
ว.วิทย. มข. 42(3) 681-692 (2557)  KKU Sci. J. 42(3) 681-692 (2014) 
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บทคัดยอ 

ส่ิงกีดขวางคืออุปสรรคตอการเคล่ือนที่ของอากาศยานแบบไรคนขับในสถานการณตาง ๆ ซ่ึงพื้นที่ที่มีส่ิง

กีดขวางหรือภูมิประเทศที่เขาถึงยากจะสงผลใหการเคล่ือนที่อากาศยานแบบไรคนขับมีอุปสรรค และอาจปะทะกับ

ส่ิงกีดขวางระหวางการเคล่ือนที่ได ดังน้ันความแมนยําในการตรวจจับส่ิงกีดขวางจึงมีความสําคัญสําหรับการ

เคล่ือนที่อากาศยานแบบไรคนขับ งานวิจัยน้ีจึงไดพัฒนาระบบตรวจจับส่ิงกีดขวางสําหรับการเคล่ือนที่อากาศยาน

แบบไรคนขับโดยใชเทคนิคสหสัมพันธ (cross-correlation) ของภาพสามมิติแบบสเตอริโอสโคปก (3D 

stereoscopic) เพื่อหาความสัมพันธของภาพสามมิติ ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนวิเคราะหหาส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศน

การเคล่ือนที่ และขั้นตอนการวิเคราะหทิศทางการหลบหลีก โดยพิจารณาจากคาสหสัมพันธของภาพสามมิติวามี

ความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด ซ่ึงความสัมพันธน้ันสามารถวิเคราะหไดวามีส่ิงกีดขวางการเคล่ือนที่อยูหรือไม 

การวัดประสิทธิภาพของระบบทําดวยการถายภาพแบบสามิติแบบสเตอริโอสโคปกแลวนําเขาใหระบบทําการ

วิเคราะห ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาระบบสามารถตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่มีความถูกตอง 

83.33 % และระบบสามารถหลบหลีกส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่มีความถูกตองที่ 85.71% 
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ABSTRACT 

Obstacle is a hindrance to the unmanned aerial vehicle movement in various situations. 

The terrain has obstacle difficult movement effect, or the movement may be clash with 

obstacles. So the accuracy of the obstacle detection is very important for unmanned aerial 

vehicle movement. This paper proposes an obstacle detection system for unmanned aerial 

vehicle movement using correlation techniques of 3D Stereoscopic to examine the relationship 

of 3D images. The proposed system consists of two processes which are the obstacles detection 

in the movement vision, and objects avoidance by analysis of the correlation of 3D images. The 

correlation can analyze an obstacle of the movement. The system performances are evaluated 

by using 3D stereoscopic images input to the system to analyze it. The experiments results 

showed that accuracy of the detected obstacles in the movement vision is 83.33 %, and objects 

avoidance in the movement vision is 85.71 %. 

 

คําสําคัญ: ภาพสามมิติแบบสเตอริโอสโคปก  การตรวจจับส่ิงกีดขวาง  อากาศยานแบบไรคนขับ 

Keyword: 3D stereoscopic, Obstacle detection, Unmanned aerial vehicle 

 

บทนํา 

การเคล่ือนที่ของอากาศยานแบบไรคนขับใน

พื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่เขาถึงไดยากลําบาก สงผลใหการ

เคล่ือนที่ เกิดความผิดพลาดอีกทั้งทําใหเกิดความลาชา 

ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดอันตรายและสูญเสียเวลาในการ

เขาถึงพื้นที่ที่สําคัญ เชน พื้นที่ที่ประสบอุบัติภัย โดย

จะตองใชเวลาอันรวดเร็วในการเขาถึงพื้นที่เพื่อใหการ

ชวยเหลือผูประสบเหตุ ดังน้ันในการเคล่ือนที่จะตองมี

ความรวดเร็ว และแมนยํา 

ในปจจุบันการเคล่ือนที่ของอากาศยานแบบ

ไรคนขับน้ันถูกนําไปพัฒนาเพื่อภารกิจที่มีความเส่ียงสูง

ที่จะใชมนุษยปฏิบัติภารกิจน้ัน ๆ หรือภารกิจที่ตองเขา

ไปในพื้นที่ที่มนุษยเขาถึงไดยาก เชน การตรวจการณ

พื้นที่ที่ เ กิด อุทกภัย การสํารวจและบันทึกภาพภู มิ

ประเทศตาง ๆ เปนตน (เฉลิมพล, 2556) แตการ

เคล่ือนที่ของอากาศยานแบบไรคนขับที่ใชการประมวล

จากสองมิติ แบบเวลาจริง  (real time) ยัง มี

ประสิทธิภาพไมดีเทาที่ควร โดยเฉพาะการเคล่ือนที่ใน

พื้นที่ที่ มีส่ิงกีดขวาง ดังน้ันอากาศยานแบบไรคนขับ

จําเปนจะตองมีวิธีการตรวจจับส่ิงกีดขวางที่ถูกตอง

แมนยําสูง 

จากปญหาดังกลาว งานวิจัยน้ีจึงนําเสนอ

ระบบตรวจจับส่ิงกีดขวางสําหรับอากาศยานไรคนขับ 

ซ่ึงประยุกตใชวิธีการมองวิสัยทัศนแบบสามมิติ (3D) ใน

ลักษณะการเค ล่ือนที่ เร็ ว และประยุกตการหาคา

สหสัมพันธ (cross-correlation) (พีระพล, 2552) ของ

ภาพสามมิติโดยไดจาก 2 ภาพที่ไดจากกลองสองตัว 

จากการคํานวณคาสหสัมพันธจะสามารถวิเคราะหและ

ตรวจพบส่ิงกีดขวางเพื่อกําหนดทิศทางการหลบหลีกใน

การ เค ล่ือนที่ ได อย างถู กต อง  แมนยํ า ในพื้ นที่ ที่

ยากลําบาก ซ่ึงระบบที่ไดพัฒนาขึ้นน้ีจะสามารถนําไป

ประยุกต ใช กับ อากาศยานไรคนขับ (unmanned 

aerial vehicle) (เฉลิมพล, 2556) ตอไป 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ระบบตรวจจับส่ิงกีดขวางสําหรับการเคล่ือนท่ี

อากาศยานไรคนขับ 

งานวิจัยน้ีนําเสนอระบบตรวจจับส่ิงกีดขวาง

สําหรับการเคล่ือนที่ของอากาศยานไรคนขับโดยใช

เทคนิคสหสัมพันธของภาพสามมิติแบบสเตอริโอสโคปก 

(Christopher Wilson) ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 

1) รับภาพสามมิติจากกลองสเตอริโอสอง

เลนส 

2) นําภาพที่ไดเขาสูขั้นตอนการคํานวณหาคา

สหสัมพันธของทั้งสองภาพเพื่อพิจารณาความสัมพันธ

ของพิกเซล 

3) วิเคราะหคาสหสัมพันธจากภาพ 

4) เขาสูเง่ือนไขเพื่อกําหนดการเคล่ือนที่ และ

การหลบหลีกส่ิงกีดขวาง ซ่ึงขั้นตอนการทํางานดังกลาว

แสดงดังรูปที่ 1 

2. ข้ันตอนการตรวจจับส่ิงขวางสําหรับการเคล่ือนท่ี

อากาศยานไรคนขับ 

ขั้นตอนการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศน

ก า ร เ ค ล่ื อนที่ อ า กาศ ย าน ไ ร ค นขั บ  ดั ง รู ป ที่  2 

ประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี 

1) ภาพถายวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ โดยใช

ภาพถายชนิดไฟล PNG ขนาด 320×240 พิกเซลโดย

แสดงตัวอยางภาพ ดังรูปที่ 3 

2) การเลือกตําแหนงก่ึงกลางของภาพถาย 

ขั้นตอนน้ีเปนการลดความซับซอนของโปรแกรมในการ

ประมวลผลภาพถายสามมิติ ซ่ึงจะตองประมวลผลทั้ง

ภาพ ทําใหมีจํานวนขอมูลที่เพิ่มมากขึ้น ดังน้ันในวิธีการ

น้ีจึงเ ลือกเฉพาะตําแหนงก่ึงกลางของภาพถายใน

แนวแกน X (แนวนอนของภาพ) เพื่อนําคาที่ไดไป

คํานวณหาคาสหสัมพันธ (cross-correlation) (พีระพล

, 2552) ของภาพตอไป ดังรูปที่ 4 

 
รูปท่ี 1 ระบบตรวจจับส่ิงขวางสําหรับการเคล่ือนที่อากาศยานไรคนขับ 

สิ่งกีดขวาง 

R 

L 

กลอง 
ประมวลคา

สหสัมพนัธ 

วิเคราะหคาสหสัมพันธและ

ประมวลผลตามเง่ือนไข 

เคลื่อนท่ี 

เปนกระบวนการหลบหลีก

หรือไม 

ประมวลผลคําสั่งตามเง่ือนการลงจอด 

ประมวลผลคําสั่งตามเง่ือนการหลบหลีก 

 

ใช 

ไมใช 
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รูปท่ี 2 ขั้นตอนการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่อากาศยานไรคนขับ 

ตัดภาพ ซาย-ขวา (left, right) 

If|max(xcorrleft)| < |max(xcorrright)| เคลื่อนท่ีไปฝงซายของภาพ 

If|max(xcorrright)| <|max(xcorrleft)|  

 

A 

วิเคราะหหาคาสหสัมพันธภาพ (xcorrleft,right) 

หาคา max (xcorrleft,right) 

ใช 

ไมใช 

ใช 

เคลื่อนท่ีไปฝงขวาของภาพ 

ไมใช 

B 

If |max(xcorrcenter)| <=thresholdcenter 

เริ่ม 

รับภาพเขาสูระบบ 

ตัดภาพ (center) 

วิเคราะหหาคาสหสัมพันธภาพ (xcorrcenter) 

ไมใช 

ใช 

หาคา max (xcorrcenter) 

A 

B 

เคลื่อนท่ีในแนวตรง 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 3 685 

 

 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางภาพถายวิสัยทัศนการเคล่ือนที่การเคล่ือนที่อากาศยานไรคนขับ 

 

 
รูปท่ี 4 การเลือกตําแหนงก่ึงกลางของภาพ 

 

 
รูปท่ี 5 ประมวลตําแหนงซายและขวาของภาพถายในกรณีหลบหลีกส่ิงกีดขวาง 

 

3) การเ ลือกตําแหนงซายและขวาของ

ภาพถายเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวาง ขั้นตอนน้ีเปน

กระบวนการในการเลือกตําแหนงซายและขวาของ

ภาพถายเพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางในกรณีที่ระบบตรวจ

พบอุปสรรคส่ิงกีดขวาง โดยระบบจะเลือกตําแหนง

ด านซ า ย และขวาของภ าพถ า ย  ดั ง รู ปที่  5 ม า

ประมวลผลหาคาสหสัมพันธ จากน้ันจะนําคาที่ไดมา

วิเคราะหวาภาพดานซายหรือขวาของภาพถายที่มีคา

พิกเซลของส่ิงกีดขวางในภาพถายที่มีความสัมพันธกัน

นอยที่ สุด หลังจากที่ วิเคราะหคาสหสัมพันธ ของ

ตําแหนงดานซายและขวาของภาพถายแลวจึงจะ

สามารถบอกทิศทางการหลบหลีกส่ิงกีดขวางไดถูกตอง 

4) การคํานวณหาคาสหสัมพันธ  เ ม่ือได

ขอมูลภาพถายจากการเลือกตําแหนงของภาพถายที่จะ

นํามาประมวลผลแลวทําการคํานวณหาคาสหสัมพันธ 

จะพิจารณา 2 ภาพถาย วาขอมูลของทั้งสองภาพถาย

น้ันมีความสัมพันธกันมากนอยแคไหน (ดังรูปที่ 6) จาก

สมการดังตอไปน้ี 

      , 1 1r n m E x n y mxy              (1) 

ในกรณีที่ n m จะได 

      , , 2r n m r n n E x nxx xx          (2) 

เม่ือ x คือ ขอมูลพิกเซลของภาพถายจากกลองซาย 
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 y คือ ขอมูลพิกเซลของภาพถายจากกลองขวา 

 ,n m คือ ชวงเวลาของขอมูลภาพถายทั้งสอง  

(พีระพล, 2552) 

จะเห็นวา cross-correlation ก็คือการหา

คาเฉล่ียของผลคูณระหวางขอมูลพิกเซลของภาพที่หน่ึง 

( )x n กับขอมูลพิกเซลของภาพที่สองที่ถูกเล่ือนเวลาไป 

คือ ( )y m  เปนการหาวาขอมูลพิกเซลของภาพทั้งสอง

มีความสัมพันธหรือ เหมือนกันมากนอยแคไหน 

กลาวคือถาขอมูลพิกเซลของภาพที่มีความสัมพันธกัน

มากก็จะมีคาสหสัมพันธสูง ถามีความสัมพันธกันนอย

คาสหสัมพันธน้ีก็จะต่ํา (Tharadol) 

5) คํานวณหาคา magnitude (correlation) 

คํานวณหาคาสูงสุดของคาสหสัมพันธของภาพ เพื่อ

นําไปวิเคราะหทิศทางการเคล่ือนที่ และหลบหลีกส่ิงกีด

ขวาง 

6) วิ เคราะหทิศทางการเค ล่ือนที่  ใน

กระบวนการวิเคราะหการเคล่ือนที่และหลบหลีกส่ิงกีด

ขวาง กระบวนการวิเคราะหมีดังน้ี คือ พิจารณาคา 

magnitude (correlation) ของภาพในสถานการณน้ัน

มีคานอยกวาหรือเทากับคา threshold ความสัมพันธ

ของภาพในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่น้ันมีความสัมพันธกัน

นอยหรือไมมีส่ิงกีดขวางสามารถเคล่ือนที่ได และถาคา 

magnitude (correlation) ของภาพในสถานการณน้ัน

มีคามากกวาคา threshold ความสัมพันธของภาพใน

วิสัยทัศนการเคล่ือนที่น้ันมีความสัมพันธกันมากหรือมี

คาพิกเซลของส่ิงกีดขวางวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ในภาพ

ที่สัมพันธกันมากไมสามารถเคล่ือนที่ได ระบบจะเขาสู

กระบวนการหลบหลีกส่ิงกีดขวาง 

7) วิ เ ค ราะห ทิ ศท า งการหลบห ลีก 

กระบวนการหลบหลีกส่ิงกีดขวางจะพิจารณาตําแหนง

ซายและขวาของภาพ โดยวิเคราะหคา magnitude 

(correlation) ระหวางตําแหนงซาย และขวาตําแหนง

ใดมีคานอยที่สุด หลังจากน้ันระบบจะประมวลผลทิศ

ท า ง กา รห ลบ ห ลี ก ไ ป ใ นทิ ศท า ง ตํ า แห น ง ที่ ค า 

magnitude (correlation) นอยที่สุด 

 

 
รูปท่ี 6 ในกรณีหลบหลีกส่ิงกีดขวางระบบจะพิจารณาคาสหสัมพันธของตําแหนงซายและขวาของภาพ 

 

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

การ ทดล อง ใ น วิ สั ยทั ศ น ก า ร เ ค ล่ื อน ที่

ประมวลผลที่ความเร็ว CPU 2.27 GHz การ

ประมวลผล 1 ภาพตอ 1 วินาที ในรูปแบบ PNG ขนาด 

320×240 พิกเซล จากกลองวีดีโอ 2 ตัว และ

ประมวลผลภาพในการเคล่ือนที่ระหวางความเร็วที่ 30–

50 กิโลเมตรตอช่ัวโมง โดยขั้นตอนการเตรียมชุดขอมูล

การทดลองมีดังน้ี 

1) เครื่องมือที่ ใช ในการทดลอง คือ 

คอมพิวเตอร 1 เครื่อง กลองวีดีโอ 2 ตัว และ ภาพถาย

รูปแบบ PNG ขนาด 320×240 พิกเซล จํานวน 36 

ภาพ 3 เซตการทดลอง 
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2) จําลองสถานการณในวิสัยทัศนการ

เค ล่ือนที่  โดยจําลองส่ิงแวดลอมในวิสัยทัศนการ

เคล่ือนที่ที่มี และไมมีส่ิงกีดขวาง เพื่อทดลองเพื่อหาคา 

magnitude ของคาสหสัมพันธเพื่อนําไปใชเปนคา 

threshold แลวนําคาที่ไดไปใชในระบบจริง 

3) หาคาเฉล่ียของคา threshold โดยใชคา 

median ของคา magnitude (correlation) ของภาพ

แตละสถานการณของวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ทั้งหมดที่

นํามาทดลอง 

4) นําคา threshold ของวิสัยทัศนการ

เคล่ือนที่ เพื่อนําที่ไดไปใชในระบบจริง 

1. ทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการ

เคล่ือนท่ีในระยะทางท่ีแตกตางกัน 

การจําลองสถานการณในวิสัยทัศนการ

เค ล่ือนที่  โดยจําลองส่ิงแวดลอมในวิสัยทัศนการ

เคล่ือนที่ที่ มี และไมมี ส่ิง กีดขวาง การทดลองการ

ตรวจจับส่ิงกีดขวางในระยะทางที่แตกตางกันคือ 5 6 7 

8 และ 9 เมตร โดยทดลองจาก 18 ภาพตัวอยาง 

คาเฉล่ีย threshold ของภาพตัวอยาง คือ 12723785 

จากผลการทดลองระบบประมวลผลไดถูกตอง 15 ภาพ 

ความแมนยําคิดเปนรอยละ 83.33 ซ่ึงผลการทดลอง

แสดงในตารางที่ 1 
 

 
รูปท่ี 7 ภาพทดลองส่ิงกีดขวางที่ระยะ 5 เมตร 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ในระยะทางที่แตกตางกัน 

ระยะทาง 5 เมตร 6 เมตร 7 เมตร 8 เมตร 9 เมตร 

การตั้งคา 12723785 12723785 12723785 12723785 12723785 

จํานวนภาพ 4 3 2 3 6 

ความแมนยํา 3 3 2 3 4 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ตรวจจับส่ิงกีดขวางในภาพทดลองส่ิงกีด-

ขวางทีร่ะยะ 5 เมตร 

ตั้งคา ภาพทดลองสิ่งกดีขวางทีร่ะยะ 5 เมตร 

การตั้งคา (threshold) 12723785 

คาสหสัมพันธ (magnitude(correlation)) 12651062 

วิเคราะหคาสหสัมพันธ magnitude (correlation) < threshold  

ประมวลผลการเคล่ือนที ่ เคล่ือนที่ได 

ความถูกตอง ประมวลผลถูกตอง 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ตรวจจับส่ิงกีดขวางในภาพทดลองส่ิงกีด-

ขวางทีร่ะยะ 6 เมตร 

ตั้งคา ภาพทดลองสิ่งกดีขวางทีร่ะยะ 6 เมตร 

การตั้งคา (threshold) 12723785  

คาสหสัมพันธ (magnitude(correlation)) 23808717 

วิเคราะหคาสหสัมพันธ magnitude (correlation) > threshold  

ประมวลผลการเคล่ือนที ่ ไมสามารถเคล่ือนที่ได 

ความถูกตอง ประมวลผลถูกตอง 
 

ตารางท่ี 4 ผลการทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ตรวจจับส่ิงกีดขวางในภาพทดลองส่ิงกีด-

ขวางที่ระยะ 7 เมตร 

ตั้งคา ภาพทดลองสิ่งกดีขวางทีร่ะยะ 7 เมตร 

การตั้งคา (threshold) 12723785  

คาสหสัมพันธ (magnitude(correlation)) 28008359 

วิเคราะหคาสหสัมพันธ magnitude (correlation) > threshold  

ประมวลผลการเคล่ือนที ่ ไมสามารถเคล่ือนที่ได 

ความถูกตอง ประมวลผลถูกตอง 
 

ตารางท่ี 5 ผลการทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ตรวจจับส่ิงกีดขวางในภาพทดลองส่ิงกีด

ขวางที่ระยะ 8 เมตร 

ตั้งคา ภาพทดลองสิ่งกดีขวางทีร่ะยะ 8 เมตร 

การตั้งคา (threshold) 12723785  

คาสหสัมพันธ (magnitude(correlation)) 22028911 

วิเคราะหคาสหสัมพันธ magnitude (correlation) > threshold  

ประมวลผลการเคล่ือนที ่ ไมสามารถเคล่ือนที่ได 

ความถูกตอง ประมวลผลถูกตอง 
 

ตารางท่ี 6 ผลการทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ตรวจจับส่ิงกีดขวางในภาพทดลองส่ิงกีด-

ขวางที่ระยะ 9 เมตร 

ตั้งคา ภาพทดลองสิ่งกดีขวางทีร่ะยะ 9 เมตร 

การตั้งคา (threshold) 12723785  

คาสหสัมพันธ (magnitude(correlation)) 15407322 

วิเคราะหคาสหสัมพันธ magnitude (correlation) > threshold  

ประมวลผลการเคล่ือนที ่ ไมสามารถเคล่ือนที่ได 

ความถูกตอง ประมวลผลถูกตอง 
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2. ทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการ

เคล่ือนท่ีในสถานการณหลบหลีกส่ิงกีดขวาง 

จากตารางที่ 7 การทดลองการตรวจจับส่ิงกีด

ขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ในสถานการณหลบหลีก

ส่ิงกีดขวาง โดยทดลองจากภาพพื้นที่ที่ มีส่ิงกีดขวาง

ทั้งหมด 7 ภาพทดลอง จากผลการทดลองพบวาระบบ

สามารถประมวลผลทิศทางการหลบหลีกส่ิงกีดขวางได

ถูกตอง 6 ภาพ จากทั้งหมด 7 ภาพ ซ่ึงคิดเปนรอยละ

ได 85.71 

3. ทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการ

เคล่ือนท่ีในการเคล่ือนท่ีโดยใชความเร็ว 30 กม./ชม. 

จากตารางที่ 8 เปนการทดลองการตรวจจับ

ส่ิงกีดขวางโดยเคล่ือนที่ในความเร็ว 30 กม./ชม. โดย

ถายภาพ 1 วินาที ตอ 1 ภาพ และในความเร็ว 30 

กม./ชม. ใน 1 วินาทีสามารถเคล่ือนที่ไปได 8 เมตร 

โดยทดลองจาก 11 ภาพตัวอยาง คาเฉล่ีย threshold 

ของภาพตัวอยาง คือ 4227375 จากผลการทดลอง

ระบบประมวลผลไดถูกตอง 5 ภาพ ความแมนยําคิด

เปนรอยละ 45.45 
 

 
รูปท่ี 8 ภาพทดลองสถานการณหลบหลีกส่ิงกีดขวาง 

 

ตารางท่ี 7 ผลการทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ในสถานการณหลบหลีกส่ิงกีดขวาง 

ภาพทดลอง 

การตั้งคา  
1 2 3 4 5 6 7 

การตั้งคาการหลบหลีก ซาย ขวา ซาย ซาย ขวา ซาย ซาย 

คาสหสัมพันธ 

ตําแหนงขวาของภาพ 
178984 170061 213201 209379 209912 178840 220154 

คาสหสัมพันธ 

ตําแหนงซายของภาพ 
145981 211110 142274 179337 227002 444663 187464 

วิเคราะหทิศทาง ขวา>ซาย ขวา<ซาย ขวา>ซาย ขวา>ซาย ขวา>ซาย ขวา<ซาย ขวา>ซาย 

ประมวลผลทิศทาง ซาย ขวา ซาย ซาย ซาย ขวา ซาย 

ความถูกตอง ถูกตอง ถูกตอง ถูกตอง ถูกตอง ถูกตอง ไมถูกตอง ถูกตอง 
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ตารางท่ี 8 ผลการทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ในการเคล่ือนที่โดยใชความเร็ว 30 

กม./ชม. 

ชวงเวลา 

การตั้งคา  
1 วินาท ี 2 วินาท ี 3 วินาท ี

การตั้งคา 4227375 4227375 4227375 

จํานวนภาพ 4 4 3 

ความแมนยํา 3 0 2 
 

 
รูปท่ี 9 ภาพทดลองส่ิงกีดขวางโดยใชความเร็ว 30 กม./ชม. ในวินาทีที่ 1 ของการเคล่ือนที่ 

 

ตารางท่ี 9 ผลการทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ในการเคล่ือนที่โดยใชความเร็ว 30 

กม./ชม. ในวินาทีที่ 1 

ตั้งคา ภาพทดลองสิ่งกดีขวางโดยใชความเร็ว 30 กม./ชม. ในวินาทีที่ 1 ของการเคลื่อนที ่

การตั้งคา (threshold) 4227375 

คาสหสัมพันธ (magnitude(correlation)) 3380526 

วิเคราะหคาสหสัมพันธ magnitude (correlation) <threshold 

ประมวลผลการเคล่ือนที ่ เคล่ือนที่ได 

ความถูกตอง ประมวลผลถูกตอง 
 

ตารางท่ี 10 ผลการทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ในการเคล่ือนที่โดยใชความเร็ว 30 

กม./ชม. ในวินาทีที่ 2 

ตั้งคา ภาพทดลองสิ่งกดีขวางโดยใชความเร็ว 30 กม./ชม. ในวินาทีที่ 2 ของการเคลื่อนที ่

การตั้งคา (threshold) 4227375 

คาสหสัมพันธ (magnitude(correlation)) 5238254 

วิเคราะหคาสหสัมพันธ magnitude (correlation) >threshold  

ประมวลผลการเคล่ือนที ่ ไมสามารถเคล่ือนที่ได 

ความถูกตอง ประมวลผลไมถูกตอง 
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ตารางท่ี 11 ผลการทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ในการเคล่ือนที่โดยใชความเร็ว 30 

กม./ชม. ในวินาทีที่ 3 

ตั้งคา ภาพทดลองสิ่งกดีขวางโดยใชความเร็ว 30 กม./ชม. ในวินาทีที่ 3 ของการเคลื่อนที ่

การตั้งคา (threshold) 4227375 

คาสหสัมพันธ (magnitude(correlation)) 4868749 

วิเคราะหคาสหสัมพันธ magnitude (correlation) >threshold  

ประมวลผลการเคล่ือนที ่ ไมสามารถเคล่ือนที่ได 

ความถูกตอง ประมวลผลถูกตอง 
 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยน้ีนําเสนอระบบการตรวจจับส่ิงกีด

ขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่อากาศยานไรคนขับโดย

ใช เทคนิคสหสัมพันธของภาพสามมิติแบบสเตอริ

โอสโคปกโดยระบบตรวจจับส่ิงกีดขวางซ่ึงประกอบดวย 

ขั้นตอนการตรวจจับส่ิงกีดขวาง และขั้นตอนหลบหลีก

ส่ิงกีดขวาง ในกระบวนการวิเคราะหการเคล่ือนที่และ

หลบหลีกส่ิงกีดขวาง จะพิจารณาคา magnitude 

(correlation) ของภาพในสถานการณน้ันมีคานอยกวา

หรือเทากับคา threshold ความสัมพันธของภาพใน

วิสัยทัศนการเคล่ือนที่น้ันมีความสัมพันธกันนอยหรือไม

มี ส่ิ ง กี ด ข ว า งส าม า ร ถ เ ค ล่ื อ นที่ ไ ด  แ ล ะ ถ า ค า 

magnitude (correlation) ของภาพในสถานการณน้ัน

มีคามากกวาคา threshold ความสัมพันธของภาพใน

วิสัยทัศนการเคล่ือนที่น้ันมีความสัมพันธกันมากหรือมี

พิกเซลของส่ิงกีดขวางวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ในภาพที่

สัมพันธกันมากไมสามารถเคล่ือนที่ได ระบบจะเขาสู

กระบวนการหลบหลีกส่ิงกีดขวาง สวนกระบวนการ

หลบหลีกส่ิงกีดขวางจะพิจารณาตําแหนงซายและขวา

ของภาพโดยวิเคราะหคา magnitude (correlation) 

ระหวางตําแหนงซาย และขวาตําแหนงใดมีคานอยที่สุด 

หลังจากน้ันระบบจะประมวลผลทิศทางการหลบหลีก

ไปในทิศทางตําแหนงที่คา magnitude (correlation) 

นอยที่สุด 

การทดลองการตรวจจับ ส่ิง กีดขวาง ใน

วิสัยทัศนการเคล่ือนที่ ประกอบดวย การทดลองการ

ตรวจจับส่ิงกีดขวางในระยะทางที่แตกตางกัน คือ 5 6 

7 8 และ 9 เมตร จากภาพทดลอง 18 ภาพ ผลการ

ทดลองพบวาระบบประมวลผลไดถูกตอง 15 ภาพ 

ความแมนยําคิดเปนรอยละ 83.33 และการทดลองการ

ตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ในการ

เคล่ือนที่โดยใชความเร็ว 30 กม./ชม.จากภาพทดลอง 

11 ภาพ แตละภาพมีชวงเวลาที่ตางกัน 1 วินาที ในชวง

เวลาการทดลอง 3 วินาที จากผลการทดลองพบวา

ระบบประมวลผลไดถูกตอง 5 ภาพ ความแมนยําคิด

เปนรอยละ 45.45 และความเร็วในการเคล่ือนที่ที่ 30 

กม./ชม. ขึ้นไปมีผลตอการตรวจจับส่ิงกีดขวางของ

งานวิจัยน้ี ในการทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางใน

วิสัยทัศนการเคล่ือนที่ในสถานการณหลบหลีกส่ิงกีด

ขวาง ทดลองจากภาพทดลองหลบหลีกส่ิงกีดขวางใน

ทิศทางที่ตางกัน 7 ภาพทดลอง ผลการทดลองพบวา 

ระบบสามารถประมวลผลทิศทางการหลบหลีกส่ิงกีด

ขวางไดถูกตอง 6 ภาพ ซ่ึงคิดเปนรอยละได 85.71 จาก

ผลการทดลองในแตละสถานการณ ขอดีของงานวิจัยน้ี 

คือ การตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่

สามารถตรวจจับส่ิงกีดขวางในระยะทางไมเกิน 9 เมตร 

ไดถูกตอง แมนยํา โดยคิดเปนรอยละ 83.33 ดังตาราง

ที่ 1 กระบวนการหลบหลีกส่ิงกีดขวางระบบสามารถ

ประมวลทิศทางการหลบหลีกในทิศทางที่แตกตางกันได
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ถูกตอง แมนยํา โดยคิดเปนรอยละ 85.71 ดังตารางที่ 

7 ขอจํากัดของงานวิจัยน้ี คือ การตรวจจับส่ิงกีดขวาง

ในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ในการเคล่ือนที่โดยใชความเร็ว 

จากผลการทดลองการตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศน

การเคล่ือนที่ในการเคล่ือนที่โดยใชความเร็ว 30 กม./

ชม. ระบบสามารถตรวจจับส่ิงกีดขวางไดถูกตองคิดเปน

รอยละ 45.45 ดังตารางที่ 8 ซ่ึงยังมีประสิทธิภาพไมดี

เทาที่ควร ดังน้ันงานวิจัยน้ีประมวลไดถูกตอง แมนยํา ที่

ความเร็วในการเคล่ือนที่ไมเกิน 30 กม./ชม. แนวทาง

การศึกษาตอคือการพัฒนาการตรวจจับ และหลบหลีก

ส่ิงกีดขวางใหถูกตอง แมนยํา ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ

ตรวจจับส่ิงกีดขวางในวิสัยทัศนการเคล่ือนที่ โดยใช

ความเร็วที่มีขอบกพรองในการตรวจจับส่ิงกีดขวาง และ

พัฒนาอัลกอริทึมใหสามารถไดอยางรวดเร็วกับขนาด

ภาพที่มีขนาดใหญ งานวิจัยน้ีสามารถนําติดตั้งกับ

อุปกรณที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีส่ิงกีดขวางหรือภูมิ

ประเทศที่ยากลําบาก เชน หุนยนต อากาศยานไร

คนขับ เปนตน 
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