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บทคัดยอ 

 
          งานวิจัยนี้ไดออกแบบและพัฒนาระบบขับเคลื่อน
อัตโนมัติบนรถ เพื่อใชในการขับเคลื่อนยานพาหนะ 
ระบบที่คิดคนขึ้นนี้ เปนระบบที่อาศัยภาพจากกลองใน
การหาขอบถนน พ้ืนถนน สัญญาณจราจร และสิ่งกีด
ขวางตาง ๆ กลองดานขาง ตรวจจับวากําลังจะตกขอบ
ถนนหรือไม รวมทั้งระบบเสริมอื่น ๆ ไดแก จีพีเอสใน
การตรวจสอบเสนทาง ระบบตรวจวัดระยะทาง และเข็ม
ทิศอิเล็กทรอนิคส ในการตรวจสอบหาระยะทางและ
ทิศทางในการเคลื่อนที่ เมื่อนําระบบทั้งหมดมา
ประมวลผลรวมกัน ทําใหยานพาหนะที่ติดตั้งระบบนี้
สามารถขับเคลื่อนไปไดตามเสนทาง ขับเคลื่อนไดถึง
จุดหมายที่ตองการ และสามารถปฏิบัติตามกฏไดอยาง
ถูกตอง 
 
1. บทนํา 

ในการขับเคลื่อนยานพาหนะตางๆ สวนใหญมักจะใช
การมองเห็นเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจวาควรจะ
กระทําอยางไรกับสถานการณที่เกิดขึ้น ซึ่งสถานการณ
เหลานี้ อาจจะเปนเหตุการณที่ไมคอยซับซอน  ไดแก 
เสนทางถนนทั่วๆไป หรือ เหตุการณที่ซับซอน ไดแก  
 
 
 

ปายจราจร  หรือสิ่งกีดขวางตางๆ เปนตน สายตาของ
มนุษยนั้น สามารถมองเห็นภาพเปนสามมิติได ตาทั้งสอง 
ขาง  เปรียบเสมือนทําหนาที่ เปนกลองสองตัว จึงเกิด
ความคิดวา ถานํากลองสองตัวมาประยุกตใชในการมอง
ภาพ ก็จะสามารถหาความลึกของพื้นทองถนน และสิ่ง
กีดขวางที่อยูตามพื้นถนนได รวมทั้งในแตละภาพ ก็จะ
สามารถหาสัญญาณจราจร ปายจราจรไดอีกดวย สําหรับ
การตรวจสอบวา ยานพาหนะที่กําลังขับเคลื่อนอยูนั้น อยู
ที่ตําแหนงใด เราจึงใชระบบตรวจสอบแบบอื่นๆ มาชวย
ใหรถอัจฉริยะสามารถตัดสินใจไดดีขึ้น อันไดแก ระบบ
ตรวจสอบระยะทาง (Encoder) เข็มทิศอิเล็กทรอนิคส 
(Compass) และ ระบบตรวจสอบตําแหนง (GPS) ระบบ
กลองขางยานพาหนะเพื่อใหยานพาหนะวิ่งอยูภายใน
ถนน โดยไมหลุดออกนอกถนน  
 

2. การออกแบบและติดตัง้ระบบของรถอัจฉริยะ 
ยานพาหนะที่ทําการติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ในงานวิจัยนี้ ไดรับการดัดแปลงมาจากรถบังคับดวย
ตัวเองขนาดเล็ก ซึ่งในตัวรถบังคับนี้ มีมอเตอรและ
แบตเตอรี่สําหรับขับเคลื่อนตัวรถบังคับ และหลังจาก
ดัดแปลงรถบังคับแลว ตัวระบบการขับเคลื่อนสามารถ
ขับเคลื่อนไดทั้งไปขางหนาและขางหลัง ควบคุมการ
เลี้ยวของลอได รวมถึงระบบเบรคอิเล็กทรอนิคส ที่
สามารถใชงานไดทั้งในระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และ
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ระบบขับเคลื่อนโดยผูขับขี่ ซึ่งใชในกรณีที่ตองการจะ
ขับเคลื่อนดวยตัวเอง 

ตัวขับเคลื่อนทั้งหมด พรอมทั้งระบบชวยเหลือการนํา
ทาง อันไดแก เข็มทิศอิเล็กทรอนิคส และจีพีเอส ซึ่งเปน
ตัววัดตําแหนงดวยดาวเทียม ระบบตรวจวัดระยะทาง ใช
ตรวจหาระยะทางการวิ่ง อุปกรณทั้งหมด จะทําการ
ติดตอเขากับไมโครคอนโทรลเลอรซึ่งเปนตัวกลางใน
การรับสงขอมูลเขากับคอมพิวเตอรที่ถูกติดตั้งอยูในรถ
ดัดแปลงนี้ 

สําหรับตัวคอมพิวเตอรนั้น นอกจากจะติดตอกับ
คอนโทรลเลอรเพื่อรับคาจากระบบชวยเหลือการนําทาง
ตางๆ และ สงคําสั่งการขับเคลื่อนของตัวรถแลว ยังมีการ
เช่ือมตอกับกลองสี่ตัว ไดแก 

- กลองดานหนา ซึ่งภายในเปนกลองสองตา รับภาพ
เปนภาพขาวดํา ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ ทําหนาที่คลาย
ตาของมนุษยทั้งสองขาง สามารถจําลองภาพสองมิติสอง
ภาพจากกลองดานซายและดานขวา ใหกลายเปนภาพ
สามมิติได ทําหนาที่ในการตรวจสอบขอบถนน ความลึก 
และระยะหางระหวางตัวรถและขอบถนน สิ่งกีดขวาง
ตางๆ รวมทั้ง ปายจราจร และสัญญาณจราจร  

 - กลองดานหนาที่มองเห็นภาพสีได ทําหนาที่
ตรวจสอบไฟสัญญาณจราจรและปายจราจรเปนหลัก แต
ก็สามารถตรวจสอบกรวยและขอบถนนไดอีกดวย 

- กลองขางสองตัว ซึ่งแตละตัวจะติดตั้งอยูที่ดานขาง
ของรถแตละขาง เพื่อใชในการตรวจสอบวา รถที่กําลัง
ขับเคลื่อนอยูนั้น กําลังจะอยูนอกถนนหรือไม 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะของรถอัจฉริยะ 

3. ระบบกลองภายในรถอัจฉริยะ 
ระบบกลองภายในรถอัจฉริยะ แบงออกเปนสามสวน

คือ 
3.1. กลองดานหนาที่มองเห็นภาพสามมิติ 

กลองดานหนาที่สามารถมองเห็นภาพสามมิติไดนั้น 
มีลักษณะเปนกลองสองตัวที่ต้ังวางไวคูขนานกัน ซึ่งจะ
ทําหนาที่คลายตาสองขางของมนุษย และถายภาพสอง
ภาพนั้น (รูปที่ 2) ซึ่งจะมีความแตกตางระหวางภาพสอง
ภ าพนั้ น เ ล็ กน อ ย  แล วนํ า ภ าพทั้ ง สอ งภ าพนี้ ไ ป
ประมวลผลจนสามารถแบงภาพออกเปนความลึกของ
ถนน ความสูงของสิ่งกีดขวาง และระยะจากซายไปขวา
ในสภาวะของสามมิติ (รูปที่ 3) โดยดูจากความแตกตาง
ของพิกเซลสี ยิ่งมีความลึก, ความสูงมากเทาใด พิกเซลสี
ยิ่งเขมขึ้นเทานั้น จากนั้นจึงนําภาพความสูงของสิ่งกีด
ขวาง มาหาวา สวนใดของภาพมีความสูงผิดปกติ แลวนํา
ภาพของความลึกที่ชวงสีตางๆกัน แลวตรวจสอบวา 
บริเวณใดที่มีภาพที่ซอนทับกันบาง ก็จะสามารถทราบได
วา ที่ความลึกของภาพ ระยะหนึ่งๆ มีสิ่งกีดขวางใดอยู 
และสามารถหาระยะหางจากเสนกลางของกลองไดโดย
เทียบระดับสีของภาพระยะจากซายไปขวาของวัตถุนั้น ก็
จะทราบระยะ และความลึกของสิ่งกีดขวางนั้นได (รูปที่ 
4) 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงภาพจากกลองสองตาโดยเปนภาพดานซายและ
ดานขวาของกลอง 
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รูปที่ 3 แสดงภาพหลังจากประมวลผลไดออกมาเปนภาพระยะจาก
ซายไปขวา (ภาพซายบน) ภาพมองความสูงจากพื้น (ภาพขวาบน) 

และภาพที่มองเห็นระยะความลึก (ภาพซายลาง) 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงภาพหลังจากประมวลผล และผลลัพธที่ได โดยหา
วัตถุที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 30-60 เซนติเมตร แลวหาความ
ลึกและระยะที่ได โดยประมวลผลออกมาเปนตําแหนงของภาพที่

มองไดจากดานบน 
 

สําหรับเสนขอบถนนนั้น กลองดานหนาสามารถมอง
หาและตรวจสอบไดโดยการนําภาพมาตัดหาเสนขอบ 
และหาเสนขอบถนน โดยการมองภาพจากดานลางขึ้น
ดานบน ถาเจอจุดของเสนขอบถนน ใหเก็บคาตําแหนง
ของภาพเอาไว และเมื่อตรวจสอบจนครบทั้งภาพ ก็จะได
เสนขอบถนนออกมา และเมื่อนําตําแหนงตางๆ เหลานี้ 
ไปประมวลผลหาความลึก และระยะทางของสิ่งกีดขวาง 
ก็จะทําใหสามารถรูตําแหนงของเสนขอบถนนได (รูปที่ 
5) 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงการตรวจสอบหาเสนขอบถนน 

การตรวจสอบหาปายจราจรตรวจสอบไดโดยหา
ลักษณะของปายที่เปนรูปทรงมาตรฐาน ในที่นี้คือวงกลม 
แลวจึงแยกสวนของภาพออกมาประมวลผล  โดย
ตรวจสอบเฉพาะบริเวณที่มีความเปนไปไดเทานั้น ไมได
ตรวจสอบบริเวณอื่น จากนั้นนําลักษณะภายในของภาพ
มานับจํานวนของสัญลักษณทีละแถว และตรวจสอบ
ลักษณะของรูป แลวจึงแบงตามลักษณะของสัญลักษณ
ออกมาเปนสัญญาณปายจราจร การทดลองครั้งนี้ กระทํา
เพียงแคตรวจสอบลักษณะของปายจราจรที่ใชเลี้ยวซาย
และเลี้ยวขวาเทานั้น โดยตรวจสอบนับจํานวนสีดําทีละ
พิกเซลของปายจราจร ถาสีดําดานหนึ่งของภาพ มากกวา
อีกดานหนึ่ง ก็แสดงวา ปายนั้น สั่งใหเลี้ยวไปตามบริเวณ
ที่สีดํานอยกวา 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงการทดสอบการตรวจจับสัญญาณจราจร 
 

3.2. กลองดานหนาที่มองเห็นภาพสี 
สําหรับกลองดานหนาที่มองเห็นภาพสามมิติไดนั้น 

ไมสามารถมองเห็นภาพสีไดในขณะนี้ จึงไดนํากลอง
ดานหนาที่สามารถมองเห็นภาพสีไดมาเสริมอีกขั้นหนึ่ง 
เพื่อใชในการหาปาย สัญญาณจราจร และกรวยได
เพิ่มขึ้น เนื่องจากวา สัญญาณจราจรสวนใหญเปนสีที่
สามารถแยกความแตกตางของถนนกับตัวสัญญาณได
อยางชัดเจน ตัวกลองสีนั้นจะดึงสีของกรวยออกมา และ
ประมาณระยะทางอยางคราว ๆ จากการขีดเสนบอก
ระยะทางภายในโปรแกรม และสัญญาณจราจรเขียวแดง
นั้น จะทําการหาบริเวณวงกลมที่มีสีตาง ๆ กัน แลวแยกสี
ออกมา เพื่อตรวจสอบวา สัญญาณที่เห็นนั้นมีสีอะไร 
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รูปที่ 7 แสดงการตรวจสอบปายจราจร และกรวยโดยใชกลองสี 

 

การตรวจสอบปายจราจรของภาพสี ทําการตรวจได
โดยการหาสีของสัญญาณจราจรที่มีสีเขม และรูปรางที่มี
ลักษณะเหมือนสัญญาณจราจร นําไปตรวจสอบวา
สัญญาณจราจรที่พบ เปนรูปรางอยางไร จากนั้นจึง
แสดงผลการประมวลผลออกมา 
 

3.3 กลองดานขางสองขางของตัวรถ 
สําหรับกลองดานขางทั้งสองขางของตัวรถ มี

จุดประสงคเพื่อตรวจสอบวา รถกําลังว่ิงตกถนน หรือ
กําลังจะชนกรวยจราจรแลวหรือไม โดยการนําภาพที่ได
รับมาเกลี่ยสี โดยใชเทคนิค color image Segmentation 
โดยปรับใหพิกเซลที่มีสีที่ใกลเคียงกันมีคาสีเปนคาเดียว 
เพื่องายตอการตรวจสอบ จากนั้นจึงแบงภาพออกเปน
ชองเล็กๆ 12*16 ชอง โดยแตละชองนั้น จะทําการหา
คาเฉลี่ยของสีออกมา เปนคาสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน 
จากนั้นนําภาพมาเปรียบเทียบสีที่ไดกับสีเทา ซึ่งปกติแลว
ตามพื้นถนนนั้น มักจะเปนสีเทา ถาหากวาชองนั้นไม
นาจะใชสีเทา ก็จะถือวาชองๆ นั้น ไมใชถนนไป และถา
ภาพนั้นเปนสีเทา ก็จะตรวจสอบวา สีของภาพนั้น
ใกลเคียงกับสีของพื้นถนนที่อยูใกลกับตัวรถหรือไม ถา
ใช ก็ถือวาชองนั้นคือถนน และทําการรวมจํานวนชองที่
เปนถนนออกมา ถาจํานวนชองที่เปนถนน นอยกวาที่
กําหนด แสดงวาตัวรถกําลังจะตกถนน ใหรีบเลี้ยวรถ
กอนที่จะตกถนนทันที 

กลองดานขางนี้ สามารถตรวจสอบหากรวยจราจรได
เชนกัน โดยตรวจสอบจากความเขมของสีแดงที่พบใน
แตละชองมากกวาความเขมสีอื่นๆ ประมาณหนึ่งเทา ก็
จะใหนับชองนั้นเปนสีแดง และถาจํานวนชองของสแีดง
นั้น มากเพียงพอที่จะพิจารณาไดวา ภาพที่พบมีกรวย
จราจรแนนอน ก็จะแสดงผลออกมาวา ไดพบกรวย
จราจรแลว ใหเลี้ยวหนีออกจากกรวยนั้น 

 

4. ระบบอื่นๆ ของรถอัจฉริยะ 
ตัวระบบที่อยูนอกเหนือจากกลองนั้น มีตัวตรวจสอบ

ระยะทาง (Encoder) เข็มทิศอิเล็กทรอนิคส (Compass) 
ซึ่งจะทําหนาที่รวมกับ ระบบตรวจสอบตําแหนงผาน
ดาวเทียม (GPS) เพื่อบอกทิศทาง และระยะทางของรถ 
วาตัวรถอัจฉริยะนั้น อยูที่ตําแหนงใดอยางคราวๆ เพื่อให
รถอัจฉริยะตัดสินใจไดอยางแมนยํามากยิ่งขึ้น และทําให
สามารถบอกไดวา ทิศทางที่รถว่ิงไปนั้น ถูกตองหรือไม 

 

5. การรวมระบบตาง ๆ เพื่อใชในการตัดสนิใจ 

จากที่ ระบบของรถอัจริ ยะในครั้ งนี้  มีระบบที่
หลากหลาย และแยกการทํางานออกจากกันอยางชัดเจน 
ดังนั้นจึงตองมีระบบกลางซึ่งทําหนาที่ ในการรวม
ผลลัพธการทํางานในแตละระบบเขาดวยกัน และทําการ
ตัดสินใจวาควรจะสั่งใหรถว่ิงไปทางใด และเมื่อระบบ
ตางๆ สงขอมูลมาใหไมตรงกัน ควรจะเชื่อถือระบบใด
มากที่สุด 

การเนนแยกระบบการทํางานของแตละสวน มีขอดี
คือ แตละสวนสามารถตัดสินใจโดยไมตองพึ่งพาระบบ
อื่นได และถาหากระบบใดระบบหนึ่ง เกิดขัดของ ไม
สามารถทํางานตอได ระบบหลักก็ยังสามารถทํางานได
โดยไมเสียหายมากนัก เพียงแคประสิทธิภาพลดลง
เทานั้น 

สําหรับขอมูลการตัดสินใจของระบบกลางนั้น ให
ถวงน้ําหนักไปที่หนาที่หลักของกลองแตละตัว และนํา
ระบบชวยนําทางระบบอื่น ๆ เขามาชวยเสริม โดยที่
กลองดานขางจะถวงน้ําหนักมากกวา ตัวรถใกลจะตก
ถนนแลวหรือไม ซึ่งถือวากลองสองตัวนี้มีความสําคัญ
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มาก  จะเนนน้ํ าหนักมากที่สุด  และเชื่อถือที่สุด  แต
บางครั้ง กลองสองตัวนี้ว่ิงไปพบโคงหักศอก ทําใหกลอง
ทั้งสองตรวจพบวา ไมใชถนนทั้งคู ซึ่งในกรณีนี้ ถาไมมี
ระบบอื่นมาชวยเสริม ก็จะทําใหรถหยุดทันที จึงตองนํา
ระบบตรวจสอบวัดระยะทาง เข็มทิศอิเล็กทรอนิคส และ
แผนที่ดาวเทียม ทําการตรวจเช็ควา ควรใหรถว่ิงไป
อยางไรตอ โดยอิงจากแผนที่ชวงขอบเขตคราว ๆ 

กลองดานหนาที่มองเห็นภาพสามมิติไดนั้น เนน
น้ําหนักไปที่วัตถุสิ่งกีดขวาง และกรวยจราจร ซึ่งกลอง
ภาพสามมิติ สามารถตรวจสอบระยะทาง  ของกรวย
จราจร และสิ่งกีดขวางไดถูกตองที่สุด เมื่อไดวัตถุสิ่งกีด
ขวางที่ระยะไกลแลว ระบบจะจดจําและตรวจเช็ควา ตัว
รถจะว่ิงไปถึงสิ่งกีดขวางที่เวลาใด และถาว่ิงไปถึงระยะ
แลว จะชนสิ่งกีดขวางหรือไม โดยดูจากระบบตรวจสอบ
ระยะทาง ซึ่งจะทําใหทราบความเร็วอยางคราวๆ ได และ
ทําใหสามารถหลบสิ่งกีดขวางนี้ไดทันทวง 

กลองด านหนาที่มองเห็นภาพสี  เนนน้ํ าหนักที่
สัญญาณไฟจราจร และปายจราจร ซึ่งกลองตัวนี้สามารถ
มองเห็นชัดเจนที่สุด โดยตรวจสอบวาไฟสัญญาณจราจร
ที่พบนั้น  มีสีอะไร  แลวนําไปเปรียบเทียบวาโซนที่
ตรวจสอบไดนั้น ควรจะมีสัญญาณไฟจราจรหรือไม ถา
ไมมี  ใหถือวาการตรวจสอบสัญญาณจราจรนั้นผิด 
อาจจะเปนการตรวจพบสัญลักษณอื่นที่ไมใชสัญญาณไฟ
จราจร แตถาหากวาการตรวจพบนั้น อยูในโซนที่ควรจะ
มีปายจราจร ก็จะใชระบบตรวจสอบระยะทางของรถ ทํา
การตรวจสอบวา  ถาหากเปนสีแดง  ควรจะหยุดที่
ตําแหนงใด และถาหากเปนไฟเขียว ก็จะวิ่งผานไป 

การตรวจสอบป ายจราจรของกลองหน าตั วนี้ 
คลายคลึงกับการตรวจสอบหาสัญญาณไฟจราจร คือ
อางอิงจากตําแหนงของแผนที่ วาตําแหนงนี้ควรมีปาย
จราจรหรือไม และเมื่อตรวจพบ และยืนยันวา มีสัญญาณ
จราจรแลว ก็ใหตรวจสอบระยะทาง เทียบกับความเร็ววา 
ควรปฏิบั ติตามกฏจราจรของปายที่ ระยะใดจึงจะ
เหมาะสม 

ระบบกลางนี้ หลังจากคัดกรองความนาเชื่อถือของแต
ละระบบไดแลว ก็จะนําขอมูลทั้งหมดมารวมกัน โดย

จําลองการวาดภาพออกมาเปนแผนที่ และวัดความเร็ว
ของแผนที่นั้น โดยอางอิงจากระบบวัดระยะทาง เทียบ
กับเวลา พรอมทั้งนําชวงของแผนที่ที่นาจะเปนไปได มา
เทียบ และสงสัญญาณใหระบบแตละระบบทํางาน หรือ
สั่งใหหยุดทํางาน  เพื่อลดทอนการประมวลผลของ
คอมพิวเตอรใหนอยลงมากที่สุด ซึ่งจะทําใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบรถอัจฉริยะไดดียิ่งขึ้น 

เมื่อทําการวาดแผนที่จําลองออกมาแลว ระบบกลางก็
จะทําการขีดเสนทางเดินของรถที่ควรจะว่ิงไป โดยเทียบ
กับสิ่งกีดขวาง และเสนขอบถนนรอบๆ แลวขีดเสนทาง
เดินระหวางกลางของเสนขอบถนน และสิ่งกีดขวางนั้น 
เพื่อใหรถว่ิงไปไดบนเสนทางมากที่สุด และมีโอกาสตก
ขอบถนนไดนอยที่สุด 

 

 
 

รูปที่ 8 แสดง Interface ของระบบประมวลผลกลาง 
 

6. จากการสาธิตทดลอง 
รถอัจฉริยะที่สรางขึ้นนี้ สามารถวิ่งไปมาตามถนน

โดยไมตกถนนไดเปนอยางดี สามารถมองเห็นสัญญาณ
ไฟจราจรสีแดงไดชัดเจน มองเห็นปายจราจรเลี้ยวซาย
เลี้ยวขวาไดถูกตอง สามารถตรวจสอบหากรวยจราจร 
และสิ่งกีดขวาง โดยสามารถบอกความลึก และระยะของ
กรวยจราจร และสิ่งกีดขวาง ไดอยางถูกตอง สามารถ
เลี้ยวไปตามทางเลี้ยวของถนน และหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวาง
ไดเปนอยางดี สามารถปฏิบัติตามกฏจราจรไดถูกตอง
สวนหนึ่ง 
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7. ขอเสนอแนะ 
การใชระบบของกลอง มีขอเสียคือ แสงอาทิตยในแต

ละชวงเวลานั้น ทําใหภาพที่ไดรับมีระดับความเขมแสง
ในขณะที่ทดสอบไมเทากัน บางครั้งแสงแดดจาหรือ
แสงแดดออนมากเกินไป จนทําใหสีของภาพเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ไมสามารถมองเห็นภาพไดชัดเจน 

การตรวจสอบหาไฟจราจรสีเขียวนั้น  หาไดยาก 
เพราะวาสีเขียวใกลเคียงกับสีของภาพทิวทัศนตางๆ ซึ่ง
สําหรับสีแดงนั้น เปนสีที่มองเห็นไดชัดเจนกวา จึงไม
ยากตอการตรวจสอบนัก 

สําหรับระบบของรถอัจฉริยะในงานวิจัยครั้งนี้ ได
แยกการทํางานกันอยางชัดเจนมากเกินไป และไมมีการ
รับผลการประมวลอื่นๆ เพื่อไปชวยในการตัดสินใจที่ดี
ขึ้น บางครั้งผลลัพธที่ออกมามีคาไมตรงกันเลย ทําให
ระบบกลางเกิดความสับสน วาควรจะเชื่อถือระบบใด 
ดังนั้น ในการพัฒนาตอๆไป จะเพิ่มการรับขอมูลจาก

ระบบกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาของแตละ
ระบบใหดียิ่งขึ้น 

ระบบกลองของรถอัจฉริยะมีจํานวนมากจนทําใหมี
การรับภาพและประมวลผลที่ชาเกินไป หลังจากรวม
ระบบแลว ซึ่งหากเปนไปได ควรลดจํานวนของกลองลง 
เพื่อทําใหการประมวลผลเร็วขึ้นกวาเดิม 
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