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บทคัดย่อ
ความสมบูรณ์ของซากดึกดาบรรพ์ มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ สาหรับการศึกษาบรรพชีวนิ วิทยา ทว่าซากดึก
ดาบรรพ์ทพ่ี บ โดยปกติมกั มีสภาพทีไ่ ม่สมบูรณ์ แตก หัก บิดเบีย้ ว สืบเนื่องมาจากสภาพหลังการตายการ การทับรวม
การกัดกร่อน ผุพงั อีกทัง้ การเปรียบเทียบตัวอย่างระหว่างประเทศ ยังทาได้ยากมีค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทางแต่ละครัง้
และสถานทีเ่ ก็บตัวอย่างบางแห่งก็ยากแก่การเข้าถึง ไม่นานมานี้เทคนิคสแกนเนอร์สามมิตไิ ด้เข้ามาเป็ นตัวช่วยให้นัก
บรรพชีวนิ เข้าถึงข้อมูลของตัวอย่างได้งา่ ย โดยการสร้างแบบจาลองสามมิตขิ น้ึ มาด้วยการแปลงข้อมูลจากชิน้ ตัวอย่าง
จริงเป็ นชิน้ งานดิจติ อล เป็ นตัวช่วยอย่างดีสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล การส่งต่อข้อมูล และจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในหมูน่ กั
บรรพชีวนิ ไม่เพียงการแปลงพืน้ ผิวจริงเป็ นดิจติ อล แต่จะถูกพัฒนาให้มคี วามยืดหยุ่นในการทางานให้หลายหลายและ
ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในวิทยาศาสตร์หลายสาขา
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Abstract
The integrity of the fossil is very important for studying of paleontology, but fossils found are usually
incomplete, broken, or distorted; due to the state after death. Also, specimen comparison between the
countries is difficult; with high cost in transportation, and some of collection rooms are difficult to access. The
3D scanner technique allows paleontologist to access the specimen more easily. The three dimensional
modeling convert real specimens to digital data, ready for the analysis and sharing. 3D modeling method is
developed to be used with palaeontologist work has become a growing trend among palaeontologists over
the past decade. The technology would not limited to only converting specimen surface to digital data, but will
be further developed for more flexibility in paleontological work , and also be applied in many other fields of
Science.
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บทนา
ตัง้ แต่จุดเริม่ ต้นของวิชาบรรพชีวนิ วิทยา เป็ น
ต้ น มามีซ ากดึก ด าบรรพ์ จ านวนมากที่ถู ก ระบุ แ ละ
อธิบายสายพัน ธุ์ มีการเปลี่ย นแปลงในการตัง้ ชื่ออยู่
บ่ อ ยครัง้ ตัว อย่ า งที่น าเสนออ้า งอิง ผ่ า นภาพถ่ า ยที่
เผยแพร่อาจมีขอ้ มูลไม่เพียงพอ เพือ่ ให้ได้ความถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ การเข้าถึงข้อมูลจึงต้องใช้เวลาและ
ความพยายามอย่างมาก 1 ในการศึกษานัน้ ยังต้องการ
ความสมบูรณ์ ของชิ้นงานเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
เราจึงนาเทคนิคการสแกนด้วยเลเซอร์สามมิติเข้ามา
เป็ นตัวช่วยในการศึกษาวิจยั
เทคโนโลยี “สแกนเนอร์”(scanner)
คือ
อุปกรณ์จบั ภาพและเปลี่ยนแปลงภาพ จากรูปแบบของ
อนาล็อกเป็ น ดิจิตอล ซึ่ง คอมพิว เตอร์ส ามารถแสดง
เรีย บเรีย ง เก็บ รัก ษา และผลิต ออกมา ได้ ภาพนัน้
อาจจะเป็ นรูปถ่าย ข้อความ ภาพวาด หรือแม้แต่วตั ถุ
สามมิติ
การสร้างแบบจาลองสามมิติ (3D modeling)
คือ กระบวนการที่ใช้การคานวณทางคณิตศาสตร์ของ
พื้นผิวในระบบสามมิติของวัตถุ ใ ดๆ โดยผลที่ไ ด้จ ะ
เรียกว่า แบบจาลองสามมิติ ซึ่งเราสามารถมองเห็น
ภาพของแบบจ าลองนี้ ผ่ า นทางหน้ า จอแสดงผลได้
โดยผ่ า นกระบวนการที่เ รีย กว่ า “เรนเดอร์ส ามมิติ ”
(3D rendering) โดยเป็ นการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ
จุดในระบบพิกดั ตามแกน X,Y,Z เมื่อหลายๆจุดเรียง
ต่ อ กัน ก็ จ ะเกิ ด เป็ น พื้น ผิ ว ของแบบจ าลองสามมิติ
แบบจ าลองสามมิติ สามารถสร้า งได้ จ ากโปรแกรม
ประยุ ก ต์ เ พื่ อ การออกแบบด้ า นกราฟิ ก โดยการ
ประมวลค่ า จุ ด พิ ก ั ด ทั ง้ หมดบนแกนสามมิ ติ แ ล้ ว
แสดงผลออกมาเป็ นภาพสามมิติ
ใ น ช่ ว ง ท ศ ว ร ร ษ ที่ ผ่ า น ม า เ ท ค โ น โ ล ยี
สแกนเนอร์สามมิติ ได้ถูกนามาใช้ในงานทางด้านวิชา

บรรพชี วิ น วิ ท ยา โดยใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ช่ ว ยใน
การศึกษาสัณฐานวิทยาโครงสร้างภายนอกของสัตว์ท่ี
สูญพันธุไ์ ปแล้ว โครงกระดูกของสิง่ มีชวี ติ เหล่านี้จะถูก
สแกน และนามาสร้างเป็ นชิน้ งาน ให้มลี กั ษณะรูปร่าง
เหมือ นกับ ชิ้น ต้น แบบที่ม ีอ ยู่จ ริง โดยตัว อย่า งจะถูก
รังวัดโดยใช้ เครื่องสแกนเนอร์สามมิติ แล้วทาการแปร
ผลข้อมูลภาพเป็ นข้อมูลดิจติ อล ผ่านทางคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้เป็ น ฐานข้อมูลสาหรับการศึกษาวิจยั ทางด้าน
บรรพชีวนิ วิทยา 2,3
Patrick D. Lyons ได้มกี ารนาสแกนเนอร์สามมิตเิ ข้า
มาใช้ใน สร้างแบบจาลองสามมิตโิ มซาซอร์ 2 การทา
ดิจิต อลสามมิติข องซากดึก ด าบรรพ์ข นาดใหญ่ แ ละ
องค์ประกอบโครงกระดูก 2, และใช้ศกึ ษาโครงสร้าง
ของไดโนเสาร์3

วัตถุประสงค์การวิ จยั
สร้างแบบจาลองสามมิตกิ ระดูกไดโนเสาร์กนิ พืช
ซอโรพอดชนิดใหม่ทพ่ี บ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
ใช้เครือ่ งสแกนสามมิตแิ บบพบพา

วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
ทาการศึกษาและสแกนตัวอย่างของซากดึก
ด าบรรพ์ จากคลัง เก็ บ ตัว อย่ า งของศู น ย์ วิจ ัย และ
การศึกษาบรรพชีวนิ วิทยา ทาการสร้างข้อมูลดิจติ อล
จากชิ้ น งานได้ จ ริ ง โดยใช้ เครื่ อ งสแกนสามมิ ติ
CREAFORM รุน่ GO! 3D SCAN และประมวลภาพ
ด้ ว ยโป รแกรมกระบวนการสร้ า งภาพสามมิ ติ
Rapidform® XOS3TMSP1 และ VXelement

กระบวนการสร้างภาพสามมิ ติ
1)การเตรียมตัวอย่าง และอนุรกั ษ์ตวั อย่าง
ในขัน้ ตอนนี้จะเป็ นการเตรียมตัวอย่างของซากดึกดา
บรรพ์ก่อนจะนามาทาการสแกนด้วยเครื่อ งสแกนสาม
มิติ ซากดึกดาบรรพ์จากงานภาคสนามส่วนใหญ่มกั จะ

พบในรูปแบบที่ไม่พร้อมสาหรับการศึกษาวิจยั จึงต้อง
อาศัย ขัน้ ตอนของการอนุ ร ัก ษ์ ต ัว อย่ า ง เพื่อ ให้ ไ ด้
ชิ้นงานที่มคี วามพร้อมสาหรับการศึกษา เริ่มจากทา
ความสะอาดเศษตะกอนและหิน โดยใช้เครื่องสกัดหิน
ขนาดเล็ ก (Pneumatic
pen) และใช้ ก าว
(cyanoacrylate) ซ่อมแซมส่วนทีแ่ ตกหักเสียหาย เมื่อ
ได้ตวั อย่างที่ต้องการแล้ว จะนามาเคลือบด้วยสารทา
ให้แข็ง
สารทาให้แข็ง (hardener หรือ consolidant) เป็ น
น้ า ยาพอลิเ มอร์ส ัง เคราะห์ท่ีไ ด้จ ากการละลายเม็ด
พลาสติกกับเอทานอล(Polyvinyl acetate) ใช้ทาเพื่อ
เคลือ บตัว อย่ า งให้ ค งสภาพอยู่ ไ ด้ น านขึ้น ปกป้ อง
ตัว อย่ า งจากความชื้น และการออกซิไ ดส์ สามารถ
ละลายได้ดว้ ยแอชิโตน
ซากดึกดาบรรพ์ท่ถี ูกย้ายไปยังห้องเก็บตัวอย่าง
ถูกเคลือบผิวไว้ดว้ ยสารทาแข็งจะทาให้ตวั อย่างมีความ
เงาและสะท้อนแสงซึ่งมีผลต่อการสะท้อนแสงของของ
เครื่องสแกนเนอร์ และทาให้ไม่สามารถสแกนได้ หรือ
ท าได้ย าก เนื่ อ งจากการท างานของเครื่อ งจะรับ ส่ง
ข้อมูลจากแสงที่ยงิ ออกไป จึง ต้องแก้ไขโดยวิธกี ารพ่น
สเปรย์การใช้สารแทรกซึม(Penetrant Inspection) ซึง่
มีลกั ษณะเป็ นสารเนื้อละเอียดคล้ายผงแป้ง ทีส่ ามารถ
แทรกซึมผ่านช่องว่างของพืน้ ผิวตัวอย่างได้ดี มองเห็น
ได้ง่ายในแสงสีขาว และทาให้พ้นื ผิวด้าน ลดการ
สะท้อนแสงโดย ไม่ทาให้เสียรูปทรงของวัตถุทจ่ี ะสแกน
2)การสแกนตัวอย่าง เมื่อทาการเตรียมตัวอย่างใน
ขัน้ ต้น เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู้การสแกนตัวอย่างโดย
เป็ นขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลพืน้ ผิวจากวัตถุจริงเพื่อแปลง
เป็ นดิจิตอล โดยใช้โปรแกรม Vxelement ที่เป็ น
ซอฟต์ แ วร์ ส าหรั บ การ ใช้ ง านร่ ว มกั น กั บ เครื่ อ ง
สแกนเนอร์
การปรับค่ามาตรฐาน (Calibrate) เป็ นขัน้ ตอน
แรกก่อนทีจ่ ะทาการสแกนตัวอย่างเพื่อให้เครื่องสแกน
ได้อย่างแม่นยา ลดความคลาดเคลื่อนทีจ่ ะเกิดจากการ
ใช้งาน เริม่ จากใช้เครื่องสแกนจุด 10 จุดบนแผนตัง้ ค่า
มาตรฐานตามที่จ อแสดงผลโดยใช้ม ือจับ เครื่อ งแล้ว
เลื่อนตามหน้ าจอเมื่อทาครบหมดทุ กจุดแล้วเป็ นอัน
เสร็จในขัน้ ตอนนี้

ซึ่ ง การปรับ ค่ า มาตรฐานนั ้น ท าเพื่ อ ให้ เ ครื่ อ ง
ปรั บ เที ย บ จั ด ต าแหน่ งใน การอ่ า นข้ อ มู ล และ
ตอบสนองจุ ด สัม ผัส ท าให้ ม ี ค วามแม่ น ย าในการ
ประมวลผลมากขึน้
การกาหนดจุดในขัน้ ตอนนี้จะใช้อุปกรณ์ทเ่ี รียกว่า
Position Targets (Marker) มีลกั ษณะเป็ นจุดวงกลม
ของสีด าตรงกลางถู ก ฉาบไว้ ด้ ว ยสารสะท้ อ นแสง
เพื่อที่จะเพิ่ม ต าแหน่ ง ก่อ นที่จะทาการเริ่ม สแกน ซึ่ง
ช่ ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของงาน และลดเวลาในการ
สแกนลงได้
การตัง้ ค่าการใช้งานสาหรับการสแกนตัวอย่างเป็ น
สิ่ง จ าเป็ น เพื่อ จะได้รูป แบบข้อ มูล ที่ม ีค วามละเอีย ด
สมจริง ในการตัง้ ค่านี้จะดูจากลักษณะสี พืน้ ผิว รูปร่าง
และขนาดของตัวอย่าง
การกาหนดตาแหน่ง (positioning) เป็ นการเลือก
ประเภทของจุด target type ให้เหมาะสมกับตัวอย่างที่
นามาสแกน โดยจะคานึงถึงโครงสร้าง พืน้ ผิว และการ
สะท้อนของแสง
การตัง้ ค่าพืน้ ผิว (surface) ในส่วนนี้ผใู้ ช้สามารถ
ก าหนดความละเอีย ดของพื้น ผิว ตัว อย่ า งได้ ซึ่ง ค่ า
ความละเอียดมาก ใช้พน้ื ทีเ่ ก็บข้อมูลมากเช่นกัน ซึ่ง
สามารถปรับตามความเหมาะสมของชิน้ งาน ค่าความ
ละเอียดมากสุดของเครื่องนี้อยูท่ ่ี 0.5 mm หมายความ
ว่า สามารถแยกความเปลีย่ นต่างของชิน้ งานได้มากสุด
ทีข่ นาด 0.5 mm
การสแกนชิ้น งานเป็ น ขัน้ ตอนที่ส าคัญ เพื่อ ที่จ ะ
แปลงตัว อย่างจากข้อมูลดิบ มาอยู่ใ นรูป แบบดิจิตอล
โ ด ย ผ่ า น เ ค รื่ อ ง ส แ ก น ส า ม มิ ติ แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม
Vxelement โดยการอ่านข้อมูลจากแสงทีส่ ะท้อนแปลง
เป็ นรูปร่างแสดงในจอแสดงผล การสะแกนชิ้นงานที่ม ี
ขนาดใหญ่ ส ามารถแยกสแกนทีล ะด้ า นแล้ ว จึ ง น า
ไฟล์ข้อ มู ล แต่ ล ะส่ว นที่ส แกนมารวมให้เ ป็ น ชิ้น งาน
เดียวกัน หรือในกรณีท่ี ชิ้นงานที่มขี นาดใหญ่สามารถ
แยกสแกนที่ละส่วนได้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้พ้นื ที่เก็บ
ข้อมูล ในขัน้ ตอนนี้สามารถแก้ไข และตัดแต่งไฟล์
ก่อนทีจ่ ะส่งออกได้ โดยคลิกทีป่ ุ่มแก้ไข “Edit Facets”
เมื่อ ได้ข้อ มูล ที่ต้อ งการแล้ว ท าการบัน ทึก ไฟล์ และ
ส่งออก

3)การสร้างแบบจาลองสามมิ ติ
แบบจ าลองสามมิติ เป็ น การสร้า งรู ป ทรงหรือ
รูปร่างโดยการกาหนดจุด และเชื่อมโยงจุดด้วยเส้นตรง
เพือ่ ให้ได้รปู ทรงตามต้องการ
Rapidform® XOS3TMSP1 เป็ นโปรแกรมให้งาน
สาหรับงานด้านการสร้างและการออกแบบ ได้มกี าร
นามาประยุกต์ใช้ในหลายสาขาวิชาหนึ่งในนัน้ คือ สาขา
บรรพชีวิน วิท ยา ซึ่ง เป็ น การน ามาใช้ใ นรูป แบบการ
อนุรกั ษ์ตวั อย่าง มีขนั ้ ตอนตามภาพ (Figure.1)
การสร้า งแบบจ าลองสามมิติเ ป็ น ขัน้ ตอนที่
สาคัญโดยจะต้องอาศัยโปรแกรมทางด้านการออกแบบ
เข้า มาช่ ว ย โดยหลัง จากที่ไ ด้ไ ฟล์ ท่ีเ ป็ น ข้อ มู ล ของ
ตัวอย่างมาแล้วให้ทาการแทรกเลือกไฟล์และนาเข้า
ตามลาดับ “Insert>Choose file>Import” หลังจากนัน้
หน้าจอจะแสดงผลเป็ นรูปของชิน้ งานทีไ่ ด้ทาการเลือก
ขึ้น มา ให้ท าการคลิก เลือ กชิ้น งานทีล ะส่ ว นโดยจะ
แบ่งเป็ น “Reference” และ”Moving” เพื่อใช้ในการวาง
จุดเพือ่ ต่อชิน้ ส่วนของแบบจาลอง
การวางจุดเชื่อมต่อจะเป็ นขัน้ ตอนการลากเส้นต่อ
จุดระหว่างชิ้นงานของตัวอย่างที่แยกกันในแต่ละส่วน
โดยจะให้ ป ระกบเป็ นจุ ด เดี ย วกั น ซึ่ ง เมื่ อ วางใน
ตาแหน่งแล้วตัวโปรแกรมจะทาการหมุนชิน้ งานให้ตรง
ตามตาแหน่งทีไ่ ด้กาหนดไว้เพื่อให้เป็ นรูปร่างทีถ่ ูกต้อง
ในขัน้ ตอนนี้ ต้ อ งอาศัย ความแม่ น ย าในการวางจุ ด
เพือ่ ทีจ่ ะได้ชน้ิ งานทีส่ มบูรณ์ และใกล้เคียงของจริงมาก
ที่สุด หลัง จากนัน้ ท าการรัน โปรแกรมเพื่อ ที่จ ะสร้า ง
แบบจ าลองตามแบบที่ ก าหนดโดยการคลิ ก ที่
เครื่องหมายถูก ในคาสัง่ “Mesh Buildup Wizard”
แล้วโปรแกรมจะมีการประมวลผลออกมาเป็ นรูปทรง
ตามแบบของชิน้ งาน
กระบวนการนี้โปรแกรมจะทาการรวมภาพชิน้ งาน
แต่ละด้าน ทีส่ แกนมาเข้าด้วยกัน สร้างเป็ นชิน้ งานสาม
มิติ ทีส่ มบูรณ์ ขัน้ ต่อไปทาการตรวจสอบความละเอียด
ความสมบูรณ์ของชิน้ งาน ปิ ดรูรวที
ั ่ อ่ าจจะเกิดจากจุด
อับของชิ้นตัวอย่างที่เครื่องสแกนส่องไม่ถึง หรือการ
คลาดเคลื่อนจากการรวมภาพ เมื่อทาการตรวจสอบ
ชิ้ น งานสามมิ ติ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ จ ะได้ ช้ิ น งานที่ ม ี

โครงสร้างภายนอก หรือพืน้ ผิวเทียบเท่ากับชิน้ กระดูก
จริง ที่ส ามารถน ามาใช้ศึก ษาลัก ษณะทางสัณ ฐาน
วิทยาได้
การประยุกต์ใช้แบบจาลองสามมิตสิ ามารถนามาใช้
ได้กบั กระดูกทีไ่ ม่สมบูรณ์ เช่น เหลือแค่ครึง่ ซีก หลังใช้
โปรแกรมกลับ ข้า งให้เ ป็ น ชิ้น กระดูก ที่ส มบูร ณ์ หรือ
กระดูก รยางค์ท่ีพ บด้า นเดีย ว สามารถใช้โ ปรแกรม
สร้างแบบจาลองอีกด้านขึน้ มาได้ นอกจากนี้กระดูกที่
บิ ด เ บี้ ย ว ผิ ด รู ป ก็ ส า มา รถใ ช้ โ ป รแ กร ม ( retro
formation) แก้ไขให้เป็ นชิน้ สมบูรณ์ได้แบบจาลองสาม
มิติถูก น ามาใช้อ ย่า งแพร่หลายในงานด้า นออกแบบ
และทางด้านการจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะเป็ นตัวช่วยให้
มองเห็นงานได้เมื่อไม่นานมานี้ในวิทยาศาสตร์หลาย
ส า ข า ร ว ม ทั ้ง บ ร ร พ ชี วิ น วิ ท ย า ไ ด้ น า ก า ร ส ร้ า ง
แบบจ าลองสามมิติเ ข้า มาเป็ น ตัว ช่ว ย ในการศึก ษา
และการอนุ ร ัก ษ์ ต ัว อย่ า ง หรือ แม้แ ต่ ก ารใช้ร่ ว มกับ
เครื่องพิมพ์โมเดลสามมิติ เพื่อให้ออกมาเป็ นชิ้นงาน
แบบจาลองออกมา

Figure 1: Workflow diagram. Orange is main steps are work path for production of 3D modeling.
Bold blue and green arrows mark regular minimum-effort workflow.
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