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บทคัดยอ 
 บทความนี้ศึกษาอัลกอริทึมและพัฒนาโปรแกรมสําหรับการ
ตัดแบงวิดีโอแบบอัตโนมัติ โดยอาศัย Color Descriptor ของ MPEG-7 
เพื่ออธิบายคุณลักษณะสีของเฟรมภาพ โดยวิดีโอที่ใชเปนวิดีโอขาวที่มี
ความตอเนื่องกัน 2-3 ขาวขึ้นไป กระบวนการการตัดแบงวิดีโอแบง
ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ การจับคูเปรียบเทียบระหวางเฟรมภาพของวิดีโอ
ขาวที่อยูติดกัน และทําการเปรียบเทียบคาความแตกตางระหวางกัน เพื่อ
ทําการตัดวิดีโอระดับช็อต   อีกขั้นตอนหนึ่งคือทําการเลือกคียเฟรมที่เปน
ผูประกาศขาวมาทําการเปรียบเทียบกับคียเฟรมจากช็อตตาง ๆ ที่ตัดไดอีก
คร้ัง เพื่อทําการตัดแบงวิดีโอในระดับสตอรี่ 
 
คําสําคัญ: การตัดแบงวิดีโอ, การทําดรรชนีวิดีโอ, เอ็มเพก-7 
 
Abstract 

 This paper studies and develops a program for automatic 
video segmentation. The condition of the input video stream is to be at 
least two or three continuous news videos.  The program uses color 
descriptor of MPEG-7 to differentiate the content of frames from the 
stream. There are two parts in this program: The first part is to choose 
the color layout descriptor to measure content similarity of the closest 
frames to process video segmentation at the short level. The next part is 
to choose the frame that has the news announcer and compare that with 
all the key frames of shots obtained from the first part. If it is found to 
have differences less than the set threshold, the video will be segmented 
here to produce one story. 
 
Keywords: news video segmentation, video indexing, MPEG-7 
 
 

1. คํานํา 
 ปจจุบันสื่อมัลติมีเดียที่ไดรับความนิยมอยางมากคือวิดีโอ
ดิจิตอล  เนื่องจากเปนสื่อที่สามารถสงสารไปยังผูรับไดทั้งในรูปของ
ภาพเคลื่อนไหวและในรูปของเสียง อันมีสวนทําใหชวยใหการสื่อสาร
เปนไปอยางสมบูรณมากขึ้น วิดีโอที่ไดรับความนิยมมีหลายประเภทและ

อาจรวมไปถึงวิดีโอขาวของรายการขาวตางๆ  ที่นํา เสนอบน
อินเตอรเน็ตเพื่อใหผูชมสามารถเก็บไวดูยอนหลังได   แตในรายการ
ขาวหนึ่ง ๆ อาจนําเสนอขาวที่มีความยาวมากหลายๆ ขาวติดตอกัน  
ทําใหผูชมไมสะดวกในการดูหรือเก็บวิดีโอขาวไวเฉพาะเรื่องที่
ตนเองสนใจ [1][9]   

บทความนี้นําเสนอการพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถตัด
แบงวิดีโอขาวไดอัตโนมัติ  จากวิดีโอขาวที่มีขาวตอเนื่องกันหลาย
ขาว  ใหเหลือเพียงเนื้อหาขาว 1 ขาวตอวิดีโอขาว 1 ไฟล ผูพัฒนา
เลือกใช Color Layout Descriptor [7] ซึ่งเปน  Descriptor ของ 
MPEG-7  ที่ชวยอธิบายขอมูลสีของไฟลมัลติมีเดียไดอยางมี
มาตรฐาน  โดย มีสมการการจับคูเปรียบเทียบของ Color Layout เพื่อ
หาคาความแตกตางระหวางเฟรมภาพของวิดีโอ   และนําไป
ประมวลผลในการตัดแบงวิดีโอ   ผูพัฒนาไดเสนอวิธีการตัดวิดีโอ
แบบสองขั้นตอนคือตัดในระดับช็อตและระดับสตอร่ี โดยการเลือก
คา Threshold ที่เหมาะสมเพื่อหาขอบเขตของวิดีโอของทั้งสองระดับ 
 

2. การอธิบายวิดีโอโดย MPEG-7 
 วิดีโอหนึ่ง ๆ จะประกอบไปดวยองคประกอบ 4 สวน  
ไดแก   สตอรี่ (Story)  เปนสวนของวิดีโอที่ใหญที่สุดที่รวมเอาซีน 
หลายๆ ซีนมาตอกัน มีเนื้อหาสมบูรณอยูในตัวเอง, ซีน (Scene) เปน
การนําเอาช็อตมาเรียงกันเปนเรื่องราว, ช็อต (Shot)   หมายถึง ภาพ
วิดีโอตั้งแตเ ร่ิมถายไปจนถึงการหยุดการเดินกลอง   และเฟรม 
(Frame)  เปนสวนยอยที่สุดของภาพวิดีโอ  แตละเฟรมยอย จะ
ประกอบกันเปนช็อตหนึ่ง ๆ [3] 

MPEG-7 เปนมาตรฐาน ISO/IEC มีจุดมุงหมายเพื่อ
อธิบายเนื้อหา ของขอมูลมัลติมีเดียเพื่อกําหนดรูปแบบและวิธีการใน
การอธิบายเนื้อหาของขอมูลมัลติมีเดียใหมีรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อใหผูใชสามารถใชขอมูลสะดวกขึ้น  การอธิบายลักษณะ
ขอมูลของ MPEG-7 อยูในรูปแบบ Descriptor  ซึ่งสามารถอธิบายได
หลายลักษณะ เชน  สี รูปราง พื้นผิว เปนตน [6] 
 

2.1 องคประกอบสีแบบ Color Layout Descriptor 
ในบทความนี้ผูพัฒนาเลือกใช Color Layout Descriptor 

(CLD) [7] ซึ่งเปน Descriptor ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การอธิบายการกระจายตัวของสี  การหาคาองคประกอบสีดังกลาวจะ



หาจากเฟรมภาพ  โดยจะทําการแบงภาพออกเปนบล็อกเล็ก ๆ จํานวน 64 
บล็อก  แตละบล็อกจะถูกนํามาหาคาสีตัวแทนโดยการหาคาเฉลี่ยของสี
ภายในบล็อกนั้น ๆ  บนระบบสีแบบ YCbCr  [5] ซึ่งผลลัพธจาก
กระบวนการดังกลาวจะไดเปนภาพเล็กขนาด 8x8 พิกเซล  จากนั้น
องคประกอบของสีทั้ง 3 จะถูกแปลงคาโดยใช DCT (Discrete Cosine 
Transform) เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ของ DCT ขนาด 64 คาจํานวน 3 ชุด 
ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจะนํามาทํา Zigzag Scan และประมาณคา 
(quantization) เพื่อสรางคา Descriptors   

สํ าห รับการ เปรี ยบ เที ยบค าคว าม เหมื อน  ( Similarity 
Matching) ระหวางภาพสองภาพสามารถกระทําไดโดยการหาคาความ
แตกตางระหวาง  CLD ของภาพทั้ งสอง   กลาวคือ  ถากําหนดให 

 และ },,{1 DCbDCrDYF = },,{2 bDCrDCYDF ′′′=  คือคา 
CLD ของภาพทั้งสอง  คาความแตกตางจะหาไดจากสมการตอไปนี้ 
 

∑

∑∑
−+

−+−=

i
iiri

i
iibi

i
iiyi

DCrDCrw

DCbDCbwDYDYwFFD

2'

2'2'
21

)(

)()(),(

      (1) 
โดยคาดรรชนี i แสดงคาลําดับของการแสกนแบบ Zigzag  และคา  
แสดงคาน้ําหนักหรือคาความสําคัญของคาสัมประสิทธิ์ตอความถี่ทีมีผล
ตอสายตาของมนุษย  
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3. การออกแบบระบบ 
3.1 การตัดแบงวิดีโอในระดับช็อต 
 ขั้นตอนนี้  ทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติของเฟรมภาพที่อยู
ติดกัน  โดยใชการจับคูเปรียบเทียบคาของ CLD ของเฟรมภาพ หากคา
ความแตกตางของเฟรมภาพคูใด  อยูในชวงของเทรสโฮลดที่กําหนด  จะ
ทําการตัดแบงวิดีโอนั้น ๆ ในระดับช็อต ทั้งนี้เนื่องจากเฟรมภาพที่อยู
ภายในช็อตเดียวกัน  จะมีคาความแตกตางกันนอยมากเมื่อเที่ยบกับเฟรม
ภาพที่อยูคนละช็อตกัน ตัวอยางในรูปที่ 1 แสดงตัวแทนเฟรมภาพภายใน
วิดีโอขาวจํานวน 20 เฟรม  โดยตัวแทนเฟรมภาพที่ตําแหนง X9 และ 
X10 เปนเฟรมที่อยูในช็อตเดี่ยวกันและมีความแตกตางของสีนอยมากเมื่อ
เที่ยบกับเฟรมที่ตําแหนง X11 ซึ่งอยูในช็อตถัดไป 

รูปที่ 2 ในแกน  X เปนการจับคูของเฟรมที่อยู ติดกันเพื่อ
เปรียบเทียบคา CLD ซึ่งไดแก ) )3F )4F  

)20F   ในแกน Y  คือคาความแตกตางระหวางคูของเฟรมใน
แกน X  จากการเลือกคาเทรสโฮลดเปน 20  เพื่อใชในการตัดวิดีโอใน
ตําแหนงที่มีคาความแตกตางต่ํากวา 20  จะตัดวิดีโอในขั้นแรกได 10 ช็อต  
ดังรูปที่ 3  ซึ่งเปนผลการตัดในระด

,( 21 FFD , ,( 2FD , 3FD

,…, 19FD

ับช็อต 

,(

,(

การตัดวิดีโอในระดับช็อตจะใหผลลัพธเปนวิดีโอช็อตที่
สามารถนํามาหาคียเฟรม (Key frame) โดยคียเฟรมอาจจะถูกเลือกจาก
เฟรมในตําแหนงตรงกลางของช็อต  วิดีโอขาวหนึ่งเร่ืองอาจจะประกอบ
ไปดวยหลาย ๆ ช็อต  และหลาย ๆ คียเฟรม 

 

3.2 การตัดแบงวิดีโอในระดับสตอรี่ 
จากลักษณะโดยทั่วไปของวิดีโอประเภทขาว  พบวาขาวหนึ่ง

เร่ืองจะขึ้นตนและจบลงดวยช็อตของคนอานขาวหรือ Anchor short [8] 

ดังนั้นในบทความนี้จะอาศัยลักษณะดังกลาวในการตัดวิดีโอในระดับ
สตอร่ี  กลาวคือการตัดวิดีโอในระดับสตอรี่จะใชวิธีการหาตําแหนง
ของช็อตของคนอานขาว ดวยวิธีการนี้จะประมาณไดวา จํานวนช็อ
ตของคนอานขาวในวิดีโอไฟลหนึ่ง ๆ จะมีคาเทากันกับจํานวนของ
เร่ืองขาว 

การหา Anchor short ในตําแหนงตาง ๆ ภายในวิดีโอ
สามารถกระทําไดโดยอาศัยการเปรียบเทียบความเหมือนของคีย
เฟรมจาก         ช็อตตาง ๆ ที่ตัดจากวิดีโอในหัวขอที่ 3.1 โดยในขั้น
แรกผูใชอาจกําหนดคียเฟรม จากช็อตของคนอานขาวจํานวน 

  เพื่อใหระบบนําเฟรมดังกลาวไปเปรียบเทียบความ
เหมือนกับคียเฟรมอื่น ๆ ภายในวิดีโอ ดังนั้นคาตําแหนงของ Anchor 
short สามาถหาไดจากตําแหนงของคียเฟรมที่ใหคาความเหมือนที่ตํ่า
กวาคาเทรสโฮลด 

keyframeN

 

 
รูปที่  1  วิดีโอที่นํามาเปรียบเทียบเพื่อตัดในระดับช็อต โดยแสดง
ตัวอยางเฟรมจํานวน 20 เฟรม (หมายเหตุ ในวิดีโอตนฉบับมีขาว
จํานวน 5 เร่ือง และมีจํานวนเฟรมมากวานี้) 
 

 
รูปที่  2  กราฟความสัมพันธระหวางเฟรมและคาความแตกตางของ
เฟรมที่อยูติดกัน 
 

 
รูปที่  3  ผลลัพธของการตัดในระดับช็อตของวิดีโอตัวอยางในรูปที่ 1 



ในบทความนี้จะศึกษาการทํางานของระบบการตัดวิดีโอดวย
วิธีที่อธิบายขางตน  โดยใหผูใชเลือกคียเฟรม จากช็อตของคนอานขาว 
จํานวน  และ  เฟรม เพื่อระบบจะนํามา
คํานวนเปรียบเทียบคาความเหมือนเพื่อตัดวิดีโอในระดับสตอรี่ 

1=keyframeN 1>keyframeN

การกําหนดใหผูใชเลือกเฟรมหนึ่งเฟรม ( 1=keyframeN ) เพื่อ
ทําการเปรียบเทียบมีหลักการทํางานดังนี้ หลังจากทําการตัดในระดับช็อต
แลว  ทําการเลือกคียเฟรมที่เปนเฟรมของผูประกาศขาวเพื่อใชเปนเฟรม
หลักในการเปรียบเทียบกับช็อตตาง ๆ ที่ตัดมาได   ในที่นี้จะเลือกเฟรมที่ 
1 ของช็อตที่ 1  ซึ่งเปนเฟรมของผูประกาศขาวเปนคียเฟรมในการ
เปรียบเทียบกับคียเฟรมใด ๆ ของช็อตที่ตัดไวได  หากคาความแตกตาง
ระหวางเฟรมของผูประกาศขาวที่เลือกกับคียเฟรมที่นํามาเปรียบเทียบมี
คานอยมาก ๆ  แสดงวาทั้งสองเฟรมนั้นอาจเปนเฟรมของผูประกาศขาว
เหมือนกัน  และถามีคาความแตกตางต่ํากวาคาเทรสโฮลดที่กําหนด  จะ
ทําการตัดวิดีโอในระดับสตอรี่  ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายที่ไดใหผลลัพธ
ออกมาเปนไฟลวิดีโอยอย ๆ ซึ่งแตละไฟลมีขาวหนึ่งเร่ือง 

จากรูปที่ 4  ในแกน  X  เปนการจับคูของระหวางเฟรมผู
ประกาศข าวกับคี ย เฟรมของช็อตต าง  ๆ  ที่ แสดงในรูปที่  3 ซึ่ ง
ไดแก , ,  ,…, 

 โดย คือคียเฟรมจากช็อตผูประกาศขาว ในแกน 
Y  คือคาความแตกตางระหวางคูของเฟรมในแกน X โดยคาเทรสโฮลดที่
เลือกในระดับสตอรี่ในตัวอยางนี้คือ 15  จากรูปที่ 4  หากคาความแตกตาง 
ณ ตําแหนงใดมีคาต่ํากวา 15  ใหทําการตัดแบงวิดีโอ ณ ตําแหนงนั้น  
โดยผลลัพธที่ได  คือวิดีโอขาวจํานวน 3 เร่ือง   ดังรูปที่ 5 

),( 21 SK FFDD = ),( 32 SK FFDD = ),( 43 SK FFDD =

),( 109 SK FFDD = KF  

จากรูปที่ 5 จะพบวาผลจากการตัดของโปรแกรมยังมีความ
ผิดพลาดอยูเนื่องจากเฟรมที่เปนสวนของผูประกาศขาว มีการเปลี่ยนฉาก
หลังตามขาวที่นําเสนอ เพื่อที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจึงมีการออกแบบ
ระบบ เพื่อใหผูใชสามารถเลือกเฟรมไดมากกวาหนึ่งเฟรม  โดยในที่นี้จะ
กําหนดให  เฟรม  เพื่อนําไปใชในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้
เพื่อความถูกตองมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการคือนําเฟรมที่หนึ่งที่ผูใชเลือก
ไปเปรียบเทียบกับทุกๆ คียเฟรมของช็อตตาง ๆ ในวิดีโอ ทําเชนเดียวกัน
นี้กับเฟรมที่สองและสามที่ผูใชเลือกมา จากนั้นนําคาความแตกตางที่
ไดมาหาคาต่ําสุดตามสมการ 

3=keyframeN

                  (2) )],(),,(),,(min[ 321 iKiKiKi FFFFFFDD =

โดย , , และ  คือเฟรมที่หนึ่ง สอง และสามที่ผูใชเลือก
ตามลําดับ จากสมการที่ (2) สามารถอธิบายไดวาคาความแตกตางของคีย
เฟรมของช็อตลําดับที่ i คือคาความแตกตางนอยที่สุดที่ไดจากการ
เปรียบเทียบคียเฟรมของช็อตลําดับที่ i กับทุกๆเฟรมที่ผูใชเลือก  

1kF 2kF 3kF

 

 
รูปที่ 4   กราฟความสัมพันธระหวางเฟรมผูประกาศขาวกับเฟรมที่ตัดใน
ระดับช็อตและคาความแตกตางของคูเฟรมนั้น ๆ 

 
รูปที่  5  ผลลัพธของการตัดในระดับสตอรี่โดยใช 1=keyframeN  
 

 
รูปที่  6  กราฟความสัมพันธระหวางเฟรมผูประกาศขาวกับเฟรมที่ตัด
ในระดับช็อตและคาความแตกตางของคูเฟรมนั้น ๆ 
 

รูปที่ 6 แสดงคา  ที่คํานวณไดจากสมการ
ที่ (2) ของวิดีโอตัวอยางขางตน จะพบวาผลของการตัดวิดีโอจะมี
ประสิทธิภาพดีกวากรณี  เนื่องจากคาความแตกตาง
ระหวางเฟรมที่ผูใชเลือกและเฟรมคียเฟรมของช็อตตาง ๆ มีคา
นอยลงเทียบกับคาเทรสโฮลดที่เลือกคือ 15 จากรูปจะพบวาสามารถ
ตัดวิดีโอขาวได 5 เร่ือง 

9,...,1, =iDi

1=keyframeN

 
4. ผลการทดลอง 

จากการทดสอบโปรแกรม  และนําผลการทดสอบมา
วิเคราะห  พบวาในการพัฒนาโปรแกรมนั้นมีขอจํากัดหลายดาน  
ไดแก   

(1) การกําหนด คาเทรสโฮลดใหกับโปรแกรมจะมีความ
เหมาะสมกับทุก ๆ ไฟลวิดีโอหรือไม  ในการจัดทําการทดลองนี้จึง
ตองมีการทดสอบไฟลวิดีโอขาวหลาย ๆ ไฟลและใชคาเทรสโฮลด
หลาย ๆ คาเพื่อนําผลลัพธมาทําการวิเคราะห วาจะกําหนดคาเทรส
โฮลดเปนเทาไร  จึงทําใหโปรแกรมไดผลลัพธออกมาดีที่สุด  โดย
การหาเปอรเซ็นตความถูกตองในการตัดแบงวิดีโอขาว 
 (2) วิดีโอที่มีผูประกาศขาวหลายคน  กลองจะจับที่เฟรมผู
ประกาศขาวหลายลักษณะ  เชน  เฟรมผูประกาศขาวแบบทั้งสองคน, 
เฟรมผูประกาศขาวคนที่หนึ่ง, เฟรมผูประกาศขาวคนที่สอง  เปนตน  
ทําใหการเลือกคียเฟรมของผูประกาศขาวเพื่อนําไปเปรียบเทียบมี
ความคลาดเคลื่อน ผูพัฒนาจึงไดเพิ่มจํานวนการเลือกเฟรมของผู
ประกาศขาวใหผูใชสามารถเลือกได 3 เฟรม  ซึ่งวิธีนี้จะชวยใหวิดีโอ
ขาวที่มีผูประกาศขาวหลายคนทําการตัดแบงไดดีขึ้น 

(3) วิดีโอขาวที่มีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช  เชน  
Video Wall  ทําใหพื้นหลังของผูประกาศขาวมีการเปลี่ยนแปลงไป
เร่ือย ๆ ตามเนื้อหาขาว จึงทําใหการเลือกเฟรมของผูประกาศขาวเพื่อ
นําไปเปรียบเทียบทําไดยาก  



ตารางที่  1 ผลลัพธการตัดวิดีโอเมื่อใชคียเฟรมของผูประกาศขาว 1 และ 
3 เฟรมเปรียบเทียบกับคา Ground True 

จํานวนขาว 
ที่โปรแกรมตัดได

ถูกตอง 

ช่ือไฟล Ground True 
จํานวนขาวที่

วัดดวย
สายตา 

จํานวน
ช็อต 

1=keyframeN  3=keyframeN  
NBT_01 3 51 3 3 
NBT_02 2 32 2 2 
CH3_01 3 22 1 3 
CH3_02 5 74 1 3 
CH3_03 3 71 3 3 
CH-9_01 6 122 3 5 
CH -9_02 4 86 2 2 
CH -9_03 4 73 4 4 
CH -9_04 7 73 7 7 
รวมท้ังหมด 36  29  

(80.55%) 
31 

(86.11%) 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลลัพธในการตัดระดับช็อตและระดับสตอรี่
ของโปรแกรมเปรียบเทียบกับคา Ground True ซึ่งวัดดวยสายตา โดยใช
วิดีโอขาวจํานวน 9 ไฟลและ  ผลลัพธที่ไดมีความ
ถูกตองสูง แตบางกรณียังมีคาความผิดพลาด  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของ
ขาว การเปรียบเทียบผลลัพธระหวางการใชคียเฟรมของผูประกาศขาวใน
การเปรียบเทียบทั้ง 1 เฟรมและ 3 เฟรม  พบวาเมื่อมีการใชเฟรมของผู
ประกาศขาวในการเปรียบเทียบ 3 เฟรมแลว  ผลลัพธในการตัดแบงวิดีโอ
ของโปรแกรมมีความถูกตองมากขึ้น โดยคาความถูกตองเทียบกับคาการ
วัดดวยสายตา ไดคาความถูกตองโดยเฉลี่ย เทากับ 80.55% สําหรับกรณี 

 และ เทากับ 86.11% สําหรับกรณี 

3,1=keyframeN

1=keyframeN 3=keyframeN  
 
5. สรุป 

บทความนี้ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับอัลกอริทึมในการตัดแบง
วิดีโอแบบอัตโนมัติ  ซึ่งไดมุงประเด็นไปที่การนําความสามารถของการ
จับคูเปรียบเทียบของ Color Layout  มาใชหาคาความแตกตางของเฟรม
ภาพที่แตกมาจากไฟลวิดีโอขาว  โดยทําการเปรียบเทียบ 2 คร้ัง  เพื่อให
ความถูกตองมากที่สุด  แลวทําการตัดแบงวิดีโอที่มีเนื้อขาวมากกวา 2 
ขาวขึ้นไป  ใหเหลือเพียงมีจํานวน 1 ขาว ตอ 1 ไฟลวิดีโอ  เพื่อความ
สะดวกในการจัดเก็บและเปดดูขาวยอนหลัง 

ปญหาที่พบในการพัฒนาโครงงานนี้  ไดแก  องคประกอบ
ของภาพวิดีโอสงผลตอคุณสมบัติของวิดีโอและเฟรมภาพที่ได, วิดีโอแต
ละไฟลมีคุณสมบัติตางกันออกไป ทําใหการเลือกคาเทรสโฮลด ตอง
เลือกคาที่เหมาะสมมากที่สุด   และหากพื้นหลังของผูประกาศขาวมีความ
เปลี่ยนแปลงมากจะทําใหการเปรียบเทียบเกิดความคลาดเคลื่อนมาก  
สงผลใหทําการตัดแบงวิดีโอเกิดความผิดพลาด 

สําหรับขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจพัฒนาโครงงานใน
ระดับตอไป  ไดแก  การเพิ่มทฤษฎีเกี่ยวกับภาพและวิดีโอแบบตาง ๆ เพื่อ
ใชในการดึงคุณลักษณะตาง ๆ ของวิดีโอนอกจากสีมาทําการเปรียบเทียบ

ดวย  เชน  Descriptor อื่น ๆ ของ MPEG-7  และควรมีการใชเสียงใน
วิดีโอขาวมาประกอบการวิเคราะหและประมวลผลดวย 
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