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บทคัดย่อ 
 การใช้กล้องเพื่อบันทึกภาพเป้าหมายหรือเหตุการณ์ที่สนใจท า
ให้ได้ข้อมูลแม่นย ากว่าโหนดตัวรับรู้ชนิดอื่น แต่ก็สิ้นเปลืองพลังงานสูงกว่า
มาก เพื่อลดความสิ้นเปลืองจึงใช้ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวตรวจจับและ
ส่งสัญญาณไปเปิดกล้อง แต่เมื่อมีกล้องหลายตัวที่สามารถบันทึกภาพได้ใน
พื้นที่เดียวกันท าให้เปิดกล้องซ้ าซ้อนกันได้ งานวิจัยนี้น าเสนออัลกอริทึม
การเลือกเปิดกล้องจากพื้นที่การทับซ้อนกันของพื้นที่การมองเห็นของกลอ้ง
กับพื้นที่การรับรู้ของตัวรับรู้ 2 อัลกอริทึม คือ เลือกกล้องที่มีพื้นที่ทับซ้อน
มากที่สุด (Maximum Overlapping Coverage Area: MOCA) และเลือก
จ าก อั ต ร าพื้ นที่ ทั บ ซ้ อน ต่ อ พื้ น ที่ ก า ร รั บ รู้ ม า ก ที่ สุ ด  (Maximum 
Overlapping Coverage Area Ratio: MOCAR) การทดลองเพื่อวัด
ประสิทธิภาพเวลาบันทึกภาพได้ต่อเวลาที่เปิดกล้องรวมเปรียบเทียบกับ
วิธีการหาต าแหน่งด้วย Centroid ผลที่ได้ MOCAR มีเวลาบันทึกภาพได้
ใกล้เคียงเวลาการเปิดกล้องมากกว่าอัลกอริทึมอื่นเมื่อจ านวนกล้องมากขึ้น
แต่เวลาบันทึกภาพได้น้อยลง ส่วน MOCA ให้เวลาการบันทึกภาพดีที่สุด 
 
ค าส าคัญ: เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายต่างชนิดกัน, กล้อง, พื้นที่ทับซ้อน, การ 
           ติดตามเป้าหมาย 
 
Abstract 

Using cameras to record the target or events of 
interest often results in more accurate information than using 
other types of sensors, with the expense of higher energy 
consumed.  To reduce energy consumption, binary motion 
detectors can be employed and send signals to activate 
corresponding cameras.  However, multiple cameras 
monitoring the same area can be unnecessarily turned on.  
This paper presents camera selection algorithms using 
information based on areas where cameras' and motion 
detectors' coverage overlap.  The two proposed methods are 

(1) Maximum Overlapping Coverage Area (MOCA) and (2) 
Maximum Overlapping Coverage Area Ratio (MOCAR).  
Experiments are conducted to compare the recoding time to 
total camera on time ratio with an existing centroid-based 
positioning method.  The results show that, with a large 
number of cameras, MOCAR outperforms other algorithms in 
terms of efficiency.  And MOCA yields the best results in terms 
of effective record time. 
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1. ค าน า 
 เครือข่ายตัวรับรู้ต่างชนิดกัน (Heterogeneous Wireless 
Sensor Network) เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยโหนดตัวรับรู้มากกว่าหนึ่ง
ประเภทหรือประเภทเดียวกันแต่แตกต่างกันด้านคุณสมบัติ เช่น ระยะการ
รับรู้ พื้นที่การรับรู้ ระยะทางการส่ือสาร หรือพลังงานที่ใช้ [1] ซ่ึงท าให้การ
ท างานในเครือข่ายตัวรับรู้ต่างชนิดกันมีความซับซ้อนมากกว่าเครือข่าย
ตัวรับรู้ชนิดเดียวกัน  

ในปัจจุบันได้น าเครือข่ายตัวรับรู้ต่างชนิดกันมาประยุกต์ใช้ใน
งานที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การตรวจจับเป้าหมาย หรือสังเกตการณ์ [2] 
ซ่ึงในงานประเภทนี้มีความจ าเป็นต้องมีกล้องในการบันทึกภาพ เพราะ
สามารถให้ข้อมูลของวัตถุเป้าหมายได้ดีที่สุด โดยทั่วไปมักจะเปิดกล้องไว้
โดยตลอดเวลาเพื่อให้สามารถบันทึกได้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
สังเกตการณ์ ท าให้มีความสิ้นเปลืองมากหากต้องเปิดกล้องเพื่อบันทึกภาพ
ในช่วงเวลาที่ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการตรวจจับเหตุการณ์
ก่อนแล้วจึงพิจารณาการเปิดกล้อง อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่อาจมีกล้อง
มากกว่า 1 ตัวที่สามารถบันทึกภาพได้พร้อมกัน ท าให้ต้องเปิดกล้อง
มากกว่า 1 ตัวในเวลาเดียวกัน เป็นเหตุให้ได้ข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันและเมื่อ
ส่งกลับไปยังสถานีฐานจะท าให้แบนด์วิธของเครือข่ายสูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  



งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะลดความสิ้นเปลืองจากการใช้งาน
กล้องเพียงอย่างเดียวโดยเพิ่มตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวเข้าไปใน
เครือข่ายท าให้เครือข่ายมีลักษณะเป็นเครือข่ายตัวรับรู้ต่างชนิดกัน และ
น าเสนออัลกอริทึมในการเลือกเปิดกล้องจากกล้องที่มีพื้นที่การมองเห็นทับ
ซ้อนกันอยู่ที่ตรวจจับได้ในเวลาเดียวกัน โดยกล้องที่เลือกจะมีเวลาการเปิด
ปิดใกล้เคียงกับการปรากฏอยู่ของเหตุการณ์ในพื้นที่นั้นๆ 
 เอกสารงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ ส่วนแรกเป็นบทน า 
ส่วนที่ 2 กล่าวถึงงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 กล่าวถึง
รายละเอียดของระบบ ส่วนที่ 4 กล่าวถึงอัลกอริทึมที่น าเสนอ ส่วนที่ 5 
เป็นผลการทดลอง และสุดท้ายส่วนที่ 6 คือ สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส าหรับการเปิดกล้องจากการรับข้อมูลจากการตรวจจับของ
โหนดตัวรับรู้อาจจะต้องรู้ต าแหน่งของเป้าหมายก่อนซ่ึงการระบุต าแหน่ง
ด้วยโหนดตัวรับรู้แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ Range-based และ Range-
Free [2] โดยแบบ Range-Based จะมีข้อมูลระยะทางด้วยท าให้ใช้เทคนิค 
Multilateration, Time Difference of Arrival (TDOA) ในการต าแหน่ง
ของของวัตถุซ่ึงมีความแม่นย าสูง ส่วนตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็น
โหนดตัวรับรู้แบบไบนารีซ่ึงให้ข้อมูลตรวจจับได้ คือ “1” และตรวจจับไม่ได้ 
คือ “0” จึงถูกจัดว่าเป็นแบบ Range-Free [3-5] ที่เนื่องจากมีเพียงข้อมูล
ของต าแหน่งของโหนดตัวรับรู้เท่านั้น วิธีการหนึ่งคือการน าต าแหน่งของ
กลุ่มโหนดตัวรับรู้ที่ตรวจจับได้มาหา Centroid [3] เพื่อใช้แทนต าแหน่ง
ของวัตถุเป้าหมายที่ตรวจจับได้ ซ่ึงไม่แม่นย านัก วิธีอื่นๆ เช่น [4] ใช้การส่ง
ข้อมูลแบบหลายฮอป (Multi-Hop) มีโหนดอ้างอิงท าหน้าที่นับจ านวนฮอป 
(Hop) ที่ส่งมาจากโหนดอื่นๆ และเฉลี่ยระยะทางต่อจ านวนฮอปที่นับได้ 
ส่วน Approximate Point-In-Triangulation Test (APIT) [5] เป็นการ
หาต าแหน่งของโหนดในพื้นที่สามเหลี่ยมที่เกิดจากโหนดอ้างอิง 3 โหนด 
ซ่ึงงานเหล่านี้สามารถน ามาให้ประมาณต าแหน่งของวัตถุเป้าหมายที่
ตรวจจับได้เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพิจารณาเปิดกล้อง 
 Yang et el. [6] เสนอการหาต าแหน่งของเป้าหมายใน
เครือข่ายที่มีโหนดตัวรับรู้ 2 ชนิดที่มีลักษณะพื้นที่การรับรู้ต่างกัน เมื่อ
ตรวจจับได้แล้วจะหาต าแหน่งของเป้าหมายด้วยการเฉลี่ยต าแหน่งของ
จุดตัดพื้นที่ที่ครอบคลุมอยู่ วิธีการนี้โหนดทุกชนิดต้องเปิดอยู่ตลอด 

อีกวิธีการหนึ่งนอกจากการใช้ข้อมูลของต าแหน่งเป้าหมายที่
ค านวณได้มาใช้เลือกเปิดกล้องนั้น เราสามารถใช้ข้อมูลที่เป็นบริเวณที่อยู่
ของเป้าหมายแทนได้ แม้เป็นข้อมูลที่เจาะจงต าแหน่งได้ยาก แต่ก็เพียงพอ
ที่ใช้ในการเลือกเปิดกล้องเพื่อบันทึกได้ Newll และ Akkaya [7] เสนอการ
เปิดกล้องที่มีพื้นที่ครอบคลุมโหนดตัวรับรู้ที่ตรวจจับได้มากที่สุด โดยเทียบ
จากสัญญาณการตรวจจับที่ได้รับมามากที่สุด  

ใน [3-6] นั้นเสนอการหาต าแหน่งของโหนดเป็นหลัก ไม่ได้
น ามาประยุกต์ใช้ในการเลือกเปิดกล้อง ส่วน Yang et el.[6] นั้นใช้ตัวรับรู้
ที่มีระยะการรับรู้ใกล้เป้าหมายต้องมาถึงตัวจึงตรวจจับได้ และเป้าหมาย

เป็นเหตุการณ์ขนาดกล้อง ต่างจากในงานวิจัยนี้ที่สนใจตัวรับรู้ที่มีระยะการ
รับรู้ไกล (20-50 เมตร) และเป้าหมายที่สนใจเป็นวัตถุเคลื่อนที่ 
3. แบบจ าลองระบบ 
3.1 โหนดตัวรับรู้  
 งานวิจัยนี้มีโหนดตัวรับรู้อยู่ 2 ประเภทคือ ตัวตรวจจับความ
เคลื่อนไหว (Motion Detector) และกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงโหนด
แต่ละโหนดจะทราบต าแหน่งที่ติดตั้ง และระยะการรับรู้ของตน แต่ในกรณี
ของกล้องนั้นจะทราบค่ามุมที่ติดตั้ง (Orientation) และค่าความกว้าง
มุมมอง (Angle of View: AoV) [8] ของตนด้วยด้วย  

ส าหรับลักษณะพื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ (Sensing Coverage 
Area) ของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวนั้นมีลักษณะเป็นวงกลมดังแสดงใน
รูปที่ 1 ส่วนกล้องนั้นมีพื้นที่ครอบคลุมการรับรู้เรียกว่า Field of View : 
FoV [7] ในงานวิจัยนี้จะใช้มุมมองจากด้านบน (Top-View) พื้นที่การรับรู้ 
มีลักษณะเป็นรูปพาย ดังแสดงในรูปที่ 2  
 ตัวรับรู้ทั้ง 2 ชนิดท างานร่วมกันโดยตัวตรวจจับความ
เคลื่อนไหวจะท าหน้าที่ตรวจจับและส่งสัญญาณเมื่อตรวจจับได้มายังกล้อง 
เพื่อเปิดกล้องและบันทึกภาพ ในงานวิจัยนี้ถือว่าตัวตรวจจับความ
เคลื่อนไหวใช้พลังงานที่ต่ าจึงสามารถเปิดได้ตลอดเวลา ส่วนกล้องนั้นใช้
พลังงานสูงจึงควรเปิดเท่าที่จ าเป็น โหนดทั้ง 2 ประเภทสื่อสารกันด้วย
ช่องสัญญาณเดียวกัน และกล้องนั้นสามารถใช้ช่องสัญญาณอื่นรับการส่ง
สัญญาณภาพกลับสถานีฐาน 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 พื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว [7] 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2 พื้นที่การบันทึกภาพของกล้อง [7] 
 

3.2 พ้ืนที่สังเกตการณ์ (Monitored Area) 
พื้นที่ส าหรับติดตั้งนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง โหนดทั้ง 2 

ประเภทติดตั้งแบบสุ่มโดยตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวติดตั้งครอบคลุมอยู่
โดยทั่วพื้นที่ และโหนดทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ไม่มีการเคลื่อนที่  



3.3 การหาเส้นทาง 
 เนื่องจากโหนดไม่มีการเคลื่อนที่ การหาเส้นทางนั้นจึงใช้การ
ก าหนดเส้นทางด้วย static route และมีการตรวจสอบเครือข่ายจากสถานี
ฐานตามช่วงเวลา ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของโหนด สถานีฐานจะสร้าง 
static route ส่งไปให้ใหม่ 
3.4 วัตถุเป้าหมาย 
 วัตถุเป้าหมายมีการเคลื่อนที่จากภายนอกพื้นที่เข้ามาสู่ภายใน
พื้นที่ ในระบบยอมให้มีวัตถุเป้าหมายเท่านั้นและมีเพียงเป้าหมายเดียว 
4. กลไกการเลือกเปิดกล้อง 
4.1 การระบุต าแหน่งเป้าหมายของตัวรับรู้แบบไบนารี 
 ตัวรับรู้แบบไบนารีให้ผลการตรวจจับ 2 แบบคือ มีค่าเป็น “1” 
เมื่อตรวจจับได้ และเป็น “0” เมื่อตรวจจับไม่ได้ ดังนั้นถ้ามีข้อมูลจากเพียง
โหนดเดียวจะระบุได้แค่ว่ามีเป้าหมายอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ของ
โหนดตัวรับรู้นั้นๆ ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่กว้างมากท าให้ระบุต าแหน่งเป้าหมายได้
ยาก  

ถ้ามีโหนดตัวรับรู้มากกว่า 1 โหนดตรวจจับเป้าหมายได้พร้อม
กันจากข้อมูลพื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ของแต่ละโหนดจะระบุได้ว่า
เป้าหมายจะอยู่ในพื้นที่การรับรู้ของทุกโหนดทับซ้อนกัน [6] จากรูปที่ 3 
โหนดตัวรับรู้ตรวจจับได้พร้อมกัน 4 โหนด ดังนั้น เป้าหมายจะอยู่ในพื้นที่ที่
แรเงาซ่ึงก็คือพื้นที่ที่ทับซ้อนกัน จากหลายโหนดที่ตรวจจับได้พร้อมกันจะ
ท าให้ได้พื้นที่เป้าหมายที่แคบลงท าให้เลือกเปิดกล้องได้แม่นย าขึ้น 
 ถ้าให้ Ai แทนพื้นที่การรับรู้ของโหนดตัวรับรู้ที่ i ที่ตรวจจับ
เป้าหมายได้ จะได้ว่าต าแหน่งของเป้าหมายจะอยู่ในบริเวณ 
 

 ต าแหน่งของเป้าหมาย   A1   A2   A3   ...   An      (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ต าแหน่งของเป้าหมายที่ตรวจจบัได้จากโหนดตวัรับรู้ 4 โหนด 
 

4.2 พ้ืนที่ครอบคลุมการรับรู้ (Sensing Coverage Area)  
พื้นที่ที่โหนดตัวรับรู้ติดตั้งอยู่จะถูกแบ่งเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมขนาด

เล็กๆ  พื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ของโหนดตัวรับรู้ก็คือเซตของพื้นที่สี่เหลี่ยม
ขนาดเล็กที่ถูกครอบคลุมเกินครึ่งหนึ่ง และขนาดของเซตคือขนาดของพื้นที่
การครอบคลุม ดังรูปที่ 4 พื้นที่การครอบคลุมของโหนดตัวรับรู้ A คือ 
{7,8,16,17,18,19,26,27,28,29,37,38} และมีพื้นที่ขนาด 12 หน่วย 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 พื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ของโหนดตัวรับรู้ A 
 

4.3 พ้ืนที่ครอบคลุมการรับรู้กล้องท่ีทับซ้อน 
กล้องมีพื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ ซ่ึงมีโอกาสทับซ้อนกับพื้นที่

ครอบคลุมการรับรู้ของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว ดังแสดงในภาพที่ 5 
ต่อไปนี้ขอแทนขนาดพื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ของกล้องที่ทับซ้อนด้วย 
Aoverlap ซ่ึงค่านี้หาได้จาก 

                                (2) 

      เมื่อ                คือ ขนาดพื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ของตัวตรวจจับ    
                               ความเคลื่อนไหว i  ที่ทับซ้อนโดยพื้นที่กล้อง j 

         mi  คือ พื้นที่ครอบคลุมการรับรูข้องตัวตรวจจับความ     
                 เคลื่อนไหว i 
          cj  คือ พื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ของกล้อง j 
ถ้า               > 0 หมายความว่าตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว

ตัวที่ i ถูกครอบคลุมด้วยกล้องที่ j และครอบคลุมพื้นที่ขนาด    
แต่ถ้าเท่ากับ 0 แสดงว่าไม่มีพื้นที่ครอบคลุมกัน ค่า Aoverlap นี้จะน าไปใช้
ร่วมกับหมายเลขของกล้องที่ทับซ้อน (CamID) และเป็นข้อมูลส าหรับตัว
ตรวจจับความเคลื่อนไหวและตัวดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 พื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ของกล้องที่ทับซ้อนกับพื้นที่ครอบคลุมการ

รับรู้ของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว 
 

ถ้าให้                 แทนเซตพื้นการทับซ้อนของกล้องใดๆ ต่อ
ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว i จะได้ 

                         (3) 

เมื่อ C คือเซตของเลขที่กล้องทั้งหมดและ j คือเลขที่ของกล้อง 

          
          

          
 

                

          
 

         
 

          
               

                   
     



จากรูปที่ 5               แสดงด้วยพื้นที่แรเงาและขนาดของ
พื้นที่คือจ านวนช่องที่ถูกแรเงา ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว i ถูกครอบคลุม
ด้วยกล้อง A และกล้อง B มีค่า              = {(A,8), (B,11)} ส าหรับค่านี้
จะค านวณหาภายหลังจากการติดตั้งโหนดแล้ว เพื่อน าไปเป็นข้อมูลป้อน
ให้กับตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวและใช้พิจารณาเลือกกล้องต่อไป 

รูปที่ 6 (a) ตัวรับรู้ A, B ตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกัน (b) ผลการเลือก
เปิดกล้องด้วย MOCA และ (c) ผลการเปิดกล้องด้วย MOCAR 

 
4.4 การเลือกกล้องจากการหาต าแหน่งเป้าหมายด้วยการหา
ค่า Centroid  

เมื่อตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวตรวจจับเป้าหมายได้จะ
ค านวณหาต าแหน่งเป้าหมายด้วยการหา Centroid [3] โดยใช้ค่าต าแหน่ง 
(xi ,yi ) ของตน ดังนี้ 

                                                                                                   (4) 

เมื่อ (xest , yest ) คือต าแหน่งเป้าหมายทีต่รวจจับได้  
และ N คือจ านวนตวัรับรู้ที่ตรวจจบัได้ 
เมื่อได้ต าแหน่งเป้าหมายแล้วจะเลือกเปิดกล้องที่มีพื้ นที่

ครอบคลุมการรับรู้ที่ครอบคลุมต าแหน่งเป้าหมายนั้น  
4.5 การเลือกกล้องที่มีพ้ืนที่ทับซ้อนมากที่สุด (Maximum 
Overlapping Coverage Area: MOCA) 

หลังจากการติดตั้งโหนดแล้วตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวทุกตัว
จะมีค่า          ของตน เมื่อตรวจจับได้แล้วจะแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้กัน 
การท างานของอัลกอริทึมมีดังนี้ 

น าหมายเลขกล้องจาก           ที่รับมาสร้าง            
    

ใหม่โดยเลือกจากหมายเลขกล้องที่ซ้ ากัน และการเปิดกล้องจะเลือกจาก
กล้องที่มีค่า               

  สูงที่สุดดังสมการ 

                   (5)  
 
ซ่ึงค่า cam_id คือหมายเลขกล้องที่จะถกูเปิดขึ้นมา 
4.6 การเลือกกล้องที่มีอัตราพ้ืนที่ทับซ้อนต่อพ้ืนที่ครอบคลุม
การรับรู้มากที่สุด (Maximum Overlapping Coverage 
Area Ratio: MOCAR) 

จาก MOCA ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวแต่ละตัวจะเลือกเปิด
กล้องที่มีพื้นที่ครอบคลุมมากที่สุดของตนจาก CamIDco ท าให้อาจเปิด
กล้องมากกว่า 1 ตัวได้ในแต่ละครั้ง เพื่อลดจ านวนการเปิดกล้องลง กล้อง
จะถูกเลือกจากอัตราส่วนพื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ต่อพื้นที่ครอบคลุมการ
รับรูข้องตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวจากกล้องใน           

  
  อัตราส่วนพื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ทับซ้อนต่อพื้นที่ครอบคลุม
การรับรู้ของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว ขอแทนด้วย Camera Cover 
Area Ratio (CCAR) และหาได้จาก  

                                                           (6)      
        

เมื่อ  CCARij คือ พื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ที่ทับซ้อนของกล้อง j  
ต่อพื้นที่ครอบคลุมการรับรู้ของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวตัวที่ i และ
Areai คือ พื้นที่การครอบคลุมของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวตัวที่ i 

ในการพิจารณาเลือกเปิดกล้องส าหรับอัลกอริทึมนี้เลือกจาก
กล้องที่ให้ค่า CCAR สูงที่สุดดังสมการ 

                                                                       (7) 

ซ่ึงค่า cam_id คือหมายเลขกล้องที่จะถกูเปิดขึ้นมา 
จากรูปที่ 6 จะแสดงผลการเลือกเปิดกล้องของอัลกอริทึม 

MOCA และ MOCAR เมื่อเป้าหมายเคลื่อนที่เข้ามาสู่บริเวณที่ตัวตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวทั้ง A และ B ตรวจจับได้พร้อมกัน แสดงไว้ด้วยพื้นที่แรเงา 

                       
              

            

          

         
 

         
 

        
          

     

                
             

           

                          
              

            

          
 

              
       

 
 
       

 
  



ดังรูป 6 (a) ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว A มีกล้อง C1, C2, C3 
ครอบคลุมอยู่และตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว B มีกล้อง C2, C3, C4 
ครอบคลุมอยู่จะได้ค่า           

 ของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวทั้ง 2
ตัวเป็น C2, C3 จากอัลกอริทึม MOCA เมื่อพิจารณาจากค่า           

 
แล้วตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว A มี C2 มีพื้นที่ครอบคลุมตัวเองมากที่สุด
จึงเลือก C2   และโหนด B มี C3 มีพื้นที่ครอบคลุมตัวเองมากที่สุดจึงเลือก 
C3 ดังแสดงในรูป 6 (b) ซ่ึงกล้องที่เปิดแสดงด้วยสีเข้ม และอัลกอริทึม 
MOCAR เมื่อหา CCAR จาก ค่า           

 จะได้ว่า C3 มีค่า CCAR สูง
ที่สุดตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวทั้ง 2 ตัวจึงเลือกกล้อง C3  ดังแสดงในรูป 
6(c) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 7 เครือข่ายจ าลองประกอบด้วยตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว 100 ตัว

และกล้อง 30 ตัว 
 

5. การทดลอง 
5.1 โปรแกรมจ าลองและการวัดผล 

ขั้นตอนการทดลองวัดผลนี้ได้สร้าง simulator ขึ้นมาจาก
โปรแกรมภาษา Python โดยจ าลองพื้นที่การทดลองเป็นพื้นที่สี่เหสี่ยม
ขนาด500 x 500 เมตร โดยมีมีการทดลอง 4 ชุดตามจ านวนกล้อง คือ 20, 
30, 40 และ 50 กล้อง แต่ละชุดมีแบบจ าลองเครือข่ายเหมือนกับชุดอื่น 
10 รูปแบบที่ติดตั้งตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวและกล้อง ในรูปที่  7 เป็น
แบบจ าลองเครือข่ายแบบหนึ่งโดยรูปวงกลมสีเทาแทนตัวตรวจจับความ
เคลื่อนไหว และรูปวงกลมสีเข้มแทนกล้องและทิศทางของกล้อง ส่วนวัตถุ
เป้าหมายเคลื่อนที่รูปแบบ random waypoint 10 รูปแบบและใช้
ความเร็วไม่เกิน 10 เมตรต่อวินาที 
 ค่าที่น ามาใช้วัดผลคือค่าเวลาการเปิดปิดของกล้องตามผลการ
เลือกกล้องของแต่ละอัลกอริทึม และค่าเวลาการบันทึกภาพได้คือช่วงเวลา
ที่สามารถบันทึกภาพเป้าหมายได้ซ่ึงอยู่ในช่วงเวลาการปิดเปิดกล้อง 

การวัดผลจะวัดจากร้อยละของการบันทึกภาพได้ และอัตรา
การบันทึกภาพได้ของกล้องต่อเวลาที่เปิดกล้องโดยรวม โดยเปรียบเทียบ

อัลกอริทึม MOCA และ MOCAR กับวิธีการหาต าแหน่งด้วย Centroid 
โดยมีตัวแปรต้นคือจ านวนกล้อง) ตัวแปรตามคือเวลาที่เปิดปิดกล้อง และ
เวลาที่บันทึกภาพได้ ส่วนตัวแปรควบคุมคือ จ านวนตัวตรวจจับความ
เคลื่อนไหว เวลาที่ท าการทดสอบ คุณสมบัติของโหนดตัวรับรู้ รูปแบบการ
จัดวางโหนด และรูปแบบการเคลื่อนที่ของวัตถุเป้าหมาย 
5.2 ร้อยละของการบันทึกภาพได้ 

การทดลองนี้เป็นการทดลองการเลือกเปิดกล้องเพื่อบันทึกภาพ 
เป็นการวัดประสิทธิผลว่าอัลกอริทึมตัวใดสามารถเลือกเปิดกล้อง และ
บันทึกภาพได้นานเท่าไรเมื่อเทียบกับการเปิดกล้องทุกตัวพร้อมกัน ดัง
สมการ 

  ร้อยละของการบันทึกภาพได้   
=                                                      (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 8 ร้อยละของการบันทกึภาพได้ของวิธีต่างๆ เมื่อมีจ านวนกล้อง
ต่างกัน 

 
รูปที่ 9 อัตราส่วนเวลาการบันทึกภาพได้ต่อเวลาการเปิดกลอ้งทั้งหมดของ

วิธีการต่างๆ เมื่อมีจ านวนกล้องต่างกัน 

 เวลาที่บันทึกภาพไดข้องอัลกอริทึม 

เวลาที่บันทึกภาพได้เมือ่เปิดกลอ้งทุกตัว
 



ผลที่ได้เป็นดังรูปที่ 8 จากการทดลองผลที่ปรากฏคือ วิธีการ 
MOCA ให้ผลร้อยละของการบันทึกภาพได้สูงที่สุดและค่อนข้างคงที่ 
กล่าวคือสามารถเลือกเปิดกล้องและบันทึกภาพได้ใกล้เคียงกับกับการ
บันทึกภาพได้เมื่อเปิดกล้องทั้งหมดมากที่สุด ส่วนวิธีการหา Centroid นั้น
ค่าจะสูงขึ้นเมื่อจ านวนกล้องมากขึ้น เพราะการที่เปิดกล้องได้มากกว่า 1 
ตัวในแต่ละครั้งท าให้มีโอกาสสูงขึ้นที่จะบันทึกภาพได้ แต่กรณีของ 
MOCAR เมื่อจ านวนกล้องมากขึ้นกลับมีร้อยละของการบันทึกภาพได้ต่ าลง
เพราะจะเลือกเปิดกล้องเพียงตัวเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้งจึงมีโอกาส
ผิดพลาดในการเปิดกล้องและบันทึกภาพมากขึ้น 
5.3 อัตราส่วนเวลาที่บันทึกภาพได้ต่อเวลาที่เปิดกล้อง
โดยรวม 

จากการวัดผลในการทดลองที่แล้วสามารถบอกได้ว่าบันทกึภาพ
นานเท่าไร แต่ถ้าเปิดกล้องจ านวนมากหรือเปิดเป็นเวลานานก็มีโอกาส
บันทึกภาพได้นาน ส าหรับการทดลองนี้เป็นการวัดประสิทธิภาพด้วยการ
เปรียบเทียบเวลาที่บันทึกภาพได้กับเวลาที่เปิดกล้องทั้งหมด เทียบเป็น
สัดส่วนดังนี้  
      อัตราส่วนเวลาที่บันทึกภาพได้ต่อเวลาที่เปิดกล้องโดยรวม 

    =                                                           (9) 
 
 

 ซ่ึงค่านี้ถ้ามีมากแสดงว่าเปิดกล้องแล้วบันทึกภาพเป้าหมาย
ได้มาก รวมถึงเปิดกล้องน้อยตัวด้วยเช่นกัน ซ่ึงผลการทดลองเป็นดังรูปที่ 9 

จากอัลกอริทึมที่น าเสนอไปทั้ง 2 อัลกอริทึมเมื่อได้ท าการ
ทดลองและเปรียบเทียบกับวิธีการหาต าแหน่งด้วย Centroid จะเห็นได้ว่า
อัลกอริทึม MCCAR จะมีอัตราเวลาการบันทึกภาพได้ต่อเวลาการเปิดกล้อง
โดยรวมสูงขึ้นเม่ือจ านวนกล้องเพิ่มขึ้น แต่ก็มีร้อยละของการบันทึกภาพได้
ต่ าลงเมื่อจ านวนกล้องเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องมาจากการเปิดกล้องเพียง 1 ตัว 
เท่านั้นในแต่ละครั้งที่โหนดตัวรับรู้ตรวจจับได้จึงท าให้มีเวลาเปิดกล้อง
โดยรวมที่ต่ าแต่ท าให้มีโอกาสเปิดกล้องแล้วบันทึกภาพไม่ได้ หรือบันทึกภพ
ได้น้อย ส่วนอีกอัลกอริทึมหนึ่งคือ MOCA นั้น โหนดตัวรับรู้แต่ละโหนดจะ
พิจารณาเปิดกล้องที่มีพื้นที่ทับซ้อนมากที่สุดของตนเองจากข้อมูลร่วมกัน
ของโหนดอื่นท าให้มีโอการเปิดกล้องมากกว่า 1 ตัวในแต่ละครั้งที่ตรวจจับ
ได้ท าให้มีโอกาสบันทึกภาพได้สูงดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบร้อยละ
การบันทึกภาพได้ แต่ก็ท าให้มีเวลาเปิดกล้องโดยรวมสูงขึ้นไปด้วย 
6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้น าเสนอการลดความสิ้นเปลืองในการเปิดกล้องเพื่อ
บันทึกภาพเป้าหมาย โดยเปิดกล้องเพื่อบันทึกภาพเป้าหมายให้ได้ภาพนาน
ที่สุดและใช้เวลาในการเปิดกล้องน้อย ด้วยอัลกอริมทึม 2 แบบ คือ MOCA 
และ MOCAR 

เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 อัลกอริทึมกับวิธีการหาต าแหน่งด้วย 
Centroid แล้วให้ผลที่ดีกว่าทั้งเวลาการเปิดกล้องโดยรวม และการ
บันทึกภาพได้ ซ่ึงอัลกอริทึม MOCA สามารถท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต้องลด

ปริมาณกล้องที่เปิดลงโดยอาจใช้การหาต าแหน่งเช่น Centroid เข้าช่วย 
หรือเพิ่มการท านายต าแหน่งในอนาคตเพื่อเพิ่มเง่ือนไขในการเลือกและไม่
เลือกเปิดกล้องตัวนั้นๆ เช่นกันส าหรับอัลกอริทึม MOCAR นั้นเปิดกล้อง
น้อยตัวท าให้ เวลารวมในการเปิดกล้องน้อยแต่ก็ส่งผลให้เวลาการ
บันทึกภาพน้อยลงไปด้วย ซ่ึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยการเพิ่ม
เง่ือนไขอื่นในการเลือกกล้องเช่นเดียวกับข้างต้นนอกจากเหนือจากการใช้
ข้อมูลพื้นที่ทับซ้อนที่มากที่สุดเพียงอย่างเดียว 
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