลูจดุบางสว่น ที่เป็น
ส่วนเกินออกมา เราจึงต้องท าการก าจัดจุดเหล่านี โ้ดยใช้ตัว
กรอง Statical Outlier Removal Filter ก็จะท าให้ข้อมลูเมฆจดุ
ที่ได้มีปริมาณจุดส่วนที่เกินออกมาลดน้อยลงไป ในขัน้ตอน
สดุท้ายเราปรับพืน้ผิวให้เรียบโดยการปรับเรียบ (Smoothing) 
ดงัรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5 รูปซ้ายเป็นกข้อมูลเมฆจุดหลังจากการใช้ ICP ภาพตรง
กลางเป็นการใช้ Statical outlier removal filter ภาพขวาเป็นภาพ
หลังจากการท าการปรับเรียบ 

Surface Mesh Reconstruction 

เมื่อเราได้ข้อมูลเมฆจุดที่ผ่านการ Registration แล้วเราจะน า 
ข้อมูลเมฆจุดนัน้มาค านวณหาพืน้ผิวให้กับวตัถุ ในที่นีเ้ราใช้
ขัน้ตอนวิธี Poisson Surface Reconstruction แต่ก่อนอื่นเรา

ต้องค านวณหา Normal Vectors ของข้อมลูเมฆจดุก่อนโดยใช้
ขัน้ตอนวิธี K-Nearest Neighbor มาช่วยในการค านวนหาก
กลุ่มจุดที่อยู่ใกล้กันเพื่อน าไปใช้ค านวนหา Normal Vector 
ของแต่ละจุดได้ ผลจากการใช้  Poisson Surface 
Reconstruction คือ ข้อมลูจุดชุดใหม่ที่มีจ านวนน้อยลงจาก
เดิม และได้พืน้ผิวสื่อความสัมพันธ์โครงข่ายระหว่างจุด  ดัง
แสดงในรูปท่ี 6 

 
รูปที่ 6 ผลการปูพืน้ผิวของวัตถุ 

Color Information Retrieval 

หลงัจากทีเ่ราได้ปพูืน้ผิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพบวา่พืน้ผิวนัน้
ยงัไมม่ีข้อมลูส ีดงันัน้เราจะต้องน าคา่สจีากข้อมลูเมฆจดุเดมิ 
ซึง่มคีา่ RGB ของแตล่ะจดุอยู ่เข้าสูพ่ืน้ผิวที่สร้างขึน้ใหม ่โดย
ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนสดุท้ายในการท างาน ในท่ีสดุเราจะได้
แบบจ าลองสามมติิของวตัถทุีม่าจากการสแกนเป็นท่ีเรียบร้อย 
ดงัแสดงตวัอยา่งในรูปท่ี 7 

 
รูปที่ 7 โครงสร้างที่มีการโอนค่าสีเข้าสู่พืน้ผิวที่สร้างขึน้ใหม่ และ 

แสดงผลสุดท้ายของโมเดลที่ได้ในรูปขวาสุด 

4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
เคร่ืองมือด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยอุปกรณ์คิเนค 1 เคร่ือง 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ CPU Intel Core i5-2410M (2.30 GHz, 3 
MB L3 Cache, up to 2.90 GHz) Graphic Chip AMD 
Radeon HD 6630M (1GB GDDR3) ส าหรับการประมวลผล 
1 เคร่ือง ส่วนด้านซอฟต์แวร์ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ 



Ubuntu เวอร์ชัน่ 11.10 PCL (Point Cloud Library) [6], ROS 
(Robot Operating System) [7] และ MeshLab [8] 

4.4 ข้อจ ากัดของระบบ 
ระบบยงัคงมีข้อจ ากดัดงัตอ่ไปนี ้(1) ข้อมลูเมฆจดุที่เก็บมาต้อง
มีการเรียงข้อมลูเป็นล าดบัที่ถกูต้อง (2) ยงัไม่สามารถสแกน
วตัถทุี่มีขนาดเลก็มากเกินไปเนื่องจากข้อมลูไม่เพียงพอต่อการ
ค านวณ (3) การวางวตัถคุวรวางอยู่กลางกล้อง และ (4) ไม่
สามารถสแกนวตัถทุี่มีลกัษณะโปร่งใสได้เนื่องจากกล้องคิเนค
ไมส่ามารถจบัข้อมลูความลกึในสว่นนัน้ได้ 

5. การทดสอบการใช้งาน 
การทดสอบผลการท างานของระบบแบ่งออกเป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพในด้านความเร็วในการท างานของระบบ และ
ด้านความถูกต้องของขนาดและลกัษณะผลลพัธ์แบบจ าลอง
สามมิติที่ได้  

5.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 
อปุกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบระบบประกอบด้วย อุปกรณ์คิเนค 
แท่นหมุนส าหรับวางวัตถุ สายวัด และวตัถุ 5 ชนิดที่มีขนาด
และรูปทรงแตกตา่งกนัดงัแสดงในรูปท่ี 8  

5.2 ผลการทดสอบและการวจิารณ์ผล 
รูปที่ 9 แสดงผลลพัธ์ของแบบจ าลองสามมิติที่ได้จากระบบ 
การทดสอบความเร็วในการค านวณ เราวัดความเร็วในการ
ประมวลผลผลการทดลองดงักลา่วแสดงในตารางที่ 1 

 
รูปที่ 8 ภาพวัตถุ 5 ชนิดที่ใช้ทดสอบ 

 

รูปที่ 9 ผลที่ได้จากการสแกนวัตถุ 5 ชนิด 

ตารางที่ 1 เปรียบเทยีบเวลาการท างาน 

 

จากการทดสอบเราพบว่า เวลาในการท างานแปรผนั
ตามจ านวนของข้อมูลเมฆจุด หรือขนาดของวตัถุ ถ้าวตัถุมี
ขนาดใหญ่ ระบบก็ใช้เวลาในการค านวณมาก การทดสอบ
ความถกูต้องของขนาดและลกัษณะของแบบจ าลองผลลพัธ์ที่
ได้จากการสแกน เราท าการทดสอบโดยใช้วตัถทุัง้หมด 5 ชนิด 
ในการทดสอบเราใช้สายวดัเพื่อวดัขนาดจริงซึ่งเป็นขนาดสูง
ตามแนวแกน X แกน Y และแกน Z ของวตัถุ เพื่อดูความ
แตกตา่งของวตัถจุริงกบัวตัถสุามมิติผลที่ได้เป็นตามตารางที่ 2 

 

 

 



ตารางที่ 2 ความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลองกับวัตถุจริง 

 
จากการทดสอบ เราพบว่าวตัถุที่มีขนาดเล็กมีความ

คลาดเคลือ่นน้อยกวา่วตัถทุี่มีขนาดใหญ่ ความคลาดเคลือ่นใน
แนวแกน Z มีความคลาดเคลื่อนสงูที่สดุ ลกัษณะโดยรวมของ
วตัถุที่สแกนมาได้นัน้ถือว่ามีรูปทรงสมบูรณ์ แต่รายละเอียด 
และสว่นของวตัถทุี่มีความคมขาดหายไป เนื่องจากภาพตัง้ต้น
มีความละเอียดที่ต ่าและกระบวนการปรับผิวเรียบก็มีส่วนท า
ให้ข้อมูลขาดหายไป และขนาดของแบบจ าลองยงัคงมีความ
คลาดเคลื่อนอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วสดัส่วนที่ได้
ยงัคงมีความถกูต้องอยู่ 

6. บทสรุป 
บทความนีน้ าเสนอการพฒันาระบบสแกนวตัถสุามมิติด้วยการ
ใช้ Iterative Closest Point Algorithm (ICP) ในการสร้าง
แบบจ าลองสามมิติของวัตถุ จากข้อมูลเฆมจุดที่ได้มาจาก
อปุกรณ์คิเนค จากผลการทดลองแบบผลลพัธ์จ าลองสามมิติที่
ได้ยงัรักษารูปทรงโดยรวมของวตัถไุด้ถกูต้อง แตว่า่รายละเอียด
ขาดหายไป ส่วนความเร็วในการประมวลผลขึน้อยู่กับขนาด
ข้อมลูเมฆจดุที่ได้รับมาจากอปุกรณ์คิเนค 

6.1 แนวทางการพัฒนาต่อ 
เราสามารถพฒันาให้ระบบนีส้ามารถสแกนวตัถทุี่มีขนาดใหญ่
ขึน้ และเราอาจเพิ่มจ านวนอปุกรณ์คิเนคเพื่อให้สามารถสแกน
วัตถุในรอบเดียวซึ่งจะท าให้ความคลาดเคลื่อนลดลงได้ 
นอกจากนีย้ังอาจเปลี่ยนจากการวางกล้องอยู่ที่ต าแหน่งคง
ที่มาเป็นขยับกล้องแทนการขยับวัตถุ  แต่ทว่ารูปแบบการ
ค านวนจะแตกตา่งออกไป และท้ายที่สดุคือการพฒันาขัน้ตอน
วิธีให้การค านวณมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  
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