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บทคัดย่ อ
การสร้ างแบบจาลองจากวัตถุจริ งโดยอาศัยเครื ่องสแกนเนอร์
สามมิ ติ ร ะดับ มื อ อาชี พ ยัง คงเป็ นเรื ่ อ งที ่ ท าได้ ย ากและไม่
แพร่ หลายนักเพราะเครื ่องสแกนเนอร์ ระดับนีม้ ี ราคาสูงมาก แต่
ทว่ า ในปั จ จุ บ ัน การสร้ า งแบบจ าลองสามมิ ติ จ ากวัต ถุจ ริ งมี
ความเป็ นไปได้โดยอาศัยเทคโนโลยี ราคาไม่ แพงจากอุปกรณ์
กล้องคิ เนค (Kinect) ในงานวิ จยั นีเ้ รานาเสนอการพัฒนาระบบ
สแกนเนอร์ สามมิ ติโดยใช้กล้องคิ เนค จากผลการทดลองแสดง
ให้เ ห็ น ว่ า แบบจ าลองมี ค วามใกล้เ คี ย งกับ วัต ถุ แต่ ย ัง คงมี
ความผิ ดพลาดอยู่บา้ งเนือ่ งจากความละเอียดของกล้องคิ เนคที ่
ค่อนข้างต่า
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.
คาสาคัญ
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1. บทนา
อุปกรณ์หลายประเภทที่ใช้ ในการสแกนวัตถุสามมิติมีหลักการ
คือ ใช้ ลาแสงกราดไปที่วตั ถุ และไล่สแกนเพื่อให้ ได้ ข้อมูลพื ้นผิว
ของวัตถุเช่น CTscanner ซึง่ ป็ นเครื่ องสแกนที่ใช้ รังสีในการเก็บ
ข้ อมูลเป็ นสองมิติ จากนันน
้ าข้ อมูลผ่านการประมวลผลให้ อยู่
ในรู ป แบบของข้ อ มูลสามมิ ติ หรื ออุปกรณ์ สแกนวัต ถุด้ ว ย
เลเซอร์ โดยกล้ องที่ติดเซนเซอร์ เพื่อเก็บข้ อมูลจากการสแกนเข้ า
มาสาหรั บ สร้ างแบบจ าลองสามมิ ติ อย่า งไรก็ ต ามอุป กรณ์
เหล่านี ้เหมาะสมกับการใช้ งานเฉพาะทางมากกว่า เนื่องจากมี
ราคาที่สงู มากเกินกว่าที่คนทัว่ ไปหรื อหน่วยงานขนาดเล็กจะซื ้อ
หามาใช้ ได้ ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ไมโครซอฟต์ ไ ด้ พัฒ นาอุ ป กรณ์
สแกนเนอร์ ที่เรี ยกว่า ‚คิเนค‛ สาหรับใช้ ในการเล่นเกมกับเครื่ อง
XBOX360 ตัวกล้ องคิเนคเองสามารถรับข้ อมูลภาพ RGB และ
ความลึกของพื ้นผิว วัตถุได้ ในอุปกรณ์ เพียงตัวเดียว ซึ่งข้ อมูล
ดัง กล่า วสามารถน ามาวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลเพื่ อ สร้ าง
แบบจาลองสามมิติได้
2. ที่มาและแรงจูงใจของปั ญหา
ปั จจุบัน ความต้ อ งการใช้ งานแบบจาลองสามมิติ มีสูงขึน้ ใน
หลายวงการได้ แก่ ด้ านการแพทย์ เ พื่อสร้ างแบบจาลองของ
อวัยวะผู้ป่วยสาหรับการวินิจฉัย ด้ านอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อ
ใช้ แบบจาลองสามมิติสาหรั บตัวละคร วัตถุ หรื อฉากภายใน
ภาพยนตร์ หรื อเกม เป็ นต้ น ดังนันการสร้
้
างอุปกรณ์สแกนเนอร์
ราคาถูกเพื่อช่วยในการสร้ างแบบจาลองจึงเป็ นสิ่งที่มีความ
ต้ องการสูง เพราะสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหา
อุปกรณ์ ราคาแพง และแบบจาลองที่ได้ ยงั เป็ นประโยชน์แทน
การขึ ้นรูปสาหรับนักออกแบบงานกราฟิ กส์อีกด้ วย

3. งานและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
อุปกรณ์ คเิ นค (Kinect)
อุ ป กรณ์ คิ เ นค [1] เป็ นอุ ป กรณ์ ป ระเภทกล้ องจากบริ ษั ท
ไมโครซอฟต์ มี ลัก ษณะเป็ นรู ป แท่ ง วางตัว ในแนวนอน ซึ่ ง
เชื่อมต่อกับฐานขนาดเล็ก ที่แกนมีมอเตอร์ ในตัว ซึ่งทาหน้ าที่
ขยับมุมกล้ อง ส่วนรับข้ อมูลประกอบด้ วยกล้ อง RGB มีความ
ละเอี ย ดอยู่ที่ 640x480 พิ ก เซล กล้ อ งคิ เ นคสามารถจับ
ภาพเคลือ่ นไหวได้ 30 เฟรมต่อวินาที นอกจากนี ้ยังประกอบไป
ด้ ว ยเซนเซอร์ ต รวจจับ ความลึก (Infrared laser) และ
ไมโครโฟนจานวนสี่แถว การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สามารถ
ทาได้ โดยใช้ พอร์ ต USB 2.0 รูปที่ 1 แสดงภาพกล้ องคิเนค

รู ปที่ 1 กล้ องคิเนค (Kinect) [1]

การสร้ างแบบจาลองสามมิติ (3D Modeling)
การสร้ างแบบจาลองสามมิติ [2] คือกระบวนในการคานวณ
ทางคณิตศาสตร์ ของพื ้นผิวในระบบสามมิติของวัตถุใด ๆ โดย
ผลที่ได้ จะเรี ยกว่า ‚แบบจาลองสามมิติ‛ (3D Model) ซึ่งเรา
สามารถมองเห็น ภาพแบบจาลองนีผ้ ่านหน้ าแสดงผลได้ โดย
ผ่ า นก ระ บว นก า รที่ เ รี ย ก ว่ า ‚เ รนเ ด อ ร์ สา ม มิ ติ ‛ (3D
Rendering) แบบจาลองสามมิติเป็ นตัวแทนของวัตถุสามมิติ
โดยเก็บข้ อมูลเป็ นจุดในระบบพิกดั สามมิติ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้ วย
รู ปแบบทางเรขาคณิต เช่น สามเหลี่ยม เส้ นโค้ ง หรื อพื ้นผิว
แบบจาลองสามมิติสามารถสร้ างได้ เองจากโปรแกรมประยุกต์
เพื่อการออกแบบด้ านกราฟิ กส์สามมิติ โดยใช้ ขนตอนวิ
ั้
ธีการ
คานวณหรื อจากการสแกน
เมฆจุด (Point Cloud)
เมฆจุด [3] นาเสนอเซตของจุดในระบบคอร์ ออดิเนตสามมิติ
โดยปกติความสัมพันธ์ ในพิกดั ของ XYZ มักถูกใช้ เป็ นตัวแทน
ของพื ้นผิวภายนอกของวัตถุ โดยส่วนมากเมฆจุด มักถูกสร้ าง
มาจากเครื่ อ งสแกนเนอร์ สามมิ ติ ผลที่ ได้ จ ากการสแกน

ส่วนมากมักจะถูกใช้ ในงานออกแบบชิ น้ ส่วน เพื่อตรวจสอบ
คุ ณ ภาพ เมฆจุ ด ในงานสามมิ ติ มั ก ถู ก แปลงให้ อยู่ ใ นรู ป
แบบจาลองพื ้นผิว (Surface Model) ในลักษณะแบบจาลอง
โครงข่าย (Mesh Model) เพื่อทาให้ ง่ายต่อความเข้ าใจ และ
สะดวกต่อการใช้ ประโยชน์ในงานที่หลากหลาย
Iterative Closest Point algorithm (ICP)
ICP [4] เป็ นขัน้ ตอนวิ ธี ที่ ใ ช้ ในการหาความสัม พัน ธ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ (Spatial Transformation) ของข้ อมูล
เมฆจุด (Point Cloud Data-PCD) สองชุดที่มีความคล้ ายคลึง
กัน หรื อซ้ อนทับกันในบางลักษณะ ในการใช้ ICP เราต้ องทาให้
ข้ อมูลเมฆจุดมีระยะห่างที่ต่างกันน้ อยที่สดุ เพื่อให้ เกิดความ
ถูกต้ องมากที่สดุ อินพุตของ ICP คือ ข้ อมูลเมฆจุดสองชุดที่ได้
จากการสแกนสาหรั บพิจารณาการเปลี่ยนแปลงระหว่างชุด
ข้ อมูล และกาหนดเงื่อนไขการสิ ้นสุดการคานวนของ ICP ที่
สาคัญคือ ระยะห่างสูงสุดที่เป็ นไปได้ ระหว่างชุดข้ อมูลทังสอง
้
เอาท์พตุ ของ ICP คือ เมฆจุดที่มีเปลี่ยนแปลงเรี ยบร้ อยแล้ ว
ขันตอนการท
้
างานคือ (1) หาความสัมพันธ์ ของเมฆจุดที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่กาหนด (2) พิจารณาการเปลีย่ นแปลงของพารามิเตอร์
(3) เปลี่ยนแปลงเมฆจุดตามพารามิเตอร์ ที่ได้ คานวณไว้ และ
(4) พิจารณาความสัมพันธ์ ของเมฆจุด อีกครัง้ หนึ่ง สาหรั บ
ข้ อ เสีย ของ ICP คื อ มี ค วามเสี่ย งที่ เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดสะสม
(Accumulation Error) จากการทา ICP ของหลายชุดข้ อมูล
ต่อเนื่องกัน
Poisson Surface Reconstruction Algorithm
Poisson surface reconstruction [5] ใช้ สาหรั บสร้ าง
โครงสร้ างพื ้นผิวแบบโครงข่าย (Surface Mesh) จากข้ อมูล
เมฆจุด วิธีนีเ้ ป็ นที่นิยมในการสร้ างพื ้นผิวให้ กับข้ อมูลที่ได้ มา
จากเครื่ อ งสแกนเนอร์ เพราะเนื่ อ งจากมี ค วามทนทานต่ อ
สัญ ญาณรบกวนสูง แนวคิ ดโดยสัง เขปคือ มุ่งหมายเพื่อ แก้
สมการในรู ป แบบ Poisson โดยการประมาณ Indicator
Function ของกลุม่ เมฆจุดจาก Indicator Gradient ของกลุม่
เมฆจุดเอง และมีการปรับค่า Scalar Function ซึง่ ได้ มาจากค่า
Adaptive Octree เพื่อใช้ ในการแก้ สมการ Poisson สาหรับหา
โครงสร้ างพื ้นผิวแบบโครงข่ายได้

4. รายละเอียดการพัฒนา
4.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบสแกนวัตถุสามมิติด้วยอุปกรณ์ คิเนคได้ รับข้ อมูลนาเข้ า
เป็ นลักษณะข้ อมูลเมฆจุด หลังจากที่ได้ ข้อมูลเมฆจุดมาแล้ ว
กระบวนการโดยย่อคือ เรานาข้ อมูลเมฆจุดเข้ าสู่กระบวนการ
Registration และกาจัดส่วนที่ไม่ต้องการออกจากระบบใน
ขันตอนสุ
้
ดท้ าย วัตถุผลลัพธ์ ที่ได้ จากการทา Registration จะ
เข้ าสูข่ นตอน
ั้
Meshing เพื่อสร้ างพื ้นผิวให้ กบั วัตถุ และทาการ
ถ่ายโอนสีให้ กับวัตถุเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ าย โดยผลลัพธ์ ที่ได้ คือ
แบบจาลองต้ นแบบสามมิติของวัตถุจริ ง ภาพรวมการทางาน
ของระบบได้ แสดงดังรูปที่ 2

through filter ซึ่งใช้ กาจัดข้ อมูลที่ไม่เกี่ยวข้ องในแนวแกน X
แกน Y และแกน Z และใช้ Statically outlier removal filter
เพื่อกาจัด ข้ อมูลบริ เ วณขอบของวัตถุซึ่ง มีความไม่เสถี ยรอยู่
ตัวอย่างข้ อมูลเมฆจุดที่ได้ มาแสดงดังรูปที่ 3

รู ปที่ 3 ภาพทัง้ 8 มุมมองหลังจากกาจัดพืน้ หลังแล้ ว

Point Cloud Data Rotation

รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการทางานทัง้ หมดของระบบ

4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
รายละเอี ย ดการท างานของระบบสแกนวัต ถุ ส ามมิ ติ ด้ ว ย
อุปกรณ์คิเนคมีขนตอนในการท
ั้
างานดังต่อไปนี ้ เริ่ มจากการรับ
ข้ อมูลจากอุปกรณ์คิเนคมาในลักษณะของข้ อมูลเมฆจุด ซึ่งเรา
ได้ เก็บข้ อมูลมาทังหมด
้
8 มุมมอง ระยะความห่างของแต่ละ
มุมมองห่างกัน 45 องศา หลังจากที่เก็บข้ อมูลเมฆจุดแต่ละ
มุมมองมาครบแล้ ว เราก็จะนาข้ อมูลเมฆจุดมาประมวลผลใน
ขันตอนต่
้
อไป

ก่อนการเรี ยกใช้ งาน ICP เราจาเป็ นต้ องจัดเรี ยงข้ อมูลให้ อยู่ใน
ตาแหน่งที่สอดคลัองกับตาแหน่งมุมการเก็บภาพจริ งของวัตถุ
ดัง นัน้ เราจึ ง ต้ อ งหมุน ข้ อ มูลเมฆจุด ให้ อ ยู่ใ นต าแหน่ง ที่ เ ป็ น
มุม มองข้ อ มูล เอง ซึ่ง ก่ อ นที่ เ ราจะหมุน ข้ อ มูล เมฆจุ ด ได้ นัน้
ข้ อมูลเมฆจุดต้ องถูกย้ ายให้ ไปอยู่ในตาแหน่งของจุดกาเนิด
(0,0,0) ซึ่งในที่นีค้ ื อตาแหน่ง กล้ อง ดังนัน้ เราจึงท าการเลื่อ น
ข้ อ มูลเมฆจุด เข้ า สู่จุด (0,0,0) โดยระยะแกน Z จะเป็ น
ระยะห่างของกล้ องถึงกลางวัตถุ เมื่อเลือ่ นมาอยูใ่ นตาแหน่งจุด
(0,0,0) แล้ วเราก็จะทาการหมุนวัตถุให้ อยู่ในตาแหน่งที่ถกู ต้ อง
ของได้ ดังแสดงผลในรูปที่ 4

Background & Edge Removal
เนื่องจากข้ อมูลเมฆจุดที่ได้ มานันมี
้ ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวัตถุ
ติดมาด้ วย เช่น พื ้นหลัง ซึง่ เราสามารถกาจัดด้ วยการใช้ Pass-

รู ปที่ 4 ภาพทางซ้ ายเป็ นข้ อมูลเมฆจุดก่ อนหมุน ภาพทางขวาการ
แสดงข้ อมูลเมฆจุดหลังจากหมุนเรี ยบร้ อยแล้ ว

Point Cloud Data Registration
หลังจากที่เราเตรี ยมข้ อมูลเมฆจุดเสร็ จเรี ยบร้ อย ข้ อมูลที่ได้ มา
มี ลัก ษณะการเรี ย งที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ วัต ถุ จ ริ ง แต่ ยัง มี ค วาม
คลาดเคลื่อ นอยู่มาก ทาให้ ต้ องใช้ ICP เพื่ อค านวณหา
ความสัมพันธ์ของข้ อมูลเมฆจุดแต่ละชุด เมื่อข้ อมูลในแต่ละมุม
เลื่อ นไปสู่ตาแหน่ง ที่ถูก ต้ อ งมากขึน้ การหาความสัม พัน ธ์
สามารถท าได้ โดยใช้ ข้ อมู ล เมฆจุ ด แต่ ล ะคู่ ที่ อ ยู่ ติ ด กั น มา
คานวณ และทรานสฟอร์ ม ข้ อมูลแต่ละคู่เข้ าด้ วยกัน หลังจาก
นันเราจะท
้
าการคานวณและรวมข้ อมูลเมฆจุดจากคู่ด้านหลัง
วัตถุที่มมุ 180 องศารวมเข้ ามาจนถึงด้ านหน้ าวัตถุ โดยการรวม
เราจะแบ่งข้ อมูลเป็ นสองด้ านคือ ซ้ าย และขวาหลังจากที่ได้ ชุด
ข้ อมูลเมฆจุดด้ านซ้ ายและข้ อมูลเมฆจุดด้ านขวาของวัตถุแล้ ว
เราเรี ยกใช้ ICP อีกครัง้ เพื่อรวมข้ อมูลทังสองชุ
้
ดเข้ าด้ วยกัน
และสุดท้ ายเราจะได้ ข้อมูลเมฆจุดที่เกิดจาก 8 มุมมองรวมกัน
Noise Removal
ข้ อมูลเมฆจุดที่ได้ จากการรวมแล้ วจะมีข้อมูลจุดบางส่วน ที่เป็ น
ส่วนเกิ นออกมา เราจึ งต้ องทาการกาจัดจุดเหล่านี โ้ ดยใช้ ตัว
กรอง Statical Outlier Removal Filter ก็จะทาให้ ข้อมูลเมฆจุด
ที่ได้ มีป ริ มาณจุดส่ว นที่เกิ น ออกมาลดน้ อยลงไป ในขัน้ ตอน
สุดท้ ายเราปรับพื ้นผิวให้ เรี ยบโดยการปรับเรี ยบ (Smoothing)
ดังรูปที่ 5

รู ปที่ 5 รู ปซ้ ายเป็ นกข้ อมูลเมฆจุดหลังจากการใช้ ICP ภาพตรง
กลางเป็ นการใช้ Statical outlier removal filter ภาพขวาเป็ นภาพ
หลังจากการทาการปรับเรียบ

Surface Mesh Reconstruction
เมื่อเราได้ ข้อมูลเมฆจุดที่ผ่านการ Registration แล้ วเราจะนา
ข้ อมูลเมฆจุดนัน้ มาคานวณหาพื ้นผิวให้ กับวัตถุ ในที่นี ้เราใช้
ขันตอนวิ
้
ธี Poisson Surface Reconstruction แต่ก่อนอื่นเรา

ต้ องคานวณหา Normal Vectors ของข้ อมูลเมฆจุดก่อนโดยใช้
ขันตอนวิ
้
ธี K-Nearest Neighbor มาช่วยในการคานวนหาก
กลุ่มจุดที่อยู่ใกล้ กัน เพื่อนาไปใช้ คานวนหา Normal Vector
ของแต่ ล ะจุ ด ได้ ผลจากการใช้ Poisson Surface
Reconstruction คือ ข้ อมูลจุดชุดใหม่ที่มีจานวนน้ อยลงจาก
เดิม และได้ พืน้ ผิว สื่อความสัมพันธ์ โครงข่ายระหว่างจุด ดัง
แสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 ผลการปูพนื ้ ผิวของวัตถุ
Color Information Retrieval
หลังจากทีเ่ ราได้ ปพู ื ้นผิวเสร็ จเรียบร้ อยแล้ ว จะพบว่าพื ้นผิวนัน้
ยังไม่มีข้อมูลสี ดังนันเราจะต้
้
องนาค่าสีจากข้ อมูลเมฆจุดเดิม
ซึง่ มีคา่ RGB ของแต่ละจุดอยู่ เข้ าสูพ่ ื ้นผิวที่สร้ างขึ ้นใหม่ โดย
ขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายในการทางาน ในที่สดุ เราจะได้
แบบจาลองสามมิติของวัตถุทมี่ าจากการสแกนเป็ นที่เรี ยบร้ อย
ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 7

รู ปที่ 7 โครงสร้ างที่มีการโอนค่ าสีเข้ าสู่พนื ้ ผิวที่สร้ างขึน้ ใหม่ และ
แสดงผลสุดท้ ายของโมเดลที่ได้ ในรู ปขวาสุด

4.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนาระบบ
เครื่ องมือด้ านฮาร์ ดแวร์ ประกอบด้ วยอุปกรณ์ คิเนค 1 เครื่ อง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ 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) สาหรับการประมวลผล
1 เครื่ อ ง ส่ว นด้ า นซอฟต์ แ วร์ ป ระกอบด้ ว ยระบบปฏิบัติ ก าร

Ubuntu เวอร์ ชนั่ 11.10 PCL (Point Cloud Library) [6], ROS
(Robot Operating System) [7] และ MeshLab [8]
4.4 ข้ อจากัดของระบบ
ระบบยังคงมีข้อจากัดดังต่อไปนี ้ (1) ข้ อมูลเมฆจุดที่เก็บมาต้ อง
มีการเรี ยงข้ อมูลเป็ นลาดับที่ถกู ต้ อง (2) ยังไม่สามารถสแกน
วัตถุที่มีขนาดเล็กมากเกินไปเนื่องจากข้ อมูลไม่เพียงพอต่อการ
คานวณ (3) การวางวัตถุควรวางอยู่กลางกล้ อง และ (4) ไม่
สามารถสแกนวัตถุที่มีลกั ษณะโปร่ งใสได้ เนื่องจากกล้ องคิเนค
ไม่สามารถจับข้ อมูลความลึกในส่วนนันได้
้
5. การทดสอบการใช้ งาน
การทดสอบผลการทางานของระบบแบ่งออกเป็ นการทดสอบ
ประสิท ธิ ภาพในด้ านความเร็ วในการทางานของระบบ และ
ด้ านความถูกต้ องของขนาดและลักษณะผลลัพธ์ แบบจาลอง
สามมิติที่ได้

รู ปที่ 9 ผลที่ได้ จากการสแกนวัตถุ 5 ชนิด
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเวลาการทางาน

5.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ
อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการทดสอบระบบประกอบด้ วย อุปกรณ์ คิเนค
แท่นหมุนสาหรั บวางวัตถุ สายวัด และวัตถุ 5 ชนิดที่มีขนาด
และรูปทรงแตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 8
5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
รู ปที่ 9 แสดงผลลัพ ธ์ ของแบบจาลองสามมิติที่ ได้ จากระบบ
การทดสอบความเร็ วในการค านวณ เราวัดความเร็ วในการ
ประมวลผลผลการทดลองดังกล่าวแสดงในตารางที่ 1
จากการทดสอบเราพบว่า เวลาในการทางานแปรผัน
ตามจานวนของข้ อมูลเมฆจุด หรื อขนาดของวัตถุ ถ้ าวัตถุมี
ขนาดใหญ่ ระบบก็ ใ ช้ เ วลาในการคานวณมาก การทดสอบ
ความถูกต้ องของขนาดและลักษณะของแบบจาลองผลลัพธ์ ที่
ได้ จากการสแกน เราทาการทดสอบโดยใช้ วตั ถุทงหมด
ั้
5 ชนิด
ในการทดสอบเราใช้ สายวัด เพื่อวัดขนาดจริ งซึ่งเป็ นขนาดสูง
ตามแนวแกน X แกน Y และแกน Z ของวัตถุ เพื่อดูความ
แตกต่างของวัตถุจริ งกับวัตถุสามมิติผลที่ได้ เป็ นตามตารางที่ 2
รู ปที่ 8 ภาพวัตถุ 5 ชนิดที่ใช้ ทดสอบ

ตารางที่ 2 ความคลาดเคลื่อนของแบบจาลองกับวัตถุจริง

6.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ
เราสามารถพัฒนาให้ ระบบนี ้สามารถสแกนวัตถุที่มีขนาดใหญ่
ขึ ้น และเราอาจเพิ่มจานวนอุปกรณ์คิเนคเพื่อให้ สามารถสแกน
วัต ถุ ใ นรอบเดี ย วซึ่ ง จะท าให้ ความคลาดเคลื่ อ นลดลงได้
นอกจากนีย้ ังอาจเปลี่ยนจากการวางกล้ องอยู่ที่ ตาแหน่ง คง
ที่ ม าเป็ นขยับ กล้ อ งแทนการขยับ วัต ถุ แต่ ท ว่ า รู ป แบบการ
คานวนจะแตกต่างออกไป และท้ ายที่สดุ คือการพัฒนาขันตอน
้
วิธีให้ การคานวณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
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