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รายละเอียดการประดิษฐ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ ระบบตรวจตราความปลอดภัย
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ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ
อุปกรณที่เสนอเปนระบบตรวจตราความปลอดภัยที่สงภาพระยะไกลไปยังศูนยควบคุมระบบตรวจตราความ
ปลอดภัย อุปกรณนี้จะติดกับกลองวงจรปดและสามารถสงสัญญาณภาพหรือขอความเตือนในกรณีที่ตรวจจับความ
ผิดปกติไดผานทางสายโทรศัพทหรือผานเครือขายไรสาย (เครือขายระบบมือถือ) ไปยังมือถือของผูใชและไปยังศูนย
ควบคุมฯ โดยศูนยควบคุมฯนี้จะเปนศูนยกลางของการเก็บขอมูลภาพจากกลองมารวบรวมไว เมื่อผูใชตองการทราบ
ความเคลื่อนไหวของบริเวณที่ตองการ ก็สามารถเขามาตรวจสอบไดโดยผานทาง Internet นอกจากนี้ผูใชสามารถสืบ
คนขอมูลภาพที่ไดบันทึกไวที่ศูนยควบคุมฯ ซึ่งการสืบคนขอมูลจะสามารถทําไดรวดเร็ว โดยสามารถสืบคนไดจาก วัน
เวลา ขอมูลเสริมที่ผูใชใสมาพรอมภาพ รวมถึงการสืบคนโดยใชคุณสมบัติของภาพ เชน การสืบคนโดยใชสี
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ
ในปจจุบันระบบตรวจตราความปลอดภัยเปนระบบที่ไดรับความนิยมมาก โดยระบบตรวจตราความปลอด
ภัยสามารถแบงไดเปน 2 ระบบคือ ระบบตรวจตราความปลอดภัยแบบอนาล็อกและระบบตรวจตราความปลอดภัย
แบบดิจิตอล ดังที่ไดทราบแลววาระบบตรวจตราความปลอดภัยแบบดิจิตอล เปนระบบที่มีศักยภาพสูงในการบันทึกขอ
มูลและการสืบคนคืนขอมูล ทําใหการใชงานมีความแพรหลายมากยิ่งขึ้นกวาในอดีต ระบบตรวจตราความปลอดภัย
แบบดิจิตอลโดยทั่วไป จะมีการสงขอมูลภาพไปเก็บไวที่คอมพิวเตอรที่มีการติดตั้งโปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับระบบที่
มีขนาดเล็ก และอาจเปน server สําหรับระบบที่มีขนาดใหญ อยางไรก็ตามทั้ง 2 แบบตองใชผูเชี่ยวชาญในการดูแล
ระบบและติดตั้งโปรแกรมใชงานที่เหมาะสมใหกับระบบ ซึ่งงานการดูแลและติดตั้งเหลานี้อาจเปนปญหาใหญสําหรับผู
ที่ไมมีความเชื่ยวชาญ ดังนั้นเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกสําหรับผูที่ตองการติดตั้งระบบตรวจตราความปลอดภัย
ใหสามารถใชงานระบบไดอยางงายดาย โดยอุปกรณระบบตรวจตราความปลอดภัยที่เสนอ เปนอุปกรณที่จะทํางาน
โดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่อง เพียงติดตั้งกลองเขากับอุปกรณเทานั้น อุปกรณจะทําการตรวจจับการเคลื่อนไหวซึ่งถามี
การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอุปกรณจะทําการสงภาพและขอความเตือนไปยังอุปกรณมือถือของผูใช ในกรณีที่มี server
อุปกรณจะทําการสงภาพไปเก็บไวที่ server ผานทางสายโทรศัพทหรือเครือขายไรสายตามขอกําหนดที่ผูใชตั้งไว รวม
ถึงกรณีที่มีการเตือนภัยเมื่อมีความผิดปกติ ผูใชสามารถตรวจเช็ดดูความผิดปกติไดทันที ทําใหกําจัดปญหา False
alarm นอกจากนี้ระบบยังติดตอกับระบบไฟฟาสํารอง เมื่อเกิดไฟฟาดับระบบไฟฟาสํารองจะทํางานและสามารถแจง
เวลาที่ระบบไฟฟาสํารองจะสามารถทํางานได
ถึงแมวาจะมีการประดิษฐดานระบบตรวจตราความปลอดภัยที่ใชระบบดิจิตอลเปนจํานวนมากซึ่งมีคุณ
สมบัติคลายกับระบบที่นําเสนอ เชน สามารถตรวจจับโดยวิธีการตรวจจับความเคลื่อนไหว สามารถกําหนดกรอบที่ให
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ตรวจจับบนภาพโดยผูใชตีกรอบที่ตองการตรวจจับความเคลื่อนไหวในสวนที่ตองการเทานั้น รวมถึงสงภาพผานเครือ
ขายอินเทอรเน็ต โดยสงผานระบบสายโทรศัพทหรือระบบโทรศัพทไรสายไปเก็บไวยังเครื่องเซิรฟเวอรที่อยูไกลออกไป
หรือสงขอความเตือนเขาไปยังวิทยุติดตามตัว (pager) สามารถสง email ไปยังผูใชไดอีกดวยแ และทําการสืบคนจาก
วันเดือนปหรือการคนหาโดยใชคุณสมบัติของวัตถุ ดังปรากฏในสิทธิบัตร US6,583,813 และ US6,476,858 อยางไรก็
ตามระบบดังกลาวไมไดกลาวถึงการสํารองไฟฟาและการสงสัญญาณเตือนไปยังผูใชถึงเวลาที่ระบบไฟฟาสํารอง
สามารถใชไดอยู หรือเตือนการสูญเสียของระบบสื่อสารแบบมีสายหรือไรสายแบบใดแบบหนึ่ง
คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ
รูปที่ 1 โครงสรางระบบโดยรวมของระบบตรวจตราความปลอดภัยแบบสงภาพระยะไกล โดยแสดงใหเห็นวาอุปกรณ
ตรวจตราความปลอดภัย จะติดตออยูกับกลองวงจรปดซึ่งสามารถติดตั้งไดมากกวา 1 กลอง เครื่อง UPS สาย
โทรศัพท และเครือขายไรสาย
รูปที่ 2 แสดงแผงควบคุมการทํางานของอุปกรณตรวจตราความปลอดภัย (ดานหนาของอุปกรณ) ซึ่งจะใชในการ
กําหนดการทํางานของอุปกรณ
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รูปที่ 3 แสดงจุดตอตางๆ ของอุปกรณตรวจตราความปลอดภัย (ดานหลังของอุปกรณ) ซึ่งใชในการเชื่อมตอกับอุปกรณ
อื่นๆ เชน กลองวงจรปด เครื่อง USB สายโทรศัพท และเครือขายไรสาย
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รูปที่ 4 แสดงสวนประกอบการทํางานตางๆ ของอุปกรณตรวจตราความปลอดภัย ซึ่งจะประกอบดวย 3 สวนคือ สวน
แปลงสัญญาณภาพที่นํามาจากกลองวงจรปด สวนประมวลผล และสวนการับสงขอมูล
รูปที่ 5 แสดงการทํางานภายในของสวนรับสงขอมูล ซึ่งจะสามารถรับและสงขอมูลได 2 ทางคือ ผานทางสายโทรศัพท
และผานทางเครือขายไรสาย
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รูปที่ 6 แสดง Flowchart การทํางานของสวนประมวลผล ซึ่งจะแสดงการทํางานตั้งแตรับขอมูลภาพมาจากสวนแปลง
สัญญาณ จนกระทั่งสงขอมูลภาพที่ตองการจะสงไปใหสวนรับสงขอมูล
รูปที่ 7 แสดง Flowchart การทํางานของ server ในการรับคําสั่งตางๆ จากผูใช เชน ผูใชตองการแสดงภาพเหตุการณ
ปจจุบันจากกลอง หรือตองการคนหาภาพที่ไดทําการบันทึกไปแลว
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รูปที่ 8 แสดง Flowchart การทํางานของ server เมื่ออุปกรณตรวจตราความปลอดภัยตรวจพบการเคลื่อนไหวหรือสิ่ง
ผิดปกติและสงสัญญาณเตือนพรอมภาพมายัง server
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รูปที่ 9 การคํานวณหาแผนภูมิภาพสีหรือฮิสโตแกรม เปนภาพที่แสดงการคํานวณฮิสโตแกรมของสี โดยจากภาพตัว
อยางที่กําหนดให สามารถคํานวณฮิสโตแกรมไดจาก การหาจํานวนที่ซ้ํากันของสีนั้นๆ แลวนํามาเขียนเปนกราฟแสดง
ความถี่ของการเกิดสีนั้นๆ ในภาพ
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การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
อุปกรณตรวจตราความปลอดภัยที่เสนอเปนระบบที่ทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อเปดเครื่อง ซึ่งอุปกรณดังกลาวจะ
ลดความยุงยากของระบบตรวจตราความปลอดภัยที่มีอยูเดิม เพียงตอเชื่อมอุปกรณที่จําเปน เชน กลองวงจรปด
(สามารถตอกลองไดมากกวา 1 กลอง) เครื่อง UPS สายโทรศัพท และหมายเลขโทรศัพทระบบ GSM เขาที่ชองเสียบ
อุปกรณที่เตรียมไวใหตามรูปที่ 3 อุปกรณก็สามารถจะทํางานตั้งการทําการไดโดยใหปุมควบคุมการทํางานดังรูปที่ 2
โดยเริ่มตมดวยการกดปุมการเลือกฟงกชั่นจะปรากฏเมนูแสดงรายการการทํางานของระบบ ซึ่งผูใชสามารถใชปุมลูก
ศรในการขยับเลื่อนเพื่อเลือกรายการที่ตอ งการ และใชแผงตัวเลขในการใสหมายเลขโทรศัพทที่ตองการสงขอมูล นอก
จากนี้แลวผูใชยังสามารถตั้งคาควบคุมตางๆผานระบบโทรศัพทแบบมีสายหรือโทรศัพทไรสายไดอีกดวย
รายละเอียดการทํางานจะเปนดังนี้คือ อุปกรณจะรับสัญญาณภาพจากกลองวงจรปดซึ่งเปนสัญญาณ อนา
ล็อกเขามา จากนั้นในสวนแปลงสัญญาณในรูปที่ 4 จะทําการแปลงสัญญาณภาพอนาล็อกใหเปนสัญญาณภาพ
ดิจิตอล ซึ่งขบวนการแปลงสัญญาณภาพอาจเปนแปลงโดยใชฮารตแวรหรือซอฟตแวรก็ได จากนั้นสัญญาณภาพ
ดิจิตอลที่ได จะถูกสงเขาไปในสวนประมวลผล ในกรณีที่มี server เพื่อชวยในการเก็บขอมูลภาพ สวนประมวลผลนี้จะ
คอยตรวจสอบดูวามีคําสั่งมาจากผูใชผานทาง server เพื่อขอขอมูลภาพปจจุบันหรือไม(ตามรูปที่ 6) ถามีก็จะทําการ
สงภาพผานทางสายโทรศัพทไปใหกับ server เมื่อ server ไดรับภาพแลวก็จะทําการแสดงใหกับผูใช ซึ่งจะทําใหผูใช
สามารถตรวจเช็คเหตุการณตางๆ ไดในเวลาที่ตองการไดทันที ถาไมมีคําสั่งจากผูใชใหทําการสงขอมูลภาพ อุปกรณจะ
ไมทําการสงภาพ แตจะตรวจจับการเคลื่อนไหววามีสิ่งผิดปกติในภาพ หรือบริเวณที่ผูใชไดกําหนดขึ้นหรือไม ถามีการ
เคลื่อนไหวเกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผูใชกําหนดวาเปนชวงเวลาที่ผิดปกติจะตองทําการรายงานความผิดปกติทันที อุปกรณ
ก็จะทําการสงขอความเตือนพรอมภาพไปยังอุปกรณที่กําหนดไว ซึ่งอาจจะเปน server หรือ อุปกรณมือถือ หรือสงไป
ทั้งสองอุปกรณก็ไดตามที่ผูใชกําหนด โดยกอนที่จะทําการสงภาพไปจากตองผานขบวนการบีบอัดขอมูลภาพเสียกอน
เพื่อทําใหขนาดของขอมูลภาพมีขนาดเล็กเพียงพอที่จะสงไป โดยขบวนการบีบอัดขอมูลภาพนี้สามารถทําไดทั้งในสวน
ของซอฟตแวรบีบอัดขอมูลภาพหรือจะเปนฮารตแวรบีบอัดขอมูลภาพก็ได นอกจากอุปกรณจะสามารถตรวจจับการ
เคลื่อนไหวและรายงานความผิดปกติใหกับผูใชไดแลว อุปกรณซึ่งเชื่อมตออยูกับเครื่อง UPS ก็ยังสามารถรายงาน
ความผิดปกติเมื่อมีสัญญาณไฟขัดของหรือไฟดับ รวมถึงการรายงานจํานวนเวลาที่อุปกรณสามารถทํางานไดจากการ
จายไฟของเครื่อง UPS ไดอีกดวย และนอกจากนี้ยังสามารถรายงานถึงการสูญเสียในระบบสื่อสารแบบไรสายหรือ
แบบมีสายอยางใดอยางหนึ่งดวย หลังจากผานขบวนการบีบอัดขอมูลภาพเรียบรอย ภาพที่ถูกบีบอัดแลวซึ่งมีขนาด
เล็กก็จะถูกสงไปยังสวนรับสงขอมูล การทํางานในสวนรับสงขอมูลจะเปนดังรูปที่ 5 กลาวคืออุปกรณสามารถเลือกได
วาจะทําการสงขอมูลภาพไปโดยใชสื่อใด โดยสื่อแรกที่อุปกรณจะทําการสงภาพหรือรับคําสั่งจาก server จะเปนทาง
สายโทรศัพทเปนสวนหลัก แตเมื่อเกิดเหตุการณที่ไมสามารถทําการติดตอโดยผานทางสายโทรศัพทไดระบบจะเปลี่ยน
ไปใชเครือขายผานไรสาย อยางไรก็ตามผูใชสามารถที่จะทําการกําหนดวาจะทําการสงขอมูลภาพผานทางการสื่อสาร
ใดหรือกําหนดกรณีของการสง เชน ถาเปนการขอดูขอมูลภาพปจจุบัน ซึ่ง server จะเปนตัวสงสัญญาณขอขอมูลภาพ
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มายังอุปกรณ ใหอุปกรณทําการสงขอมูลภาพกลับไปทางสายโทรศัพทเชนกัน หรือในกรณีสงขอความเตือนเมื่อมีความ
ผิดปกติจะทําการสงขอมูลภาพและขอความเตือนมายังผูใชโดยตรง หรือจะสงไปทั้งผูใชและ server ในเวลาเดียวกัน
ผานทางเครือขายไรสายก็ได
ในกรณีที่มีการติดตอกับ server การทํางานของ server จะเปนดังนี้คือ server ทําตัวเหมือนเปนตัวกลาง
ระหวางอุปกรณกับผูใช โดยผูใชสามารถติดตอและกําหนดการทํางานของอุปกรณผานทาง server แทนการที่จะตอง
ไปกําหนดการทํางานที่แผงควบคุมการทํางานที่หนาเครื่องอุปกรณ โดยผูใชสามารถติดตอผาน server โดยใชการติด
ตอผานเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถใชโปรแกรม Internet Explorer ก็ไดเพื่อที่จะติดตอเขาไปใน server ซึ่งจะ
ปรากฏขอความใหทําการใสชื่อและรหัสลับ เพื่อปองกันผูอื่นเขามาใชระบบ เนื่องจากสามารถที่จะสงคําสั่งควบคุมการ
ทํางานของอุปกรณได เมื่อเขามาแลวจะพบรายละเอียดของคําสั่งตางๆ โดยผูใชสามารถเลือกที่จะทําคําสั่งใด ๆ จาก
นั้น server จะทําการสงคําสั่งนั้นๆ ไปยังอุปกรณ ตัวอยางเชน ผูใชตองการที่จะขอดูภาพเหตุการณปจจุบันที่เกิดขึ้น
server ก็จะทําการสงคําสั่งไปที่อุปกรณใหทําการสงขอมูลภาพมาใหผูใช หรือผูใชตองการที่จะบันทึกภาพเหตุการณ
ตอเนื่องในชวงเวลาใด ๆ server ก็จะออกคําสั่งใหอุปกรณสงขอมูลภาพมาใหในชวงเวลาที่ตองการ โดยขอมูลภาพ
เหลานี้จะถูกเก็บไวที่ server ซึ่งจะมีพื้นที่รองรับขอมูลที่กําหนดใหกับผูใชไว นอกจากนี้ผูใชยังสามารถที่จะทําการสืบ
คนขอมูลภาพที่ไดบันทึกเก็บไวใน server ไดอีกดวย โดยจะสามารถทําการสืบคนไดจาก วัน เวลา ที่บันทึก หรือขอ
ความแสริมที่ผูใชกําหนดใหบันทึกไวเพื่ออธิบายหรือเปนขอมูลประกอบ เชน ชื่อเหตุการณ ชื่อบุคคล หรือชื่อสถานที่ที่
กลองตั้งอยู นอกจากนี้ยังสามารถใชขอมูลคุณสมบัติของภาพโดยตรงในการสืบคนขอมูล เชน สี รูปราง หรือขอมูลอื่นๆ
ที่อธิบายคุณสมบัติของภาพนั้นๆ ในรูปที่ 7 จะอธิบายถึงการทํางานของ server เมื่อไดรับคําสั่งจากผูใช เริ่มตนโดย
server จะรอรับคําสั่ง จากนั้นจะทําการพิจารณาวาคําสั่งนั้นคืออะไร ถาเปนคําสั่งในการขอขอมูลภาพในปจจุบันมา
แสดง server จะทําการสงคําสั่งขอขอมูลไปยังอุปกรณ ซึ่งสามารถสงไปทั้งทางสายโทรศัพท หรือสงผานเครือขายไร
สายในกรณีที่สายโทรศัพทมีปญหา จากนั้นจะทําการรอรับขอมูลภาพและเก็บบันทึกขอมูลภาพนั้นไวที่หนวยความจํา
สํารอง ซึ่งถาหนวยความจําสํารองเต็มก็จะทําการบันทึกทับขัอมูลเดิมที่เกาที่สุด ในขณะที่ทําการเก็บบันทึกขอมูลภาพ
ก็จะนําขอมูลภาพนั้นไปแสดงใหกับผูใชดว ย แตถาผูใชตองการที่จะแสดงหรือคนหาขอมูลภาพที่ไดเคยบันทึกไว
server ก็จะทําการสืบคนขอมูลภาพจากหนวยความจําสํารองและนํามาแสดงใหผูใช
ในกรณีที่มีการสงขอความเตือนเมื่อเกิดเหตุการณผิดปกติจากอุปกรณมายัง server จะมีการทํางานดังรูปที่
8 เมื่อ server ตรวจพบสัญญาณหรือขอความเตือนที่สงมาจากอุปกรณไมวาจะเปนทางสายโทรศัพทหรือทางเครือขาย
ไรสายก็ตาม จะทําการเปดสวนการรับขอมูลภาพเพื่อรับขอมูลภาพเขามาตรวจสอบ False alarm ซึ่งสามารถตรวจ
สอบไดโดยใชผูดูแลระบบ วามีการบุกรุกหรือผิดปกติอะไรบาง หรืออาจเปนซอฟตแวรตรวจจับ False alarm ก็ได ถา
เปน False alarm จริง server จะไมทําการใด ๆ แตถาไมเปน False alarm หรือเกิดมีผูบุกรุกหรือความผิดปกติจริง ก็
จะทําการบันทึกขอมูลพรอมสงขอความเตือนรวมทั้งขอมูลภาพไปยังผูใช หรือ แจงเหตุการณพรอมสงขอมูลสถานที่ไป
ยังตํารวจ ซึ่งการสงนี้จะขึ้นกับการกําหนดของผูใช
รายละเอียดที่จะกลาวตอไปจะเปนวิธีการเก็บขอมูลคุณสมบัติสีของวัตถุในภาพเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการสืบ
คนวิดีโอที่ไดบันทึกไว โดยจะใชฮิสโตแกรมของสีในการแสดงคุณสมบัติสี โดยใชฮิสโตแกรมของวัตถุในภาพของเฟรมที่
สองในชุดวิดีโอ (บันทึกยาว 1 นาที) เปนตัวแทนของชุดวิดีโอนั้นๆ กอนที่จะทําการบีบอัดขอมูลภาพ คอมพิวเตอรจะ
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ทําการคํานวณฮิสโตแกรมของภาพ โดยใชเฟรมที่สองของชุดวิดีโอเปนเฟรมทดสอบ และใชเฟรมหลังจากนั้นทุกๆ 3
วินาทีเปน เฟรมสําหรับการเทรนส ขั้นตอนในการคํานวณจะเริ่มจากการตรวจจับวัตถุในภาพออกจากฉากหลัง
การที่จะตัดสินใจไดวาสวนใดของภาพคือวัตถุหรือวาเปนฉากหลัง คือ สามารถระบุไดวาคุณสมบัติของฉากหลัง
ตางจากวัตถุในภาพอยางไร เริ่มจากการนําวิดีโอเฟรมเทรนสแตละเฟรมมาใชเพื่อการประมวลผล และหาแบบจําลอง
ของฉากหลัง ( background model ) โดยทําการปรับคาสีแตละจุดในภาพ (pixel) ใหเปนคาความสวางหรือคาความ
เขมของแสง (intensity) ในโหมดความเขมแสง (gray scale) กอนเพื่อใหงายในการคํานวณ ซึ่งจะมีคาระหวาง 0-255
( จากโหมด RGB คาสีอยูที่ 24 บิต มาสูโหมด Gray scale) จากนั้นคํานวณหากแบบจําลองของฉากหลัง ดวยสมการ
การตัดสินใจดังนี้
FG(x) = (|M(x) - I(x)| > D(x)) or (|N(x) - I(x)| > D(x))

(1)

x
คือ ตําแหนง pixel ใดๆ
FG(x) คือ ผลลัพธ ณ ตําแหนง pixel ที่ x ใดๆ กําหนดใหที่ ณ จุด FG(x) = 1 จะมีสีขาว และจุด FG(x) =
0 จะมีสีดํา ภาพที่ไดจะแสดงใหเห็นวัตถุเปนสีขาวและพื้นหลังเปนสีดํา
M(x) คือ คาความเขมแสงที่มากที่สุดของชวงเฟรมที่สนใจ ณ ตําแหนง pixel ที่ x ใดๆ
N(x) คือ คาความเขมแสงนอยที่สุดของชวงเฟรมที่สนใจ ณ ตําแหนง pixel ที่ x ใดๆ
D(x) คือ คาความตางของความเขมแสงที่มากที่สุดของชวงเฟรมที่สนใจ ณ ตําแหนง pixel ที่ x ใดๆ
I(x)
คือ คาความเขมแสง ณ จุด Pixel ที่ x ของเฟรมวีดีโอที่สนใจ
M(x), N(x), และ D(x) คือ แบบจําลองของฉากหลัง ( background model ) ซึ่งเปนเมตริกซขนาดเทากับมิติของ
ภาพ
โดยเมตริกซ M ไดจากการเก็บคาความเขมแสงที่มากที่สุด ณ จุด pixel ตําแหนงเดียวกันในแตละภาพ ใน
ชวงเฟรมที่สนใจ ขณะที่เมตริกซ N ไดจากการเก็บคาคาความเขมแสงที่นอยที่สุด ณ จุด pixel ตําแหนงเดียวกันในแต
ละภาพ ในชวงเฟรมที่สนใจ จากนั้นหาคาความตางของความเขมแสงที่มากที่สุด ณ จุด pixel ตําแหนงเดียวกันในแต
ละภาพใดๆ ในชวงเฟรมที่สนใจ เก็บในเมตริกซ D คาเหลานี้เปนแบบจําลองของฉากหลัง (background model)
การหาแบบจําลองฉากหลังนั้นสามารถกระทําที่ชวงเฟรมใด ๆ ที่สนใจ ไมจําเปนตองเปนชวงเริ่มตนของการ
ถายวีดีโอ ดังนั้นคาของแบบจําลองฉากหลังจึงเปลี่ยนแปลงได แตอยางไรก็ตามคาของความเขมแสงยอมใกลเคียงกัน
เพราะคุณสมบัติของความเปนพื้นหลังเหมือนกัน สําหรับการหาสวนที่เปนวัตถุในเฟรมทดสอบ กระทําเชนเดียวกันโดย
นําเฟรมนั้นมาตรวจจับวัตถุโดยแปลงโหมดภาพจากโหมดสีเปนโหมดของความเขมแสง คํานวณคาแตละ pixel ของ
เฟรมวีดีโอ ณ ตําแหนงเดียวกันกับแบบจําลองของฉากหลังตามสมการที่ 2 จะไดผลลัพธภาพวัตถุที่ตรวจสอบไดจาก
เฟรมนั้น แตโดยสวนใหญจะพบจุดสีขาวเล็ก ๆ ที่เปนสิ่งรบกวน (noise) ปะปนมาดวย จุดดังกลาวเกิดจากการเปลี่ยน
แปลงของความเขมแสงในแตละเฟรมมีผลตอการหาแบบจําลองของฉากหลัง ดังนั้นจึงจําเปนจะตองลดสิ่งรบกวนดัง
กลาว สามารถกระทําไดสองวิธี

หนาที่ 6 ของจํานวน 7
วิธีแรก ไดจากการเพิ่มปจจัยถวงน้ําหนักใหการตัดสินใจในสวนที่เปนวัตถุในภาพมีความละเอียดขึ้น การ
ถวงน้ําหนักทําใหชวงของการตัดสินใจในสวนของวัตถุมีความเจาะจงมากขึ้น โดยเพิ่มปจจัยถวงน้ําหนัก ดังนี้
FG(x) = (|M(x) - I(x)| > w•D(x)) or (|N(x) - I(x)| > w•D(x))

(2)

5
วิธีที่สอง การปรับภาพเชิง Spatial Domain โดยใช Median Filter สามารถแทนดวยสมการคณิตศา-สตร
ดังนี้
g(x) = T(f(x))
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(3)

โดยที่ f(x) เปนรูปภาพที่รับเขามา g(x) เปนภาพที่ประมวลผลได และ T คือ กระบวนการที่ทํากับ f โดยการ
นําจุดขางเคียงของ pixel (x) มาประมวลผล ซึ่งเปนการนําหนาตาง (window) ตามขนาดที่กําหนดไวมาครอบกับภาพ
ที่รับเขามา โดยใหจุดกึ่งกลางของหนาตางอยูที่จุด pixel (x) จากนั้นทําการคํานวณคามัธยฐานโดยการนําคาที่ถูก
ครอบมาเรียงลําดับจากนอยไปมาก (ซึ่งมีเพียง 0 และ 1) โดยคามัธยฐานจะคือคาที่ตําแหนงกึ่งกลาง ซึ่งถาคาที่ไดดัง
กลาวเทากับ 1 จะถือวาพิกเซลที่ตําแหนงนั้นเปนวัตถุ หากมีคาเปน 0 จะถือวาพิกเซลที่ตําแหนงนั้นเปนสัญญาณรบ
กวน จากนั้นจะเลื่อนหนาตางและคํานวณเหมือนเดิมจนกระทั่งทําครบทั้งภาพ
จากภาพวัตถุที่ได จะถูกจัดเก็บในรูปแผนภูมิภาพสีหรือฮิสโตแกรมสี (Color Histogram) แปลงใหอยูในรูปของ
เวกเตอรซึ่งจะใชในการสรางดัชนี (indexing) แตละภาพเพื่อเก็บไวเปนฐานขอมูลดังรูปที่ 9 โดยคาดัชนีนี้จะนําไปใช
คํานวณหาความใกลเคียงกันระหวางสองภาพใด ๆ ในการคนคืน การคํานวณฮิสโตแกรมของภาพสี เริ่มจากนําภาพ
สีมาปรับลดระดับสีลง (De-quantization) นั่นคือจากเฟรมภาพวิดีโอเดิมที่ผูใชเลือกมาตรวจจับวัตถุที่แสดงสีในแบบ
RGB – 24 บิต (8 bits/channel) ความละเอียด True Color 2(8x3) สี (ประมาณ 16.7 ลานสี) โดยจะถูกลดระดับสีลง
มาเทา ๆ กัน ที่ RGB – 6 บิต (2 bits/channel) ในแตละสี ซึ่งจะไดขนาดของฮิสโตแกรมเทากับ 2(2x3) หรือ 64 ถังสี
จากนั้นนับพิกเซลจากภาพวัตถุที่ตรวจสอบไดอางอิงสีเทียบกับเฟรมภาพสีของตัวมันเองที่ผานการปรับลดระดับสีดังที่
ไดกลาวมาแลว จัดเก็บลงในแตละถังสีของฮิสโตรแกรมตามดัชนีคาสีสีเดียวกัน เมื่อคํานวณฮิสโตแกรมมาเรียบรอย
แลว ฮิสโตแกรมและขอมูลอื่นๆ จะถูกเก็บไวที่ฐานขอมูลเพื่อใชสําหรับการสืบคนขอมูลตอไป
ในสวนที่ 2 สวนการสืบคนขอมูลนี้เปนระบบที่เกี่ยวของกับฐานขอมูล ดังนั้นการสืบคนจะทําไดก็ตอเมื่อมีฐานขอ
มูลเรียบรอยแลว การสืบคนขอมูลนั้นจะเปนสวนคนหาชุดวิดีโอที่ทําการบันทึกตามรายละเอียดที่กําหนด เชน วัน
เวลาที่บันทึก คุณสมบัติของสีในภาพ และรายละเอียดเสริมอื่นๆ โดยการคนหาจะใชภาษา SQL โดยผูใชสามารถใช
ขอมูลของวัน เวลา หรือคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งในการคนหา หรือจะเปนการใชขอมูลตางๆ ผสมกันก็ได ทําใหการ
คนหาทําไดรวดเร็วและแมนยํา
ในสวนนี้จะกลาวรายละเอียดในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพ คํานวณโดยหาความแตกตาง
ระหวาง frame ที่ติดกัน 2 frames โดยใชสมการที่ 4
d (t , t − 1) =

N

N

∑ ∑Y
i =1 j =1

t

(i , j ) − Y t −1 (i , j )

2

(4)

หนาที่ 7 ของจํานวน 7

5

โดย d (t , t − 1) คือความแตกตางระหวาง frame ที่ t และ frame ที่ t-1 สวน Y t (i , j ) คือคาความเขมแสงของขอมูล
ภาพ Y plane ที่ตําแหนง i และ j โดยคาสูงสุดของตําแหนงคือ N จากนั้นนําคา d (t , t − 1) มาพิจารณา ถาความ
แตกตางของทั้งสองมีคามากกวาคาคงที่ที่กําหนดขึ้น th จะถูกพิจารณาวามีวัตถุเคลื่อนไหวในภาพและถาต่ํากวาคาคง
ที่ที่กําหนดขึ้นจะถูกพิจารณาวาไมมีวัตถุผานเขามาใน frame นั้นๆ โดยใชสมการที่ 5
⎧1 if d (t , t − 1) ≥ th
motion = ⎨
⎩0 if d (t , t − 1) < th

10

(5)

วิธีการในการประดิษฐที่ดีที่สุด
ระบบตรวจตราความปลอดภัยดังกลาวอาจมีอุปกรณรับภาพความรอนหรือiอุปกรณรับภาพแสงอินฟราเรด
ซึ่งมีการฉายแสงอินฟราเรดไปตกกระทบวัตถุที่อยูในพื้นที่ที่ตองการจะตรวจจับ และยังอาจมีอุปกรณเตือนภัยที่สง
เสียงดังหรือแสงสวางหรือทั้งสองอยางกรณีที่ตรวจพบผูบุกรุกหรืออาจขึ้นอยูกับคําสั่งของผูใชที่จะใหอุปกรณเตือนภัย
ดังกลาวทํางานหรือไมทํางาน

หนาที่ 1 ของจํานวน 1

5

10

บทสรุปการประดิษฐ
อุปกรณที่เสนอเปนระบบตรวจตราความปลอดภัยที่สงภาพระยะไกลไปยังศูนยควบคุมระบบตรวจตราความ
ปลอดภัย อุปกรณนี้จะติดกับกลองวงจรปดและสามารถสงสัญญาณภาพหรือขอความเตือนในกรณีที่ตรวจจับความ
ผิดปกติไดผานทางสายโทรศัพทหรือผานเครือขายไรสาย (เครือขายระบบมือถือ) ไปยังมือถือของผูใชและไปยังศูนย
ควบคุมฯ โดยศูนยนี้จะเปนศูนยกลางของการเก็บขอมูลภาพจากกลองมารวบรวมไว เมื่อผูใชตองการทราบความ
เคลื่อนไหวของบริเวณที่ตองการ ก็สามารถเขามาตรวจสอบไดโดยผานทาง Internet นอกจากนี้ผูใชสามารถสืบคนขอ
มูลภาพที่ไดบันทึกไวที่ศูนยควบคุมฯ ซึ่งการสืบคนขอมูลจะสามารถทําไดรวดเร็ว โดยสามารถสืบคนไดจาก วัน เวลา
ขอมูลเสริมที่ผูใชใสมาพรอมภาพ รวมถึงการสืบคนโดยใชคุณสมบัติของภาพ เชน การสืบคนโดยใชสี
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ขอถือสิทธิ
1. ระบบตรวจตราความปลอดภัย ประกอบดวยอุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหว ซึ่งเชื่อมตอกับอุปกรณควบคุมโดย
ที่อุปกรณควบคุมจะสงขอมูลผานทางเครือขายสื่อสารไปยังอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งทําหนาที่รับขอมูลที่อยูไกลออก
ไป ทั้งนี้อุปกรณควบคุมดังกลาวมีวิถีทางในการตรวจจับความเคลื่อนไหวซึ่งรับขอมูลจากอุปกรณตรวจจับความ
เคลื่อนไหวดังกลาวเพื่อกําหนดการเชื่อมตอกับเครือขายสื่อสารไปยังอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งทําหนาที่รับขอมูลที่อยู
ไกลออกไปดังกลาว ระบบตรวจตราความปลอดภัยดังกลาวมีลักษณะเฉพาะคือ อุปกรณควบคุมดังกลาวเชื่อม
ตอกับระบบสํารองไฟซึ่งระบบสํารองไฟจะสงขอมูลถึงเวลาที่สามารถจะจายไฟใหกับระบบดังกลาวเมื่อไฟหลัก
เกิดดับผานอุปกรณควบคุมและขอมูลดังกลาวจะถูกสงผานทางเครือขายสื่อสารไปยังอุปกรณรับขอมูลที่อยูไกล
ออกไป นอกจากนี้อุปกรณควบคุมยังสงขอมูลที่แสดงถึงสถานะของระบบสื่อสารดังกลาววาลมเหลวหรือไมไปยัง
อุปกรณรับขอมูลที่อยูไกลออกไปโดยผานทางเครือขายสื่อสารดังกลาว
2. ระบบตรวจตราความปลอดภัยดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 ยังประกอบไปดวยอุปกรณเตือนภัยที่สงเสียงดังหรือแสง
สวาง
3. ระบบตรวจตราความปลอดภัยดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 อุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหวคือกลองจับภาพ
4. ระบบตรวจตราความปลอดภัยดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 อุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหวคืออุปกรณที่แพรรังสี
แมเหล็กไฟฟาเพื่อกระทบกับวัตถุที่เคลื่อนที่ผาน
5. ระบบตรวจตราความปลอดภัยดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 อุปกรณซึ่งทําหนาที่รับขอมูลที่อยูไกลออกไปคือ
คอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนเซิรฟเวอรซึ่งรับขอมูลจากอุปกรณควบคุมดังกลาวโดยผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต
และรับคําสั่งจากผูใชที่อยูหางไกลออกไป คอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนเซิรฟเวอรดังกลาวมีวิถีทางในการตรวจคน
หาภาพที่บันทึกไว โดยใชคําสําคัญ (keyword) ของผูใชซึ่งจะทําการตรวจคนภาพที่ตองการโดยใชวัน เดือนป
เวลา หรือ สีของวัตถุที่สนใจ และมีวิถีทางในการกําหนดกรอบพื้นที่ที่ผูใชตองการใหตรวจจับความเคลื่อนไหว
6. ระบบตรวจตราความปลอดภัยดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 อุปกรณรับขอมูลที่อยูไกลออกไปคือโทรศัพทมือถือ
7. ระบบตรวจตราความปลอดภัยดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 อุปกรณรับขอมูลที่อยูไกลออกไปคือวิทยุติดตามตัว
8. ระบบตรวจตราความปลอดภัยดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 อุปกรณรับขอมูลที่อยูไกลออกไปคือคอมพิวเตอรสวน
บุคคลที่เชื่อมกับเครือขายอินเทอรเน็ต
9. ระบบตรวจตราความปลอดภัยดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 เครือขายสื่อสารดังกลาวคือสายโทรศัพท
10 ระบบตรวจตราความปลอดภัยดังกลาวในขอถือสิทธิที่ 1 เครือขายสื่อสารดังกลาวคือเครือขายโทรศัพทไรสาย

หนาที่ 1 ของจํานวน 2
รูปเขียน

อุปกรณตรวจ
ตราความ
ปลอดภัย

PSTN
Server

UPS

โทรศัพทมือถือ
รูปที่ 1

ลูกศร
ควบคุม
แผง
ตัวเลข

จอแสดงผล
ลูกศร
ควบคุม

ปุมเลือกฟงกชัน
รูปที่ 2
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สายไฟ

RJ12 GSM
Antenna

กลอง Serial
วงจรปด port
รูปที่ 3
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กลอง

สวนแปลง
สัญญาณ

สวน
ประมวลผล
รูปที่ 4

20

ติดตอทาง
สายโทรศัพท
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ตัวเลือก
การติดตอ

ติดตอทางเครือ
ขายไรสาย

30
รูปที่ 5

สวนรับสง
ขอมูล

หนาที่ 3 ของจํานวน 2
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คําขอใหสง
ขอมูล
N
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Y

ตรวจจับการ
เคลื่อนไหว
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N

มีการเคลื่อนไหว
Y

N
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การสงขอ
ความเตือน
N
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บีบอัดขอมูลภาพ

จบการ
ทํางาน

สงภาพไปยังตัว
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Y
End
30

รูปที่ 6

สงภาพไปยัง
ตัวรับสงขอมูล

หนาที่ 4 ของจํานวน 2
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รอรับคําสั่ง

N
10

ขอขอมูลภาพ
Y
แสดงภาพปจจุบัน
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สืบคนขอมูลภาพ
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รับขอมูลภาพ

Hard
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แสดงขอมูลภาพ

25
N

จบการทํางาน
Y
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สงคําสั่งขอขอมูล
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รูปที่ 7

บันทึกขอมูล
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สายโทรศัพท
ตรวจสอบสัญญาณ
เครือขายไรสาย
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N

มีการสงสัญญาณ
Y
รับภาพจากตัวรับขอมูล
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Y

ตรวจ False alarm
N
บันทึกขอมูล

20

สงสัญญาณเตือน
พรอมภาพ

สงขอมูลไปยัง
มือถือของผูใช

จบการทํางาน

แจงเหตุการณพรอม
สงขอมูลสถานที่ให
กับตํารวจ

25
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Y
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รูปที่ 9

