2.1 3 มิติ [1]

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

เทคโนโลยี “ภาพ 3 มิติ” ได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ โภคมานานแล้ว ในขณะเดียวกันมันก็มี
เทคนิ คที่ใช้หลอกสายตาให้เห็นภาพที่ฉายอยู่น้ นั เกิดมีมิติต้ืนลึกชัดเบลอขึ้นมามากมายจนน่ าปวด
หัว โดยแต่ละเทคนิ คก็ยงั จะใช้แว่นที่ไม่เหมือนกันอีกต่างหาก ดูภาพประกอบและคําอธิ บายเพื่อ
ช่วยเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น

รู ปที่ 2.1 แว่นตา Anaglyph
Anaglyph (แว่นตานํ้าเงิน/แดง) เทคนิคแรกนี้จะพบเห็นกันมาก และทีเป็ นที่คุน้ เคยมากที่สุด ซึ่งหาก
จะอธิ บายหลักการจากภาพที่เห็นข้างล่างนี้ ก็คือ Anaglyph จะใช้กล้องฉายภาพ 2 ตัว ฉายภาพที่มี
สี สัน (นํ้าเงินกับแดง) และมุมมองที่แตกต่างกัน (เหมือนกับเวลาเราปิ ดตาแล้วมองทีละข้าง ภาพที่
เห็นจะมีมุมทีแตกต่างกันเล็กน้อย) ส่ วนแว่นตาทําหน้าทีกรองภาพแต่ละสี ออกไป เช่น แว่นตาสี แดง
จะกรองภาพสี แดงออกไปให้เห็นแต่ภาพสี น้ าํ เงิน ส่ วนแว่นตาสี น้ าํ เงินก็จะกรองภาพส่ วนที่เป็ นสี
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แดงออกไป ทําให้ตาทั้งสองเห็ นภาพที่แตกต่างกัน สมองจะตีความด้วยการรวมภาพที่มองเห็ น
แตกต่างกันสองภาพ อีกทั้งมีมุมแตกต่างกันกลายเป็ นภาพทีมิติข้ ึนมา (อีกคําอธิบายหนึ่งที่น่าสนใจก็
คือ ภาพสี แดงจะตกหลังจอตา ส่ วนภาพสี น้ าํ เงินจะตกกระทบก่อนถึงจอตา ความแตกต่างกันของ
การตกกระทบภาพทั้งสองภาพบนจอตา เมื่อมองเห็นพร้อมกันทําให้เกิดมีติดลึกตื้นที่ไม่เท่ากัน เลย
เห็นเป็ นภาพลอยออกมาได้นนั่ เอง)
แบบที่สองนั้นก็คือ แว่น 3 มิติ ชนิด Polarized 3-D Glasses

รู ปที่ 2.2 แว่นตา Polarized 3-D Glasses
Polarized 3-D Glasses หลักการจะคล้ายกับ Anaglyph โดยเฉพาะการฉายภาพจากล้องสองตัวด้วย
ภาพที่แตกต่างกัน แต่เทคนิ คนี้ ไม่ได้ใช้สีเป็ นตัวแบ่งภาพที่ต่างกัน แต่จะใช้แนวการวางตัวของช่อง
การมองเห็นแต่ละภาพที่ฉายซ้อนกันอยู่ เช่น จากในภาพแว่นตาข้างซ้ายจะเห็นมองเป็ นภาพที่ผา่ น
ช่องในแนวตั้ง ส่ วนตาขวาจะมองเห็นภาพที่ช่องในแนวนอน ซึ่ งทั้งสองภาพมีมุมมองที่แตกต่างกัน
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ดังนั้นมันก็จะเข้าหลักการเดิม นัน่ ก็คือ การทําให้ตาแต่ละข้างของเรามองเห็นภาพที่ไม่เหมือนกัน
เมื่อสมองพยายามรวมภาพทั้งสองที่มีความแตกต่างของมุมมอง ภาพที่เห็นจึงเกิดเป็ น 3 มิติข้ ึนมา
สําหรับหน้าจออีกประเภทหนึ่งชนิด Parallax Barrier ซึ่งหน้าจอประเภทนี้ไม่ตอ้ งสวมแว่นตา

รู ปที่ 2.3 หน้าจอแบบ Parallex Barrier

Parallax Barrier เทคนิ คนี้ ผชู ้ มไม่จาํ เป็ นต้องใส่ แว่นตา ซึ่ งในงาน Commart ครั้งหนึ่ งได้มีการนํา
กล้อง Fujifilm ที่สามารถมองเห็นภาพถ่ายบน LCD ด้านหลังกล้องเป็ น 3D ได้ โดยไม่ตอ้ งใส่
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แว่นตา นี่คือตัวอย่างของเทคนิ ค Palarax ซึ่ งหากจะอธิ บายจากภาพที่เห็นก็คือ มันจะใช้วิธีแบ่งภาพ
ที่ มีมุมมองต่ างกันเป็ นแท่ งๆ วางตัวสลับกัน (เหมื อนเส้นสแกนในที วี แต่ ทีวีจะใช้ภาพมุมมอง
เดียวกัน) โดยมี Parallax Barrier ที่เป็ นชั้นกรองพิเศษสามารถแบ่งแต่ละส่ วนของภาพให้ตาแต่ละ
ข้างที่มองผ่านชั้นนี้ มองเห็นภาพที่ไม่เหมือนกันได้พร้อมกัน เมื่อสมองพยายามรวมภาพที่มีมุมมอง
ต่างกันให้เป็ นภาพเดียว เราก็จะมองเห็นเป็ นภาพสามมิตินน่ั เอง

9

2.2 Virtual Reality [2]
ความจริ งเสมือน (Virtual Reality : VR)
ความจริ งเสมือน (Virtual Reality) หรื อที่เรี ยกกันย่อ ๆ ว่า “ วีอาร์ ” (VR) เป็ นกลุ่ม
เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบที่ผลักดัน ให้ผใู ้ ช้เกิดความรู ้สึกของการเข้าร่ วมอยูภ่ ายในสิ่ งแวดล้อมที่ไม่ได้
มี อยู่จริ ง ที่ สร้ า งขึ้ น โดยคอมพิ ว เตอร์ พัฒนาการของความเป็ นจริ ง เสมื อนได้รับอิ ทธิ พลมาจาก
แนวความคิดง่าย ๆ แต่มีอาํ นาจมากเกี่ ยวกับการที่จะเสนอสารสนเทศอย่างไรให้ดีที่สุด คือ ถ้า
ผูอ้ อกแบบสามารถให้ประสาทสัมผัสของมนุ ษย์มีความค่อยเป็ นค่อยไปในปฏิสัมพันธ์กบั โลกทาง
กายภาพซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยูล่ อ้ มรอบตัวเราแล้ว มนุษย์กจ็ ะสามารถรับและเข้าใจสารสนเทศได้ง่ายขึ้น ถ้า
สารสนเทศนั้นกระตุน้ การรับรู ้สมั ผัสของผูร้ ับ
เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือนสามารถเลียนการรับรู ้สัมผัสของโลกทางกายภาพได้โดย
สร้างการรับรู ้หลายทางในสิ่ งแวดล้อมสามมิติข้ ึนมา ความเป็ นจริ งเสมือนได้สร้างเนื้ อหาสาระของ
สิ่ งที่แสดงให้เห็ นโดยการรั บรู ้ซ่ ึ งเป็ นผลลัพธ์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อสนองต่อการเคลื่อนไหวทาง
กายภาพของผูใ้ ช้ที่สืบหาด้วยเครื่ องรับรู ้ของคอมพิวเตอร์
ประเภทของระบบ ( VR)
ระบบ VR แบ่งตามลักษณะตามพื้นฐานบนวิธีที่ติดต่อกับผูใ้ ช้.
1. Desktop VR or Window onWorld Systems (WoW) : ระบบเหล่านี้ ใช้จอภาพคอมพิวเตอร์
ธรรมดาเพื่อแสดงโลกเสมือนจริ งบางครั้งถูกเรี ยกว่า “Desktop VR” หรื อ “Window on a
World” (WoW).
2. Video Mapping : สิ่ งนี้ คือการเปลี่ยนแปลงของ WoW เข้าใกล้ / กลมกลืนกับสิ่ งที่นาํ เข้า
วีดีโอของรู ปแบบตัวคนดําพื้นขาวของผูใ้ ช้กบั 2D /3D กราฟฟิ คคอมพิวเตอร์ ผูใ้ ช้จะเห็น
ตนเองและการเปลี่ยนแปลงของตนจากจอภาพ ความคิดนี้ ถูกใช้ในเกมคอมพิวเตอร์ ที่เป็ น
ที่ชื่นชอบ เช่น Doom and Quake.
3. Immersive Systems : เป็ นระบบ VR ล่าสุ ดที่สมบูรณ์แบบสําหรับผูใ้ ช้ส่วนบุคคล
immersive VR systems ถูกจัดรวมไว้รวมกับ Head Mounted Display (HMD). HMD คือ
หมวกเหล็กหรื อหน้ากากหน้าซึ่งจําลองภาพและการได้ยนิ (auditory)
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4. Telepresence : คือการเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์ ที่เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ทาํ ให้มองเห็นโลก
ที่สร้างใหม่เทคโนโลยีน้ ี เชื่ อมตัวตรวจจับสัญญาณระยะไกลในโลกจริ งกับไหวพริ บของ
มนุษย์ตวั ตรวจจับสัญญาณระยะไกลอาจจะถูกค้นหาที่ต้ งั บนหุ่ นยนต์ พนักงานดับเพลิงใช้
พาหนะที่กระทําอย่างระยะไกลที่จะจัดการสภาวะอันตรายจํานวนหนึ่ง
5. Augmented/Mixed Reality Systems: การผสมกันกับของ Telepresence and Virtual
Reality systems ให้ระบบคอมพิวเตอร์ สิ่งที่นาํ เข้าที่สร้างขึ้นถูกผสมกันกับสิ่ งที่นาํ เข้า
telepresence และ/หรื อผูใ้ ช้ดูของโลกจริ ง เช่น การดูของศัลยแพทย์ของศัลยกรรมสมอง
Virtual Reality hardware
1. Head-mounted

display (HMD)

จอภาพสวมศีรษะ หรื อที่รู้จกั กันว่า “ชุ ดแว่นตา”

(goggles) ประกอบด้วยแว่นตาที่บรรจุจอมอนิ เตอร์ ขนาดเล็กซึ่ งทําด้วยกระจก 3 มิติ
เรี ยกว่า “stereoscopic glasses”

ทํามุมกว้างประมาณ 140 องศา เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถ

มองเห็นสิ่ งที่เป็ นนามธรรมในลักษณะ 3 มิติ ในโลกของความเป็ นจริ งเสมือนได้

รู ปที่ 2.4 ชุดแว่นตา (Goggles)
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2. Data gloves ถุงมือรับรู ้ (sensor glove) เป็ นถุงมือขนาดเบาที่มีเส้นใยนําแสงเรี ยงเป็ นแนว
อยูต่ ามนิ้วและข้อมือเพื่อเป็ นเครื่ องรับรู ้การเคลื่อนที่และส่ งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์ เมื่อ
สวมถุงมือนี้แล้วจะทําให้ผใู ้ ช้เข้าถึงสิ่ งแวดล้อม 3 มิติ ถุงมือรับรู ้จะทําให้ผใู ้ ช้จบั ต้องและ
รู ้สึกวัตสิ่ งของซึ่งไม่มีอยูท่ ี่นนั่ จริ งๆ

รู ปที่ 2.5 ถุงมือรับรู ้ (Sensor Glove)
3. CAVE เป็ นห้องแสดงผลสามมิติที่ประกอบจากจอภาพจํานวน 4 จอต่อกันเป็ นรู ปลูกบาศก์
สําหรับจอด้านซ้าย ด้านหน้า ด้านขวา และที่พ้นื สามารถมองเห็นวัตถุจาํ ลองที่เตรี ยมขึ้น
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอาศัยแว่นสามมิติชนิด LCD shutter glasses รวมทั้งสามารถ
ติดต่อกับวัตถุจาํ ลองสามมิติชิ้นต่างๆ ได้โดยอาศัยอุปกรณ์ติดต่ออย่าง ถุงมือ 3 มิติ
(CyberGlove), เมาส์สามมิติ (3D mouse), และ คทาสามมิติ (Wanda)

รู ปที่ 2.6 ห้องแสดงผล 3 มิติ
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ข้อจํากัดของความจริ งเสมือน ( VR Limitations)
การใช้งานในการทํางานที่เสมือนจริ งนั้น ดูเหมือนจะมีขีดจํากัดอย่างเดียว คือ ต้นทุนของ
เทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ช้ VR สําหรับการพัฒนา Cybersickness เช่น Eyetrain และ Motion
Sickness ที่ประกอบด้วยชุดครอบหัวที่ติดกับแว่นและหู ฟัง ถุงมือส่ งข้อมูลด้วยไฟเบอร์ ออฟติค
อุปกรณ์การรับรู ้ความรู ้สึก และเครื่ องสําหรับวิศวกรที่ทาํ งานร่ วมกับซอฟต์แวร์ การออกแบบโมเดล
สามมิติที่ดีที่สุด ซึ่ งมีราคาถึง 50,000 เหรี ยญสหรัฐ องค์กรหลายแห่ ง เช่น นาซา กรมการป้ องกัน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา IBM, Lockheed, Mastsushita Electric, Caterpillar และมหาวิทยาลัยหลาย
แห่ ง ลงทุนกว่าล้านเหรี ยญสหรัฐสําหรับโครงการการวิจยั และพัฒนาที่เสมือนจริ ง (Virtual Reality
R&D Projects) บางแห่ งใช้ VRML (Virtual Reality Modeling Language) ในการพัฒนากราฟิ ก
ไฮเปอร์ มีเดียสามมิติ (3-D Hypermedia Graphics) และผลิตภัณฑ์ภาพเคลื่อนไหว (Animation
Products) ที่ทาํ งานร่ วมกับอินทราเน็ต ความลํ้าหน้าอย่างต่อเนื่ องในเทคโนโลยีของ VR ที่ถูก
คาดการณ์วา่ จะสร้างการทํางานเสมือนจริ งที่มีประโยชน์สาํ หรับการทํางานในธุรกิจอีกมาก ตัวอย่าง
VR ที่ Morgan Stanley แผนกความเสี่ ยงทางการตลาดของบริ ษทั Morgan Stanley & Co. ได้ใช้
ซอฟต์แวร์ Discovery Virtual Reality จาก Visible Decision ในการสร้างแบบจําลองความเสี่ ยง
สําหรับการลงทุนทางการเงินที่ประกอบด้วยเงื่อนไขมากมาย ที่แสดงผลออกมาในรู ปของสามมิติ
2.3 Augmented Reality (AR) [3]
Augmented Reality หรื อ AR เป็ นเทคโนโลยีที่พฒั นาในรู ปแบบ Human-Machine
Interface ที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเสมือนจริ ง (Virtual Reality) โดยที่วตั ถุเสมือน
นั้น ๆ จะถูกสร้างมาผสมกับสภาพในโลกจริ งในรู ป 3D และแสดงผลแบบ Real Time โดย
เทคโนโลยีน้ ีจะต้องประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบ Tracking ระบบแสดงภาระบบประมวลผลเพื่อ
สร้างวัตถุ 3D โดยระบบ Tracking (กล้อง) จะรับข้อมูลรู ปภาพเข้าไป เช่น รู ปแบบ ตําแหน่ง และ
ทิ ศทาง จากนั้น ระบบประมวลผลก็จะนําไปแปลความหมาย และแสดงภาพสามมิ ติออกมาใน
ตําแหน่ งและทิศทางเดียวกันกับภาพที่กล้องจับได้ เทคโนโลยี AR สามารถแบ่งประเภทตามส่ วน
วิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) ได้ออกเป็ น 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ Marker based AR และ
Marker-less Based AR โดย ที่ Marker based AR นั้น เป็ นการวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker (วัตถุ
สัญลักษณ์) เป็ นหลักในการทํางาน ส่ วน Marker-less Based AR เป็ นการวิเคราะห์ภาพที่ใช้
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่อยูใ่ นภาพ (Natural Features) มาทําการวิเคราะห์เพื่อคํานวณหาค่าตําแหน่งเชิง
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3 มิติ (3D Pose) เพื่อนําไปใช้งานต่อไป ซึ่ งขั้นตอนของ Marker based AR สามารถแบ่งได้เป็ น 3
ขั้นตอน ได้แก่ Image Analysis, Pose Estimation และ 3D Graphic Rendering

รู ปที่ 2.7 แผนภาพการทํางานของเทคโนโลยี Augmented Reality
โดยรวมแล้วกระบวนการ Image Analysis และ Pose Estimation จะถูกเรี ยกรวมกันว่าการ Visual
Tracking
Pose Estimation
Pose Estimation เป็ นขั้นตอนของการคํานวณค่าตําแหน่งเชิง 3 มิติ (3D Pose) ของ Marker
เมื่อเทียบกับกล้องวีดีโอ ค่านี้ จะถูกแสดงในรู ปเมตริ กซ์ขนาด 4 x 4 (TCM) ที่ระบุความสัมพันธ์
ระหว่าง Camera Coordinated Frame และ Marker Coordinated Frame แสดงดังสมการที่ (1)

รู ปที่ 2.8 สมการที่ (1)

14

ซึ่ง Camera Coordinated Frame ก็คือ Coordinated Frame ที่ใช้อา้ งอิงตําแหน่งใด ๆ ของกล้องวีดีโอ
และ Marker Coordinated Frame ก็คือ Coordinated Frame ที่ใช้อา้ งอิงตําแหน่งใดๆ ของ Marker ซึ่ง
สามารถแสดงดังรู ปที่ 2.9

รู ปที่ 2.9 ความสัมพันธ์ระหว่าง Camera Coordinated Frame
และ Marker Coordinated Frame
จากรู ปที่ 2.9 ความสัมพันธ์ระหว่างจุดใดๆ (Xc Yc Zc ) บนCamera Coordinated Frame กับจุดที่
ตรงกันใน Ideal Screen Coordinated Frame เป็ นไปตาม Perspective Projection แสดงดังสมการที่
(2)

รู ปที่ 2.10 สมการที่ (2)
โดยที่ C ซึ่งเป็ นเมตริ กซ์ขนาด 3x4 ซึ่ งประกอบไปด้วยค่า s, Fx, Fy, Xc, Yc โดยทัว่ ไปค่าเหล่านี้
รวมกันเรี ยกว่า Camera Parameters ซึ่ งจะคํานวณได้มาจากขั้นตอน Camera Calibration ส่ วนค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดใด ๆ บน Ideal Screen Coordinated Frame (X1 Y1) กับ Observe Screen
Coordinated Frame (X0 Y0) ซึ่งเป็ นจุดที่เราเห็นจริ ง ๆ ในภาพ สามารถแสดงดังรู ปที่ 2.11 และ
สามารถอธิบายได้แสดงดังสมการที่ (3)
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รู ปที่ 2.11 ความสัมพันธ์ระหว่าง Ideal Screen Coordinates
และ Observe Screen Coordinates

รู ปที่ 2.12 กระบวนการคํานวณค่า 3D Poses
จากรู ปที่ 2.12 จะแสดงกระบวนการที่จะได้มาของค่า TCM เมื่อเรารู ้ค่าตําแหน่งของ Marker ทั้ง 4
จุดบน Observed Screen Coordinates ในภาพที่ถ่ายจากกล้องวีดีโอ ซึ่งกล่าวโดยเฉพาะค่านี้ สามารถ
หาได้จากการคํานวณหาคําตอบของฟั งก์ชนั่ ค่าผิดพลาด (Error Function) แสดงดังสมการที่ (4) ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปแล้วเราจะใช้เทคนิ คทางด้านการหาค่าที่เหมาะสม (Optimization) ซึ่ งเป็ นกระบวนแบบ
Iterative

รู ปที่ 2.13 สมการที่ (4)

16

โดยที่

แสดงได้โดย

รู ปที่ 2.14 สมการที่ (5)
3D rendering [3]
3D rendering เป็ นส่ วนสุ ดท้ายที่จะทําให้กระบวนการ AR ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่ งก็คือ การ
เพิม่ (Augment) ข้อมูลที่เราต้องการซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วจะเป็ นโมเดล 3 มิติ (3D Model) ลงไปในภาพ
ที่ได้จากกล้องวีดีโอ ณ ตําแหน่งของ Marker ที่ตรวจพบจากขั้นตอน Image Analysis โดยใช้ค่า
ตําแหน่งเชิง 3 มิติที่คาํ นวณได้จากขั้นตอน Pose Estimation กล่าวโดยทัว่ ไปแล้ว 3D Rendering
หมายถึง กระบวนการที่ทาํ การสร้างภาพ 2 มิติ จากโมเดล 3 มิติ ซึ่ งโมเดล 3 มิติน้ ี จะอธิ บายวัตถุ
หรื อสิ่ งแวดล้อมหนึ่ง ๆ ที่เราจะต้องการสร้างภาพนั้น เนื่องจากเทคนิคทางด้าน 3D Rendering นั้นมี
หลากหลาย จึงยกตัวอย่างเทคนิ ค 3D Rendering โดยใช้หลักการ Scene Graph (โดยเลือกตาม
เครื่ องมือที่เราจะใช้ซ่ ึงคือ Open Scene Graph) ดังนั้นจึงขออธิ บายหลักการโดยคร่ าว ๆ ของ Scene
Graph

รู ปที่ 2.16 กระบวนการคํานวณค่า 3D Poses
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จากภาพที่ 2.16 จะเห็นได้วา่ มีอยูส่ องส่ วนด้วยกัน ส่ วนทางซ้ายคือ ส่ วนของโมเดล 3 มิติ ที่ได้รับ
การ Render หรื อ การแสดงออกมาเป็ นภาพเรี ยบร้อยแล้ว ส่ วนทางขวาก็คือ โครงสร้างของ Scene
Graph ซึ่ งเป็ น Tree-like structure ซึ่ งเมื่อ Render ตาม Tree นี้ แล้วก็จะได้โมเดล 3 มิติตามที่ปรากฏ
ในส่ วนทางซ้ายออกมา เมื่อพิจารณากันที่ตวั Tree ที่อยูท่ างขวา ดังนี้ วิธีการแวะผ่านต้นไม้ (Tree
Traversal) แบบ “การแวะผ่านแบบก่อนลําดับ” (Preorder Traversal) ก็จะสามารถอธิ บายเป็ น Node
โดยเริ่ มจาก RootNode ได้
การแปลงค่า (Transformation) Node นี้ จะเป็ น Node ที่เก็บ Matrix ขนาด 4 x 4 ที่ได้จาก
ขั้นตอน Pose estimation เอาไว้ โดยที่กล่าวได้คร่ าว ๆ ว่า Node นี้ จะเป็ น Node ที่เก็บค่าสําหรับการ
ระบุตาํ แหน่งที่ตอ้ งการแสดงภาพในส่ วนต่าง ๆ ลงในหน้าจอ โดยใช้ Matrix ดังกล่าวนี้ เพื่อเป็ นตัว
แปลง พิกดั ในเชิง 3 มิติของ Camera หรื อ Viewer เพื่อให้อยูใ่ นรู ปของ พิกดั ในเชิง 3 มิติของ Object
หรื อ โมเดล 3 มิติ ที่ตอ้ งการแสดงลงไปในหน้าจอ

