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การประมวลผลภาพ 360 องศาในงานพิสูจนตัวตน
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บทคัดยอ

the projection in Cartesian coordinate system in normal
photography. As a result, upper and lower parts of the spherical
image are compressed and highly distorted. This study focuses
on spherical-cylindrical transformation and the projection onto
a virtual plane to correct the image geometry. The experiment
confirms that the error of estimated height and width of objects
at a distance less than 1.8 meters is within 5 percent and the
result images are more suitable to be used for forensic
identification.

เทคโนโลยีการถายภาพในปจจุบัน เปดโอกาสใหการเก็บภาพ
แบบทรงกลม (Spherical Image) ที่เก็บแบบ 360 องศา สามารถกระทํา
ไดและมีใชงานแพรหลายเพิ่มขึ้น สงผลใหงานพิสูจนตัวตนและเอกลักษณ
ของบุคคลและวัตถุตองสงสัยจากขอมูลภาพ เพื่อใชในกระบวนการยุติธรรม
มีความจํ า เปนตองทํา การศึก ษาเพื่ อ ที่ จ ะใชเปนหลัก ฐานภาพถายแบบ
ดิจิตอลได ขอมูลภาพแบบทรงกลมจะถูกเก็บไวในไฟลในลักษณะเดียวกับ
ขอมูลภาพทั่วไปมีลักษณะเปนขอมูลแบบ 2 มิติ แตเนื่องจากพิคเซลแต
ละพิ ค เซลนั้ น มี พื้ น ฐานมาจากระบบพิ กั ด เชิ ง ขั้ ว (Polar Coordinate
System) ซึ่ ง แตกตางกั บ การฉายภาพในระบบพิ กั ด ฉาก (Cartesian
Coordinate System) ของกลองถายภาพทั่ ว ไป จึ ง ทํ า ใหสวนบนและ
สวนลางของภาพถูกบีบอัดและสูญเสียสัดสวนที่ถูกตองไป ในการศึกษานี้
จะเนนการแปลงภาพจากทรงกลม ไปสูภาพแบบทรงกระบอก และทําการ
ฉายบนระนาบสมมติ จากการทดลองพบวา ความแมนยําในการวัดความสูง
และความกวางของวัตถุ มีคาความคลาดเคลื่อนนอยกวา 5 เปอรเซ็นตที่
ระยะทางไมเกิน 1.8 เมตร และภาพผลลัพธที่ไดมีความเหมาะสมกวาใน
การใชในกระบวนการพิสูจนตัวตน

Keywords: 360-degree camera, spherical image, digital image
forensics

1. คํานํา
เทคโนโลยีการภาพถายแบบทรงกลมสามารถในปจจุบันใชการ
รวมภาพจากกลองหลายตั ว (Multiple Cameras) [1] ที่ ถ ายภาพจาก
หลายมุ ม มอง (Multiple Viewports) ณ เวลาเดี ย วกั น แลวใชการ
ประมวลผลภาพโดยซอฟตแวรในการเย็บภาพ (Image Stitching) [2] เขา
ดวยกัน ทําใหไดภาพทุกมุม ณ เวลาเดียวกัน และถูกนําเสนอในภาพเพียง
ภาพเดียวได โดยปกติจํานวนกลองที่ใชในการเก็บภาพลักษณะนี้จะไมนอย
กวา 2 กลอง ทั้งนี้ขึ้นกับความกวางของเลนซรับภาพวาสามารถมีมุมมองได
กวางมากเพียงใด จํานวนกลองที่ใชในการเก็บภาพก็สามารถลดลงได ดัง
ตัวอยางแสดงในรูปที่ 1 ประกอบดวยกลอง Cam0 และ Cam1 จํานวน 2
ตัว รับภาพผานเลนซมุมกวางมากกวา 180 องศาจากครึ่งโลกดานซายและ
ดานขวา โดยสวนควบคุมกลองทําหนาที่เก็บภาพจากทั้งสองกลอง ณ เวลา
เดีย วกั นและประมวลผลภาพเพื่ อ เย็บ ภาพทั้งสองดานเขาดวยกั น กอน
จัดเก็บในรูปแบบของไฟลรูปภาพลงในสวนบันทึกขอมูลและ/หรือสงผาน
สวนประสานอื่น ๆ

คํ า สํ า คั ญ : กลอง 360 องศา, ภาพแบบทรงกลม, งานพิ สู จ นหลั ก ฐาน
ภาพถายดิจิตอล

Abstract
Recent digital imaging technologies enable a new way
to capture spherical image which allow capturing 360-degree
simultaneously. This technology has been made available and
has an increasing popularity in public. Therefore, to accept such
digital images as forensic evidences, some studies are needed.
In practice, a spherical image is stored in an image file such as
JPEG. However, the geometrical relationship between adjacent
pixels is based on polar coordination system which differs from
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การพิสูจนตัวตน (Forensic Identity) โดยหลักการสามารถทํา
ไดหลายวิธี คือ จากสิ่งที่รู จากสิ่งที่มี หรือจากสิ่งที่เปน เพียงอยางใดอยาง
หนึ่งหรือประกอบกัน เพื่อใหสิ้นขอสงสัย ในการใชภาพถายในการพิสูจน
ตัวตนแบบหนึ่งจากสิ่งที่เปน ซึ่งยังไมมีมาตรฐานรองรับ แตมีกระบวนการที่
หนวยงานดานการสืบสวนใชเพื่อระบุตัวตนใชอยู ซึ่งจะใชภาพหนาตรงเปน
ตนแบบ และมีการขึงเสนแนวตั้งและแนวนอนไปที่ภาพที่เก็บมาจากวงจร
ปด หากมีสถิติของอัตลักษณบนใบหนาสอดคลองกัน ก็จ ะสามารถระบุ
ตัวตนไดในที่สุด
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาแนวทางในการประมวลผลที่
เหมาะสมเพื่อเปดทางใหสามารถใชขอมูลภาพทรงกลมเปนหลักฐานภาพ
ดิจิตอลที่สามารถใชพิสูจนตัวตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

Ultra-wide angle lenses

Cam0
Light from left
hemi-sphere

Cam1

Camera
Controller

Light from right
hemi-sphere

Interface: USB, etc.
Storage

2. หลักการและทฤษฎี
2.1 ระบบพิกัดทรงกลม

รูปที่ 1 ตัวอยางโครงสรางกลองถายภาพแบบ 360 องศา
ลักษณะของภาพที่เก็บได จะเปนภาพที่เปน 2 มิติเหมือนภาพ
ปกติ แตความสัมพันธของตําแหนงพิคเซลจะเปนขอมูลเชิงมุมในระบบพิกดั
ทรงกลม (Spherical Coordinate System) ในขณะที่ภาพจากกลองปกติ
จะเปนการฉายภาพ (Image Projection) ที่เกิดขึ้นบนระนาบสมมติ จาก
ระยะหางตามระยะโฟกั ส ของภาพ ในระบบพิ กั ด ฉาก (Cartesian
Coordinate System) ทําใหภาพที่ปรากฏมีความผิดเพี้ยนของรูปทรงของ
วัตถุในสวนบนและลางของภาพอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่ง
จะสังเกตุไดวา สวนที่ยิ่งใกลขอบบนของภาพ และยิ่งใกลขอบลางของภาพ
จะถูกบีบใหมีขนาดเล็กลงมากขึ้น สงผลใหมีความบิดเบี้ยวของรูปทรงไม
เปนไปตามสัดสวนตามธรรมชาติ โดยปกติจะตองใชซอฟตแวรชวยในการ
ระบุมุมมองที่ตองการ เพื่อที่จะทําการประมวลผลภาพใหมีสัดสวนใกลเคียง
ตามธรรมชาติมากขึ้น แตความผิดเพี้ยนนี้ จะยังคงไมหมดไป

ภาพที่ถายจากกลองแบบ 360 องศาจะใชระบบพิกัดทรงกลม
[3] เปนพื้นฐานในการอางอิงตําแหนงพิคเซลของภาพ ในระบบพิกัดทรง
กลมนั้น ตําแหนงใด ๆ ในโลก 3 มิติ สามารถอางอิงผานตัวแปรระบบพิกัด
ทรงกลม 3 ตัวแปรคือ (ρ, θ, φ) โดยที่ ρ คือระยะขจัดจากจุดกําเนิด θ
คือมุมที่ทํากับแกนในแนวดิ่ง (แกน Z) หรือ Polar angle และ φ คือมุมที่
เกิดขึ้นกับแกน X ในระนาบ X-Y หรือ Azimuth ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 ระบบพิกัดทรงกลม
รูปที่ 2 ตัวอยางภาพจากกลอง 360 องศา

การแปลงพิ กั ด ระหวางพิ กั ด ทรงกลมในระบบพิ กั ด ฉาก
(Cartesian Coordinate System) จะใชสมการที่ 1, 2 และ 3 เพื่อคํานวน
จาก (x, y, z) ไปเปน (ρ, θ, φ) ดังนี้

ในการประยุกตใชเพื่อความบันเทิงนั้นขอมูลภาพในลักษณะนี้
ไมถือวาเปนอุปสรรคตอการทํางานแตอยางใด แตหากการนําไปใชเพื่ อ
ประกอบเปนหลั ก ฐานในการพิ สูจ นอั ตลั ก ษณบุ ค คลหรื อ ประกอบการ
พิ จ ารณาในชั้ น ศาล ความบิ ด เบี้ ย วของรู ป ทรง รู ป ราง ขนาด และ
คุณลักษณะเฉพาะของภาพที่ปรากฏ อาจมีผลตอรูปคดีเปนอยางมาก

ρ=
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ในการประยุ ก ตระบบพิ กั ด ทรงกลมเพื่ อ ใชอางอิ ง ตํ า แหนง
ของพิคเซลในภาพ 360 องศา ทําให ตัวแปร ρ กลายเปนคาคงที่ เนื่องจาก
เปนการฉายภาพจากสภาพจริงลงบนฉากรับภาพเสมือน (Virtual) แบบ
ทรงกลมที่มีรัศมีคงที่ ดังนั้นการอางอิงตําแหนงพิคเซลจึงใชเพียง (θ, φ)
โดยที่ θ มีคาระหวาง –π/2 ถึง π/2 และ φ มีคาระหวาง –π ถึง π สงผล
ใหพิคเซลในตําแหนง (m, n) ของภาพแบบ 360 องศา โดยที่ m และ n
เปนเลขจํ า นวนเต็ ม ระหวาง 0 ถึ ง (M-1) และ 0 ถึ ง (N-1) ตามลํ า ดั บ
สําหรับภาพขนาด MxN พิคเซล จะสามารถคํานวณตําแหนง (θ, φ) ได
โดยใชสมการที่ 4 และ 5 ดังนี้
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2.3 หลักการของกลองรูเข็ม
กลองรู ป เข็ ม (Pinhole camera) [4] เปนโมเดลหนึ่ ง ของ
เซ็นเซอรที่ใหกําเนินขอมูลภาพ โดยมีหลักการทํางานคือ แสงจากวัตถุเดิน
ทางผานชองเปดขนาดเล็กเทารูเข็มเปนเสนตรง และทําใหเกิดภาพฉาย
(Projected image) บนฉากที่อีกฝากหนึ่งของรูเข็ม ภาพที่ไดจะเปนภาพ
หัวกลับ ดังแสดงในรูปที่ 5
การฉายภาพ (Projection) จึงเปนกระบวนการสําคัญในการ
โมเดลการรับแสงเพื่อใชในการสรางขอมูลพิคเซลของภาพ แสง P จากวัตถุ
ที่ผานรูเข็มที่จุด O จะเดินทางตอไปเปนเสนตรงเพื่อไปกระทบฉากรับภาพ
ที่จุด Q เสมอ ระยะทาง OQ เทียบไดกับระยะโฟกัส (Focal length) ของ
กลองที่ใชเลนซเปนจุดรวมแสง สําหรับกลองถายภาพแบบ 360 องศานั้น
ระยะทาง OQ คือคา ρ นั่นเอง

(4)

−

0,

(5)

ทําใหจุดกึ่งกลางภาพ 360 องศาใด ๆ คือพิกัดมุม (ρ, 0, 0) ของระบบพิกดั
ทรงกลม

Pinhole

2.2 ระบบพิกัดทรงบอก

P

O

ระบบพิกัดทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate System)
จะใชคูลําดับ 3 ตัวในการอางอิง คือ (r, φ, z) โดยที่ r คือระยะขจัดจาก
จุดกําเนิดในระนาบ X-Y φ คือมุมที่เกิดขึ้นกับแกน X ในระนาบ X-Y หรือ
Azimuth และ z คือความสูงในแกน Z ดังแสดงในรูปที่ 4

Q
Object
Wall

รูปที่ 5 หลักการทํางานของกลองรูปเข็ม
จากหลักการของกลองรูเข็มนี้ทําใหสามารถโมเดลไดวา พิคเซล
แตละพิคเซลที่เกิดขึ้นบนภาพถายแบบ 360 องศานั้นมาจากการฉายภาพ
รอบทิศทางในระบบพิกัดทรงกลม รูปที่ 6 แสดงถึงลําแสงจากวัตถุ P พุง
เขาหาจุดศูนยกลางกลอง O ซึ่งเปนจุดโฟกัสสมมติ จะทําใหเกิดพิคเซลใน
ตําแหนง P(ρ, θ, φ) ในระบบพิกัดทรงกลมขึ้น ในการแกความบิดเบี้ยว
ของภาพที่เกิดขึ้นในแนวตั้ง θ หรือขอบบนและลางของภาพ จึงสามารถใช
การฉายภาพยอนกลั บ ในทิ ศ ทางเดิ ม เพื่ อ ฉายภาพยอนกลั บ ไปบน
รูปที่ 4 ระบบพิกัดทรงกระบอก

ทรงกระบอกที่มีรัศมีเทากัน ดังแสดงในรูปที่ 7 ทําใหไดพิคเซลในตําแหนง
Q ที่อยูบนภาพใหมในระบบพิกัดแบบทรงกระบอก
หลักการในการฉายภาพแบบยอนกลับนี้เปนกุญ แจสํา คั ญ ใน

การแปลงจากระบบพิกัดฉากเปนระบบพิกัดแบบสามารถทําได
โดยใชสมการที่ 6, 7 ดังนี้
r=

+

การทําใหวัตถุที่ปรากฏอยูในภาพถายจากกลองแบบ 360 องศา กลับมามี
สัดสวนที่ถูกตองและเหมือนจริงไดอีก การแปลงภาพจากระบบพิกัดหนึ่งสู

(6)
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ระบบพิกัดอีกอันหนึ่งนั้น อาจมีการสูญเสียขอมูลภาพเกิดขึ้น ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนที่จะตองทําวิจัยเพื่อศึกษาใหเหมาะสมกับการนําไปใชงาน

Incident
ray

P

(9)

=
=

Spherical
projection
surface

(8)

=
∙

(10)

โดยที่ ρ คือระยะโฟกัสของการฉายภาพ φs คือมุม Azimuth ในระบบ
พิกัดแบบทรงกลม และ θ คือมุมที่ทํากับแกน Z ในระบบพิกัดทรงกระบอก
ทําใหไดพิกัดทรงกระบอกเปน (r, φc, z)

O

จากความสัมพันธระหวางระบบพิกัดทรงกลมและทรงกระบอก
นี้ ทําใหสามารถทําการสุมสัญญาณภาพใหม (Image Resampling) โดยใช
กระบวนการแกไขบิลิแนร (Bilinear interpolation) เพื่อใหไดภาพผลลัพธ
ที่ไดสัดสวนของภาพดีขึ้น ดังตัวอยางแสดงในรูปที่ 8 ซึ่งเปนภาพผลลัพธ
จากการฉายยอนกลับของภาพในรูปที่ 2

รูปที่ 6 ภาพดานหนา (Front view) ของการฉายภาพในระบบพิกัดทรง
กลมทําใหเกิดพิคเซลในตําแหนง P
Cylindrical
projection
surface
P

Q

O

รูปที่ 7 ภาพดานหนา (Front view) ของการฉายภาพยอนกลับในทิศทาง
เดิมกลับไปบนพิกัดแบบทรงกระบอกทําใหเกิดพิคเซลในตําแหนง Q
รูปที่ 8 ภาพผลลัพธจากการฉายภาพยอนกลับจากระบบพิกัดทรงกลมไปสู
ระบบพิกัดทรงกระบอกตามสมการที่ 8, 9 และ10

3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 การฉายภาพยอนกลับ

จากกระบวนการดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ในภาพผลลัพธที่

หลักการในการฉายภาพยอนกลับ สําหรับภาพถายแบบ 360
องศาเพื่อแกไขความผิดเพี้ยนของภาพนั้น จะอางอิงตามเวกเตอรของแสงที่

ไดนั้น หากปรากฏวัตถุที่ความสูงอยูในแนวขนานกับแกน Z เชน ตัวหุน
เสา ประตู หรือแคร ความสูงนั้นจะถูกแกไขดวยการฉายภาพยอนกลับทํา

ทําใหเกิดพิคเซลในภาพระบบพิกัดทรงกลม ตามรูปที่ 6 และมีการฉายภาพ

ใหไดความสูงที่ไดสัดสวนคืนมา หากวัตถุหรือสวนของวัตถุที่วางตัวอยูใน

ยอนกลับในทิศทางเดิม เมื่อแสงกระทบกับฉากก็จะเกิดเปนพิคเซลบนภาพ

แกน R (ระยะทางจากกลองถึงวัตถุ) จะมีสัดสวนผิดเพื้ยนอยู หากความสูง
ในแกน Z เปนขอมู ลสํ า คั ญ การฉายภาพเปนระบบพิ กั ด ทรงกระบอก

ใหม ซึ่งตามรูป ที่ 7 จะเปนการฉายภาพยอนกลับ ไปที่ ฉ ากรับ ที่เปนรู ป
ทรงกระบอก การฉายภาพตามรูปที่ 6 และ 7 จะทําใหสวนบนและลางของ

สามารถทําใหสามารถวัดความสูงจากภาพได
อยางไรก็ ดี ค วามผิ ด เพี้ ย นของภาพในแนวแกนนอนยัง คงมี

ภาพนั้นถู ก ยืดออก การแปลงจากระบบพิ กั ดทรงกลม (ρ, θ, φs) ไปสู
ระบบพิกัดทรงกระบอก (r, φc, z) เปนไปตามสมการที่ 8, 9 และ 10

ปรากฏอยูในระบบพิกัดทรงกระบอก จากรูปที่ 9 ซึ่งแสดงภาพมุมบน (Top
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view) ของภาพฉายในพิ กั ด ทรงกระบอก จะพบวามี ค วามโคงของ

เพื่อจะไดนําภาพผลลัพธสูกระบวนการวัดความสูง ความกวาง และการ

ทรงกระบอกที่ทําใหวัตถุดูผอมกวาความเปนจริงอยู ดังนั้นหากสามารถ
สรางระนาบสมมติ K ขึ้นมารองรับการฉายภาพ จากจุด P มาที่จุด Q จะ

แสดงคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุได

ทําใหไดสัดสวนที่ถูกตองของภาพในแนวแกนนอนดวย การแปลงพิกัดนี้จะ
ใชสมการที่ 11 และ 12 เพื่อใหเกิดเปนระบบพิกัดใหม (x, y) บนระนาบ
สมมติ K
=

(11)

∙

(12)

=

โดยที่ ρ คือระยะโฟกัสของการฉายภาพ φc คือมุม Azimuth ในระบบ
พิกัดทรงกระบอก และ z คือความสูงในแกน Z ในระบบพิกัดทรงกระบอก
Cylindrical
projection
surface

รูปที่ 10 ผลลัพธจากการฉายภาพจากระบบพิกัดทรงกระบอกสูพิกัดบน
ระนาบสมมติ

K
P

Q

3.2 กระบวนการในการทดลอง

O

การทดลองเพื่อตรวจสอบความแมนยําในการวัดความสูงและ
ความกวางของวัตถุ ที่ทราบขนาดแนนอน โดยมีก ารปรับระยะทางหนา
กลองจาก 60, 90, 120 และ 180 เซนติเมตร และมีปรับระยะดานขางจาก
-60, -30, 0, 30 และ 60 เซนติเมตรในแตละระยะทาง และปรับความสูง
อี ก 3 ระดับ คือ 120, 160 และ 180 เซนติเมตร เปนจํ า นวนภาพทั้งสิ้น
4x5x3 = 60 ภาพ โดยที่แ ตละภาพจะมีหุ นที่มีความสูง 180 เซนติเมตร
ปรากฏอยูเสมอ
การวัดความสูงของวัตถุจากภาพถายสามารถทําโดยวิธีอางอิง
กั บ ขาของ Tripod ที่ ป รากฎอยู ในภาพ ซึ่ ง ระบบที่ ถ ายภาพนี้ ใ ชกลอง
Ricoh Theta S ที่ติดตั้งอยูบน Tripod มีระยะหางแตละขาจากศูนยกลาง
30 เซนติเมตร และสามารถประมาณความสูง HC ของกลองจากพื้นไดจาก
โมเดลในรูปที่ 11 วัตถุที่ตองการวัดความสูงมีความสูงเทากับ Ho อยูหาง
จากกลองเปนระยะทาง D ตามรูป และสามารถคํานวนคาความสูงของวัตถุ
Ho ไดจากสมการดังตอไปนี้

รูปที่ 9 ภาพมุมบน (Top view) ของการฉายภาพจากระบบพิกัดทรงกลม
ไปสูพิกัดบนระนาบสมมติ K
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากการฉายภาพจากจุดศูนยกลาง O ไปที่
ระนาบ K นั้น ทํามุมกวางไดไมเกิน π ดังนั้นเพื่อใหไดภาพที่ดีที่สุด การฉาย
ภาพจึ งจํ า เปนตองจั ดใหระนาบ K รองรับ การฉายภาพใหตรงกั บวัตถุที่
สนใจกอนแลวจึงทําการฉายภาพ ซึ่งจะไดผูลัพธตามรูปที่ 10 โดยที่วัตถุที่
สนใจคือตัวหุนในรูป ผลจากการฉายภาพนี้ทําใหวัตถุขยายขึ้นในแนวนอน
เพื่อใหไดระยะประมาณเสมือนหนึ่งวัตถุนั้นอยูบนระนาบสมมติที่ตั้งขึ้น
จากการฉายภาพเพื่อปรับคาในแนวตั้ง (ระบบพิกัดทรงกลมสู

(13)

=

ระบบพิกัดทรงกระบอก) และปรับคาในแนวนอน (ระบบพิกัดทรงกระบอก

=

สูพิกัดบนระนาบสมมติ) จะทําใหไดกระบวนการแปลงภาพถายแบบ 360

=( + )∙

องศาไปสูระนาบสมมติที่ตั้งฉากกับระนาบพื้นดินและตั้งฉากกับทิศทางของ
การรับภาพจากกลอง และไดผลลัพธเปนภาพที่มีสัดสวนเหมือนจริงมากขึ้น
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−
+

(15)

Proceeding of 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2016)

โดยที่ d มีระยะทางเทากับ 30 เซนติเมตร ดังนั้นความสูงของกลอง Hc
ระยะทางจากกลองถึงวัตถุ D และความสูงของวัตถุ Ho จากสมการที่ 13,
14 และ 15 ตามลําดับจึงมีหนวยเปนเซนติเมตร และสมการที่ 15 สามารถ
จัดรูปใหมไดดังนี้
=

∙

พิกัดทรงกระบอก และทําการฉายภาพยอนกลับไปบนระนาบสมมติ ทําให
ไดภาพที่มีความผิดเพี้ยนนอยลง และมีความเหมาะสมมากขึ้นในการใชระบุ
คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล อยางไรก็ดีเทคนิคนี้ยังคงมีความคลาดเคลื่อน
ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1 วามีความคลาดเคลื่อนสูงสุด 4.52 เปอรเซ็นต
ในการวัดความสูงของวัตถุ

(16)

+1

5. สรุป
การวิจัยครั้งนี้ทําเพื่อศึกษาถึงการนําภาพถายแบบ 360 องศา
มาทดลองใชงานเพื่อ บงบอกคุณลักษณะเฉพาะของบุ คคลและสิ่งของที่
ปรากฏอยูในภาพ การสกั ดขนาด ความสูง ความกวาง และระยะทาง
ระหวางวัตถุตาง ๆ ในภาพ อาจถูกใชเพื่อเปนหลักฐานสําคัญ ดังนั้น จาก
การศึก ษานี้พ บวา ภาพถายแบบ 360 องศา อาจนํา มาประยุกตในงาน
ทางดานนิติวิทยาศาสตรได หากความคลาดเคลื่อนที่นําเสนอนี้ อยูในเกณฑ
ที่รับได และอาจเปนประโยชนในการคัดกรองผูตองสงสัย เพื่อลดภาระงาน
ของเจาหนาที่ และลดความผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากความลาได อยางไรก็ดี
ในขั้นตอนสุดทายยังคงเปนผูใชที่เปนมนุษยเปนผูตัดสินใจวาภาพที่แปลง
พิกัดแลว สามารถนําสูการใชประโยชนตอไป

θ1
θ2
Hc

Ho

θ0

d

D

เอกสารอางอิง

รูปที่ 11 โมเดลที่ใชในการสกัดความสูงของวัตถุจากภาพถาย
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กระบวนการในการระบุตําแหนงของ θ0, θ1 และ θ2 นั้น ให
ผูใชเปนผูระบุ ในตําแหนงที่ผูใชเชื่อวาเปนตําแหนงอางอิงที่ถูกตองของ
ตําแหนงมุมในภาพถาย ซึ่งกระบวนการนี้ผูใชจะตองนําภาพทั้ง 60 ภาพมา
เพื่อระบุตําแหนงกอนทําการคํานวนความสูงของวัตถุโดยใชสมการที่ 16

4. ผลลัพธ
การทดลองขางตนไดผลลัพธของการวัดความสูงหุนที่ปรากฎใน
ภาพ ตามตารางที่ 1 ภาพถายที่นํามาทําการทดลองมีทั้งสิ้น 60 ภาพ โดย
ถายจากระยะทางหนากลอง 60, 90, 120 และ 180 เซนติเมตร และระยะ
ดานขางตั้งแต -60, -30, 0, 30 และ 60 เซนติเมตร ที่ความสูงแตกตางกัน
อีก 3 ระดับคือ 120, 160 และ 180 เซนติเมตร
ตารางที่ 1 ความคลาดเคลื่อนจากการคํานวนความสูงจากภาพ
ระยะหางหนากลอง

60

90

120

180

คาที่วัดไดสูงสุด

192

188

184

193

คาที่วัดไดต่ําสุด

175

173

178

175

คาเฉลี่ย

188.13

177.80

182.60

184.33

% ความผิดพลาด

4.52%

-1.22%

1.44%

2.41%

จากผลการทดลองนี้เปอรเซ็นตความผิดพลาดของการวัดความ
สูงจากภาพถาย 360 องศาที่มีการแปลงพิกัดจากระบบพิกัดทรงกลมไปสู
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