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บทคัดย่อ

ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตเมืองปัจจุบันเป็นปัญหาสำาคัญ จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหา
แนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปล่อยรถในการจราจร เพื่อที่จะช่วยใน
การลดปัญหาการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้กล้องวิดีโอ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การประมวลผลภาพเข้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหา เนื่องจากต้นทุนต่ำาและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการตรวจจับภาพ
เคลื่อนไหว การวิเคราะห์บล็อบ การปรับมุมมองภาพในแนวลึก(Perspective) และประมาณค่าความหนาแน่น
ของการจราจรในเวลาจริง (Real-Time) ซึง่ เป็นวิธที ง่ี า่ ย ไม่ซบั ซ้อนแต่ผลทีไ่ ด้มปี ระสิทธิภาพ สามารถทดสอบได้
ในสถานทีจ่ ริงและได้ผลลัพธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้การจัดการจราจรเป็นไปด้วยความถูกต้อง อีกทัง้ ยังสามารถ
ทำางานได้ตลอดเวลาอีกด้วย ในส่วนของผลการทำางานของโปรแกรมนัน้ จะทำางานได้ถกู ต้องมากกว่า 80%
คำาสำาคัญ: อัลกอริทึม การนับปริมาณรถ การประมวลผลภาพ

Abstract

The traffic congestion in the metropolitan area is a major problem. It is important to
resolve these issues. One of the ways to solve out the problem is monitoring the traffic more
efficiently. This can be of help to reduce traffic problem. Knowing the better behavior of traffic
flow, that would lead to the appropriate solution. In this paper are employed video camera and
technology of image processing for vehicle counting as one of traffic statistic. The method which
based on motion detection, blob analysis , perspective correction and morphological for counting
vehicle and estimating the traffic density in real time, which are simple and very effective. The
experiment in real situation shows the attractive results. In addition, some appropriate methods
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are developed in order to develop and count up the number of cars more precisely. The performance of method is tested in Real-Time. The correction rate of our method is more than 80%.
Keywords: Algorithms, Vehicle Counting, Image Processing
บทนำา

เมื่อพิจารณาถึงหลักการทำางานของระบบการจราจรอัจฉริยะ
อาจกล่าวได้ว่าเมื่อสามารถควบคุม
และกำากับงานจราจรโดยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น สามารถคำานวณความหนาแน่นของปริมาณรถทีส่ แ่ี ยกจราจร
เพือ่ ทำาการปล่อยรถยนต์ให้มปี ระสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบนั เช่น ติดกล้องเอาไว้ตามมุมสูงในแยกต่างๆ ทีม่ ี
ลักษณะโดดเด่น คือ ทำาหน้าทีจ่ บั ภาพรถบนท้องถนนแล้วส่งสัญญาณภาพไปประมวลผลภาพบนเซิรฟ์ เวอร์ท่ี
ศูนย์ควบคุมกลาง (Erhan, Tekalp, & Salman, 2007) กล่าวคือ หากแยกใดมีปริมาณรถหนาแน่น ระบบจะ
ทำาการปล่อยสัญญาณไฟเขียวเพือ่ ให้รถออกไปมากกว่าแยกทีม่ ปี ริมาณรถน้อย งานวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการ
ค้นหา ต่อยอดเกี่ยวกับระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ คือ ในส่วนของการตรวจนับจำานวนรถยนต์เพื่อนำาไป
คำานวณหาความเหมาะสมในการจัดการระบบการจราจรที่รองรับสภาพการจราจรที่มีรายละเอียดของภาพซับ
ซ้อน ขั้นตอนการทำางานของระบบเริ่มจาก สัญญาณภาพแต่ละแยกที่ได้มาจากกล้องวิดีโอ จะถูกประมวลผล
โดยใช้กระบวนการอิมเมจโปรเซสซิง ที่สามารถประมวลผลในภาพรวมทั้งระบบของไฟจราจรเพื่อจัดการจราจร
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งคาดว่าจะก่อประโยชน์อย่างยิ่งในการนำามาใช้กับการจัดการจราจรในเขตเมืองที่มีการ
จราจรหนาแน่น พร้อมกับช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดได้เป็นอย่างดี และจะช่วยลดต้นทุนในด้านค่าจ้าง
แรงงานบุคคลผู้ทำาหน้าที่จัดการจราจรด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาเทคนิคและโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์ความหนาแน่นทางการจราจรบนท้องถนนใน
แต่ละพื้นที่ได้ศึกษาและคิดค้นวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของรถบนท้องถนนได้ รวมทั้งการพัฒนาและคิดค้น
วิธีการวัดความหนาแน่นจากภาพเคลื่อนไหวได้
ระเบียบวิธีวิจัย
ขั้นตอนการทำางานของโปรแกรมเริ่มจากการนำาข้อมูลไฟล์วิดีโอที่ได้บันทึกไว้ ไปประมวลผลทีละเฟรม
ภาพ จากนั้นภาพในแต่ละเฟรมจะผ่านกระบวนการปรับขนาดเป็นขนาด 320x240 เพื่อประมวลผลได้รวดเร็ว
มากขึ้น ต่อจากนั้น ภาพที่ผ่านกระบวนการปรับขนาดแล้วจะเข้าสู่กระบวนการแยกวัตถุที่เคลื่อนที่ออกจากภาพ
พื้นหลังด้วยวิธี Mixture of Gaussian โดยภาพของวัตถุที่เคลื่อนที่นั้นจะถูกแปลงไปในรูปภาพแบบไบนารี
เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล และประหยัดหน่วยความจำา จากนั้นจะทำาการวางกรอบภาพเพื่อกำาหนด
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บริเวณการตรวจจับแล้วทำาการปรับภาพมุมมองในแนวลึก (Perspective) ซึง่ ภาพทีไ่ ด้อาจจะมีสญ
ั ญาณรบกวน
ภาพเกิดขึน้ จึงใช้การลดสัญญาณรบกวนภาพด้วยกระบวนการ Morphological เพื่อกรองสัญญาณรบกวน
ออกบางส่วน หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์บล็อบ(Blob analysis) เพื่อทำาการแยกวัตถุที่เคลื่อนที่ที่
มีจุดสีต่อเนื่องกันอยู่เป็นกลุ่ม ซึ่งผลจากการวิเคราะห์บล็อบนั้นจะมีการส่งค่าตำาแหน่งและขนาดของแต่ละวัตถุ
ที่เคลื่อนที่มาให้ด้วย ซึ่งเราจะนำาไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนับรถ หลังจากนั้น จำานวนรถที่นับได้จะนำามาวัด
ความหนาแน่น โดยการเทียบกับเวลา ดังภาพที่ 1
Data From Video

Image Capture

Resize Image

Motion Detection
Mixture of Gaussian

Morphological

Blob Analysis

Counting Vehicle

Density Decision

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำางานของโปรแกรม
ขั้นตอนการทำางานของโปรแกรมมีดังนี้
1. การหาวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยวิธี Mixture of Gaussians
ในการหาวัตถุหรือรถเคลือ่ นทีใ่ นแต่ละเฟรมภาพจะใช้เทคนิค Mixture of Gaussians (Stauffer, C., &
Grimson, W. E. L., 1999) ซึ่งเทคนิคนี้เป็นการสร้างโมเดลของภาพพื้นหลัง ที่สามารถปรับค่าพื้นหลังให้เป็น
ปัจจุบันได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมือนกับพืน้ หลังของทุกๆเฟรมปัจจุบนั ทีม่ วี ตั ถุเคลือ่ นทีเ่ กิดขึน้ ภายในเฟรมนัน้ ๆ
เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมจริงจะมีความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมเกิดขึน้ เช่น สภาพภูมอิ ากาศ ความเข้มแสง
เงาจากวัตถุตา่ งๆ ซึง่ อาจส่งผลต่อค่าของจุดสี ณ ตำาแหน่งเดิมของในแต่ละเฟรมภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามสภาพ
แวดล้อมได้โดยแต่ละจุดสีของเฟรมภาพจะถูกจำาแนกออกเป็นจุดสีของภาพพืน้ หลัง หรือจุดสีของวัตถุดว้ ยวิธเี กาส์
เซียน (Gaussians Distribution) ทีม่ มี ากกว่า 1 ดิสทริบวิ ชันเพือ่ เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์หาพืน้ หลังของ
ภาพทีม่ คี วามซับซ้อนมากยิง่ ขึน้
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การสร้างโมเดลการหาพื้นหลังของภาพที่มีหลายๆค่านั้น เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของจุดสีที่อยู่บนภาพพื้น
หลังที่มีหลายค่า ทำาให้การแบ่งประเภทของจุดสีมีความใกล้เคียงตามสภาพแวดล้อมจริงมากยิ่งขึ้น ซึ่งความน่า
จะเป็นของการพิจารณาค่าของจุดสี พิจารณาได้ดังสมการที่ 1
(1)
โดยที่ K

คือ จำานวน Gaussians Distribution
คือ ค่าน้ำาหนักของ Gaussians ตัวที่ i ณ เวลา t
คือ ค่าเฉลี่ยของ Gaussian ตัวที่ i ณ เวลา t
คือ ค่าความแปรปรวนร่วมของ Gaussian ตัวที่ i ณ เวลา t
คือ Gaussian Probability Density Function
คือ จุดสี ณ เวลา t

ซึ่ง
โดยที่

โดยที่
ทั้งนี้ เกณฑ์ในการพิจารณาแยกประเภทจุดสีว่าเป็นจุดสีของภาพพื้นหลังหรือจุดสีของวัตถุที่เคลื่อนที่
หาได้จากเมื่อพิจารณาจุดสีค่าแอมปลิจูดสูงสุดของทุกๆดิสทริบิวชันจะมีค่าเป็น
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็น โดยที่
เมือ่ T คือ ค่าเทรสโฮลด์
ถ้าแอมปลิจูดของดิสทริบิวชันมีค่ามากกว่าเทรสโฮลด์แสดงว่าดิสทริบิวชันนั้นจะเป็นส่วนของพื้นหลัง
และจากนัน้ จะทำาการปรับค่าพารามิเตอร์ ( , , ) ให้เป็นปัจจุบนั แต่ถา้ นอกเหนือจากนีด้ สิ ทริบวิ ชัน
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นั้นก็คือส่วนของวัตถุหรือรถที่เคลื่อนที่ในเฟรมภาพ ดังภาพที่ 2 และผลที่ได้จากการแยกวัตถุเคลื่อนที่ออกจาก
ภาพพื้นหลังเป็นดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 แสดง Gaussian Distribution

ภาพที่ 3

(a) ภาพต้นฉบับ

(b) ภาพพื้นหลัง

(c) ภาพวัตถุที่เคลื่อนที่โดยใช้เกาส์เซียน

2. การกำาหนดพื้นที่นับปริมาณรถและการแก้ไขมุมมองภาพแบบ Perspective
การกำาหนดพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ต้องการนับปริมาณรถ สามารถทำาได้โดยการกำาหนดกรอบตรวจจับ
เฉพาะพื้นที่บริเวณนั้น โดยจะไม่นำาพื้นที่นอกเหนือจากกรอบตรวจจับมาประมวลผลด้วย ซึ่งจะช่วยในการ
กำาจัดสัญญาณรบกวนของภาพได้อีกทางหนึ่ง การทำางานคือจะทำาการรับค่าตำาแหน่งของจุด (x,y) จากเมาส์โดย
ใช้ฟังก์ชัน mouse handle นั่นคือ การกำาหนดความกว้างของถนนเพื่อใช้ในการกำาหนดกรอบอ้างอิงโดยกรอบ
อ้างอิงจะมีขนาดความกว้าง 10 พิกเซล และยาวเท่ากับความกว้างของถนนเท่ากับที่ผู้ใช้กำาหนด
จากนั้นจะทำาการแปลงภาพที่อยู่ในรูปแบบของมุมมองภาพในแนวลึก(Perspective) (Tsai, 1987)
ให้เป็นมุมมองภาพที่เสมือนจริง ซึ่งการทำางานนั้นจะใช้หลักการของ Affine Transformation ในการแปลงภาพ
ซึ่งวัตถุที่อยู่ภายในกรอบอ้างอิงที่สร้างขึ้นโดยใช้สมการในการแปลงภาพดังกล่าว ตามสมการที่ 2 และวัตถุจะ
ถูกปรับเป็นภาพมุมมองในแนวลึก ดังภาพที่ 4
(2)
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ภาพที่ 4 แสดงการปรับภาพมุมมองในแนวลึก
ทั้งนี้ หากใช้วิธีการวางกรอบตรวจจับให้มีความกว้างที่น้อยที่สุดจะช่วยลดการประมวลผลและเพิ่ม
ความต่อเนื่องของพิกเซล ในวัตถุที่ตรวจจับได้ ดังภาพที่ 5 ส่งผลให้กระบวนการนับรถและการตัดสินใจวัด
ความหนาแน่นมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นโดยกำาหนดความกว้างของกรอบอ้างอิงที่ 10 พิกเซล

(a)
(b)
ภาพที่ 5 (a) ภาพต้นฉบับที่วางกรอบตรวจจับ
(b) ภาพที่ได้จากกรอบตรวจจับและปรับมุมมองภาพในแนวลึก(Perspective)
3. การลบสัญญาณรบกวนภาพด้วยวิธี Morphological
หลังจากทำาการวางกรอบตรวจจับในภาพแล้ว จะทำาการปรับภาพแบบรูปแบบของมุมมองภาพในแนว
ลึก (Perspective) เพือ่ ตรวจจับรถทีเ่ คลือ่ นทีเ่ ข้ามาภายในกรอบตรวจจับ หลังจากนัน้ ก็ทาำ การแปลงภาพเป็นแบบ
ไบนารี ซึ่งส่งผลให้บางจุดสีที่ควรเป็นรถที่เคลื่อนที่กลับกลายเป็นภาพพื้นหลังและอาจเกิดสัญญาณรบกวนภาพ
ขึ้นในภาพ ดังนั้น จึงใช้กระบวนการ Morphological (Castleman,1996) ดังภาพที่ 6 มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื่อให้กระบวนการในลำาดับถัดไปที่เป็นการวิเคราะห์บล็อบ(Blob Analysis) สามารถทำาได้แม่นยำามากขึ้น
(a)

(b)
ภาพที่ 6 (a) ภาพวัตถุเคลื่อนที่ในต้นฉบับ
(b) ภาพวัตถุเคลื่อนที่ที่ผ่านกระบวนการ Morphological
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4. การจำาแนกวัตถุด้วย Blob Analysis
หลังจากปรับปรุงภาพด้วยกระบวนการ Morphological จะเห็นได้ว่ายังคงมีสัญญาณรบกวนภาพใน
บางส่วนของภาพ หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์บล็อบ(Blob Analysis) (Thou-Ho Chen, Yu-Feng
Lin, and Tsong-Yi Chen, 2007) ซึ่งเป็นการประมวลผลหาบล็อบซึ่งป็นตำาแหน่งของกลุ่มของจุดสี และข้อ
มูลอื่นๆโดยใช้วิธีการ Floodfill ดังภาพที่ 7 ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบจุดสีไปเรื่อยๆ เมื่อเจอจุดสีขาวที่ยังไม่ได้ตรวจสอบมาก่อน ให้ทำาขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 แสดงว่าจุดสีนี้เป็นสีขาวของจุดสีของบล็อบใหม่
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบจุดสี
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบจุดสีข้างเคียงทั้ง 8 หากจุดสีใดเป็นสีขาวที่ยังไม่ได้ผ่านมาก่อน ให้วนไปตรวจ
สอบทุกจุดสีจนไม่มีจุดสีสีขาวอีก เป็นอันหมดจุดสีนั้น
ขั้นตอนที่ 5 กลับไปทำาขั้นตอนที่ 1 จนครบทุกจุดสีบนภาพ

ภาพที่ 7 การทำางานของ Blob Analysis โดยใช้วิธี Floodfill
หลังจากผ่านกระบวนการ Floodfill จนครบแล้วเราก็จะได้ขอบเขตของบล็อบนั้นออกมาด้วย ซึ่งทำาให้
สามารถหาตำาแหน่งกลางได้จากสมการที่ 3
(3)
โดยที่
คือ ค่าขอบเขตทั้ง 4 ด้านของบล็อบ
ดังนั้น บล็อบจะช่วยในการแยกวัตถุที่มากกว่าหนึ่งวัตถุที่ติดกันและเข้ามาพร้อมๆกันในเฟรมภาพ
ออกจากกัน สามารถแสดงค่าพื้นที่และตำาแหน่งของวัตถุแต่ละตัวได้ ซึ่งส่งผลให้เราสามารถหาความกว้างของ
แต่ละวัตถุได้ ซึ่งจะนำาไปประยุกต์ใช้ในส่วนของอัลกอริทึมการนับรถเพื่อวัดความหนาแน่นต่อไป
ซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่สีดำาในส่วนที่ไม่ใช่วัตถุ กระบวนการนี้สามารถกรองสัญญาณที่เป็นสัญญาณรบกวน
ภาพออกไปได้ดังภาพที่ 8 (a) โดยการตั้งค่าการตรวจจับขนาดของบล็อบ ถ้าส่วนใดไม่ตรงตามเงื่อนไขของ
บล็อบจะทำาการกำาหนดวัตถุนน้ั เป็นสีดาำ ส่วนใดทีต่ รงกับเงือ่ นไขของบล็อบจะทำาการกำาหนดวัตถุเคลือ่ นทีน่ ั้นเป็น
สีทึบส่วนใดไม่ใช่วัตถุจะเป็นสีขาว ดังภาพที่ 8 (b) ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์บล็อบนั้น จะมีการส่งค่าตำาแหน่ง
และพื้นที่ของวัตถุที่เคลื่อนที่แต่ละตัวมาให้ด้วย ซึ่งมีประโยชน์ต่อการใช้ในกระบวนการนับรถต่อไป
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(a)
(b)
ภาพที่ 8 (a) ภาพจากกระบวนการ Morphological (b) ภาพจากกระบวนการวิเคราะห์บล็อบ
5. การนับจำานวณรถและการวิเคราะห์ความหนาแน่น
5.1 การนับจำานวนรถ
จากภาพที่ 9 ภาพต้นฉบับจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์สองคันวิง่ เข้ามาภายในกรอบตรวจจับ ซึง่ ในส่วน
ของบล็อบ จะทำาการตรวจจับวัตถุเคลือ่ นที่ ทีเ่ ป็นบล็อบได้ 2 ชิน้ ซึง่ ถือเป็นรถทีเ่ คลือ่ นที่ 2 คัน ซึง่ เอาท์พตุ ในส่วน
ของ Command line จะทำาการแสดงผลลำาดับของเฟรมภาพ ขนาดของบล็อบแต่ละตัว ซึง่ จำานวนของบล็อบที่
ตรวจจับได้นน้ั ก็คอื จำานวนรถทีน่ บั ได้ในแต่ละเฟรมภาพนัน่ เอง

(a)
(b)
(c)
ภาพที่ 9 (a) ภาพต้นฉบับ (b) ภาพจากการวิเคราะห์บล็อบ (c) การนับรถในแต่ละเฟรมภาพ
จากกราฟในภาพที่ 10 จะเห็นว่าประมาณช่วงเฟรมที่ 1-8 จะเป็นช่วงของการรอรับค่าเริม่ ต้น (Initial)
ค่ากรอบอ้างอิงจากผูใ้ ช้ ในเฟรมที่ 9 เริม่ ตรวจจับรถทีเ่ ข้ามาในเฟรมได้ 1 คันและในเฟรมที่ 12 ตรวจจับได้ 2 คัน
ทัง้ นีร้ ถทีต่ รวจจับได้ 1 คันในเฟรมที่ 9 ยังคงปรากฏอยูใ่ นเฟรมที่ 12 หลังจากนัน้ ในเฟรมที่ 13 ตรวจจับรถได้
1 คัน นัน่ คือ รถ 2 คันในข้างต้นได้หายไปจากเฟรมภาพจำานวน 1 คัน ทัง้ นี้ จะเห็นได้วา่ สามารถนำาผลลัพธ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการนับรถจริงๆ ซึง่ ไม่ใช่เป็นการนับรถในแต่ละเฟรมภาพ โดยใช้การระบุตาำ แหน่งของวัตถุเคลือ่ นที่
ทีต่ รวจจับได้และพฤติกรรมของการปรากฎในแต่ละเฟรมภาพ และจะใช้การกำาหนดค่าเทรสโฮลด์ (Threshold)
เพือ่ จำาแนกประเภทของรถ ซึง่ ค่าเทรสโฮลด์ ก็คอื ค่าความกว้างของรถทีเ่ คลือ่ นทีน่ น่ั เอง

ภาพที่ 10 จำานวนรถทีต่ รวจจับได้ในแต่ละเฟรมภาพ ตัง้ แต่เฟรมที่ 1-250
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ผลจากการนับในข้างต้นนี้ คือการนับรถในระดับเฟรมภาพ ซึ่งการที่จะนับรถได้จริงๆนั้น ต้องใช้ความ
ต่อเนื่องกันของวัตถุในทุกๆเฟรมที่ปรากฏ จะมีวิธีการดังนี้

ภาพที่ 11 วิธีการตรวจสอบความต่อเนื่องของวัตถุที่เคลื่อนที่ เพื่อจำาแนกว่าเป็นวัตถุที่ต่างกัน
จากภาพที่ 11 วัตถุแต่ละตัว จะมีค่า
หาค่า
โดยใช้สมการที่ 4

และค่า

เราจะใช้ค่า

และค่า

นี้สำาหรับ
(4)

เมื่อได้ค่า
แล้วก็นำาค่า
ไปใช้ในการตรวจสอบว่า
อยู่ในช่วง
และ
ของ
วัตถุตัวใด ก็ทำาการนำาค่าพื้นที่ของวัตถุเคลื่อนที่ตัวนั้นไปใช้และทำาการติดตามวัตถุเคลื่อนที่เพื่อจำาแนกวัตถุ
ถือว่าเป็นวัตถุเดียวกัน และทำาการเก็บค่าพื้นที่
ดังภาพที่ 12 ซึ่งถ้า

ภาพที่ 12 ตัวอย่างการติดตามวัตถุเคลื่อนที่ เพื่อจำาแนกวัตถุที่แตกต่างกัน
หลังจากที่ได้ค่าพื้นที่ของวัตถุเคลื่อนที่แต่ละตัวในแต่ละเฟรมภาพแล้วนำามาพลอตเป็นกราฟ จะได้
ลักษณะพฤติกรรมของวัตถุในแต่ละตัวดังนี้

ภาพที่ 13 พฤติกรรมของวัตถุที่เคลื่อนที่ปรากฏ
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จากภาพที่ 13 จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่เฟรมที่ 2 พื้นที่ของวัตถุจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงเฟรมที่ 5 ตัว
พื้นที่วัตถุเริ่มมีค่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและค่อยๆลดลง จนมีค่าพื้นที่เป็น 0 แสดงว่าพื้นที่ของวัตถุหรือพื้นที่
ของรถหายไปตอนเฟรมที่ 15 จะเห็นได้ว่าค่าที่ได้ยังไม่ค่อยมีความ Smooth จึงต้องใช้วิธีการนำาค่าพื้นที่ของ
วัตถุที่ได้ในแต่ละเฟรมภาพไปทำากระบวนการ Running Average (Piccard,2004) เพื่อปรับปรุงให้พื้นที่ของ
วัตถุที่เขียนเป็นกราฟมีความ smooth มากขึ้นโดยใช้สมการที่ 5
(5)
โดย

คือ ค่าพื้นที่ของเฟรมนั้น
คือ ค่าพื้นที่ของเฟรมก่อนหน้า
คือ แฟคเตอร์สำาหรับการให้ความสำาคัญ
ซึ่งผลจากกระบวนการ Running Average ทำาให้กราฟที่ได้นั้นมีความ Smooth ขึ้น ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 กราฟหลังจากการทำา Running Average
ขั้นตอนต่อไปเป็นการหาผลต่างระหว่างเฟรม เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการนับรถ ซึ่งใช้ค่าพื้นที่ของเฟรม
ปัจจุบันลบกับค่าเฉลี่ยพื้นที่ของเฟรมก่อนหน้าเฟรมปัจจุบัน 3 เฟรม ดังสมการที่ 6
(6)
ซึ่งผลจากการทำาการหาผลต่างของค่าพื้นที่ระหว่างเฟรม ได้ผลดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 กราฟหลังจากการทำาการหาผลต่างพื้นที่ระหว่างเฟรม
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จากภาพที่ 15 จะเห็นได้วา่ จากพฤติกรรมของวัตถุทเ่ี คลือ่ นทีน่ น้ั หากใช้การกำาหนดค่าเทรสโฮลด์ขน้ึ
มา เพือ่ ตรวจจับวัตถุทเ่ี คลือ่ นที่ จะได้ผลคือ ถ้าหากค่าผลต่างของพืน้ ทีน่ อ้ ยกว่าค่าเทรสโฮลด์ นัน่ คือ เราสามารถ
ตรวจจับรถได้ 1 คัน ซึง่ ค่าทีเ่ ทรสโฮลด์เหมาะสมสำาหรับการทดลองในงานวิจยั นี้ คือ -5000
5.2 การวิเคราะห์ความหนาแน่น
หลังจากทีน่ บั ปริมาณรถจากขัน้ ตอนทีผ่ า่ นมาได้แล้วนัน้ ก็เข้าสูก่ ระบวนการวิเคราะห์ความหนาแน่น ซึง่
จะใช้การวิเคราะห์ทเ่ี ทียบกับเวลา ดังสมการที่ 7
(7)
ทัง้ นี้ การนับปริมาณรถ สามารถจำาแนกประเภทของรถได้ อีกทัง้ ยังสามารถนำาข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ใน
ด้านอืน่ ๆได้อกี ด้วย
ผลการทดลอง
ทำาการทดสอบโปรแกรมโดยการติดตั้งกล้องบนสะพานลอยในตำาแหน่งคงที่ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ที่มีความคับคั่งของการจราจร โดยกล้องที่ใช้มีความละเอียดของภาพวิดีโอขนาดจุดสี 480*420
และเฟรมเรต 30 เฟรมต่อวินาที จะได้มุมมองภาพการจราจรดังภาพที่ 16 ซึ่งระบบจะมีกรอบตรวจจับรถเฉพาะ
ในบริเวณที่ต้องการวัดความหนาแน่น ภาพที่บันทึกได้จะนำาไปใช้ในการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น
อินเทลคอร์ i3 3.06 GHz โปรแกรม Visual C++ ด้วยภาษาซีและ OpenCV

ภาพที่ 16 แสดงภาพรวมของการติดตั้งกล้องบนถนน
ผลลัพธ์ของโปรแกรมรวมถึงการวิเคราะห์การทำางานของโปรแกรม โดยใช้ข้อมูลตัวอย่างซึ่งเป็นไฟล์
วิดีโอมาใช้ในการทดสอบการทำางานของโปรแกรม โดยข้อมูลตัวอย่างที่นำามาใช้ในการทดสอบการทำางานนั้น
จะแยกออกเป็นกรณี ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำานวนรถที่นับได้จากกรอบอ้างอิงที่สร้างขึ้น และการกำาหนดค่า
เทรสโฮลด์ที่เหมาะสมที่สุดในข้อมูลตัวอย่างนั่นเอง ซึ่งผลลัพธ์จะอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง โดย
กำาหนดค่า Alpha = 0.4 สำาหรับกรณีในการทดลองนั้น จะแบ่งเป็นกรณีต่างๆ ดังตารางที่ 1 ซึ่งจะใช้ภาพวิดีโอ
จากสถานการณ์จริงในการทำาการทดสอบ โดยใช้ภาพการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น
สถานที่สำาหรับการจัดเก็บข้อมูล
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายละเอียดกรณีต่างๆที่ใช้ในการทดสอบ
กรณี
กรณีที่ 1
กรณีที่ 2
กรณีที่ 3
กรณีที่ 4

การทดสอบ
ต้องการทดสอบโดยใช้สภาพแสงในตอนกลางคืน ซึ่งจะมีแสงไฟหน้ารถ
ต้องการทดสอบในกรณีที่มีเงาของวัตถุเล็กน้อย
ต้องการทดสอบในกรณีที่มีเงาของวัตถุชัดเจน
ต้องการทดสอบในกรณีที่กล้องเกิดการสั่นไหวและเกิดการแตกตัวของวัตถุ

ช่วงเวลา
กลางคืน ประมาณ 19.00 น.
ตอนเย็น ประมาณ 18.30 น.
ตอนเช้า ประมาณ 8.00 น.
ตอนเย็น ประมาณ 17.30 น.

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการทดลองโดยรวม
File
Video1
Video2
Video3
Video4
Video5
Video6
Video7

Video8
Video9
Video10

เวลา สภาพ จำานวนรถ จำานวนรถ False False % ความ
หมายเหตุ
แสง จริงๆ ทีน่ ับได้ Positive Negative ถูกต้อง
07.00 ปกติ
14
13
1
92.86
08.00 มาก
48
30
15
3
62.5 เกิดเงาของวัตถุที่ชัดเจน
15.00 มาก
17
10
5
2
58.82
16.00 ปกติ
7
6
1
85.71
16.30 ปกติ
20
17
3
85
17.00 ปกติ
4
4
100
17.30 ปกติ
92
31
40
21
33.7
การแตกตัวของวัตถุ
เนื่องจากกระบวนการ
แยกวัตถุออกจากภาพ
พื้นหลัง
18.00 น้อย
4
3
1
75
18.30 น้อย
35
27
5
3
77.14 เกิดเงาซ้อนกันเล็กน้อย
ในบางวัตถุ
19.00 กลางคืน 5
1
3
1
20
มีแสงไฟหน้ารถ

จากผลการทดลองตามตารางที่ 2 จะเห็นได้วา่ ตัวอย่างข้อมูลทีน่ าำ มาทดลองจะเป็น 10 ช่วงเวลาของวัน
ในช่วงเวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. ซึง่ ค่าของแสงมีลกั ษณะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา เมือ่ ทดสอบอัลกอรึทมึ
การนับรถ จะได้ผลลัพธ์ที่ดีในกรณีที่แสงปกติและการจราจรไม่ติดขัดมากนัก โดยเฉพาะในช่วงเวลา 7.00 น.
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และช่วง 16.00 น.-17.00 น. ซึง่ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน โปรแกรมสามารถนับปริมาณรถได้ดี ผล
ทีไ่ ด้จะมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องมากกว่า 80% และในช่วงเวลา 8.00 น. จนถึง 15.00 น. เป็นช่วงทีม่ แี สงมากมี
การสะท้อนของแสง ทำาให้ผลทีไ่ ด้มเี ปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการนับน้อยลง และในช่วงเวลาหลังจาก 17.00 น.
เป็นช่วงเวลาทีม่ แี สงน้อยทำาให้มผี ลทีไ่ ด้ในการนับมีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการนับน้อยลงเช่นกัน ดังนัน้ ระบบ
จะทำาการนับได้ผลลัพธ์ทด่ี นี น้ั เฉพาะในกรณีทแ่ี สงอยูใ่ นสภาวะปกติ ไม่เกิดการสัน่ ไหวของตัวกล้อง ส่วนในเรือ่ ง
ของวัตถุนน้ั เงาของวัตถุตอ้ งไม่เข้มมาก และทีส่ าำ คัญวัตถุตอ้ งไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงทิศทางในการเคลือ่ นที่
ปัญหาหลักที่ทำาให้ระบบนับผิดพลาด คือ การจราจรที่ติดขัดมากๆ ในบริเวณที่ต้องการนับปริมาณรถ
ซึ่งรถจะหยุดติดไฟแดงและเรียงต่อกันเป็นแถวยาวเป็นเวลานานจนเกินไป ทำาให้การประมาณค่าโมเดลภาพ
พื้นหลังผิดพลาดส่งผลให้การนับปริมาณรถผิดพลาดไปด้วย และอีกหนึ่งปัญหาที่ทำาให้ระบบนับปริมาณรถผิด
พลาด คือ การนับปริมาณรถในเวลากลางคืนเนื่องจากมีความสว่างของแสงน้อยและไฟหน้ารถเวลากลางคืนมี
ผลทำาให้แสงมีการเปลี่ยนแปลงมาก
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่กล่าวมาก็ไม่เป็นอุปสรรคในการนำาระบบนี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับทางหลวง
ในเมืองที่มีรถหนาแน่น เนื่องจากระบบนี้จะนำามาแก้ปัญหาโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรติดขัด
ซึ่งเป็นช่วงเวลากลางวัน ทั้งนี้ ถ้าหากสภาพแวดล้อมของข้อมูลวิดีโอตัวอย่างนั้นสมบูรณ์แบบก็จะทำาให้การ
ตรวจนับจำานวนรถได้ผลที่แม่นยำามายิ่งขึ้น จากผลการทดลอง จะเห็นได้ว่าว่าวิธีการตรวจนับนั้นให้ผลที่มี
ประสิทธิภาพในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี และยอมรับได้
สรุปและข้อเสนอแนะ
งานวิจยั นีส้ ามารถนำาไปพัฒนาได้อย่างหลากหลาย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทำางานของโปรแกรม และ
การทำางานทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้ ตั้งแต่การปรับปรุงการประมวลผลภาพให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น และ
ให้การทำางานนั้นเร็วขึ้น หรือแม้แต่ในส่วนของเทคนิคในการแยกวัตถุที่เคลื่อนที่ กรณีที่เกิดเงา กรณีที่เกิดการ
จราจรติดขัด ซึ่งสามารถพัฒนาได้โดยการเพิ่มส่วนของการแยกเงาออกจากวัตถุ และการปรับปรุงตัวเกาส์เซียน
ให้ดียิ่งขึ้น และการปรับปรุงในส่วนหลักก็คือ การนับจำานวนรถ สามารถคิดค้นวิธีการนับได้มากมาย สามารถ
เพิ่มการประมวลผลรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือการปรับปรุงค่าเทรสโฮลด์ ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การ
ทำางานนั้นมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
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