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1 การวางแผนการเคลื่อนที ่
 
“ถาขยับไมได ก็ไมใชหุนยนต”  ความสามารถในการเคลื่อนที่นับเปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางหนึ่งของหุนยนต  จนมี
บางคนใหคํานิยามวาหุนยนตที่จริงแลวก็คือคอมพิวเตอรบวกกับอุปกรณทางกลที่ทําใหมันเคลื่อนที่ได  การทําให
หุนยนตเคลื่อนที่ไดไมใชเร่ืองยาก  แตจะใหเคลื่อนที่อยางมีประโยชนและมีประสิทธิภาพแบบอัตโนมัตินั้นไมใชเรื่อง
งายเลย  การที่จะใหหุนยนตไปทํางานตามที่ตองการเชนไปเคลื่อนยายวัตถุส่ิงของที่กําหนด มันจะตองเคลื่อนตัวเขา
ไปอยูในบริเวณที่สามารถทํางานนั้นไดกอน การเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  มีขอตองพิจารณาหลายประการ
ดวยกัน เชนการเลือกเสนทางที่เหมาะสมเพื่อที่หุนยนตสามารถไปถึงจุดหมายโดยไมชนกับส่ิงกีดขวาง การสั่งงาน
ระบบขับเคลื่อนใหหุนยนตเคลื่อนไปตามเสนทางที่ตองการเชนควบคุมลอใหหมุนอยางเหมาะสม การปรับเสนทาง
ขณะที่หุนยนตกําลังเดินทางใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงเชน ส่ิงกีดขวางที่เคลื่อนไหวได หรือหุนยนต
ตัวอื่นๆ ที่ทํางานในบริเวณเดียวกัน ฯลฯ  อันที่จริงกิจกรรมตางๆ ที่อาจฟงไมคุนหูเหลานี้ลวนเปนส่ิงที่เราคุนเคยดี 
มนุษยและสัตวมีความสามารถในการเคลื่อนไหวหลบหลีกส่ิงกีดขวาง ทั้งที่อยูนิ่งหรือเคลื่อนไหวไดอยางคลองแคลว 
ซึ่งเราทําไปโดยอัตโนมัติดวยความงายดาย แตเราก็ไมสามารถอธิบายแจกแจงไดวาเราทํากิจกรรมเหลานี้ไดอยางไร 
มีขั้นตอนอยางไรบาง  มนุษยมีความพยายามที่จะสรางสิ่งประดิษฐใหมีความสามารถในการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ
มานานแลว  แตถึงในปจจุบันก็ยังมีขีดความสามารถจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับส่ิงมีชีวิต ในบทนี้เราจะขอกลาวถึง
ความรูพื้นฐาน  ที่มีจุดมุงหมายจะทําใหหุนยนตมีความสามารถดังกลาวได  เราจะพิจารณาปญหาการวางแผนการ
เคลื่อนที่ของหุนยนต  การวางแผนการเคลื่อนที่ของหุนยนตก็คือการกําหนดวาหุนยนตจะตองเคลื่อนที่อยางไร
เพื่อที่จะเดินทางจากจุดเริ่มตนไปยังจุดหมายที่กําหนดได  โดยไมชนกับส่ิงกีดขวางใดๆ ที่แวดลอมมันอยู  ปญหาการ
วางแผนการเคลื่อนที่นี้มีความชัดเจนสามารถทําความเขาใจไดงาย  และแนวความคิดในการวิเคราะหปญหานี้ก็เปน
พื้นฐานทางทฤษฎีของงานอื่นๆเกี่ยวกับหุนยนตอีกหลายชิ้น  ในบทนี้เราจะเริ่มจากการวางแผนการเคลื่อนที่กรณีงาย
สุด  นั่นคือเมื่อหุนยนตอยูในรูปของจุด จากนั้นเราจะแสดงใหเห็นวาปญหาการวางแผนการเคลื่อนที่แบบซับซอนขึ้นก็
สามารถลดทอนใหเปนปญหาการวางแผนการเคลื่อนที่ของจุดภายใตขอจํากัดบางประการ ซึ่งขอจํากัดเหลานี้จะ
คอยๆ ถูกตัดออกไปเมื่อเรายอนกลับมาพิจารณาปญหาการวางแผนการเคลื่อนที่อีกครั้งในบททายๆ 

1.1 การวางแผนการเคลื่อนที่ของหุนยนตจุด 
โดยทั่วไปหุนยนตมีลักษณะที่หลากหลาย บางตัวอาจมีลอในการขับเคลื่อน บางตัวอาจมีขา หรือบางตัวอาจประกอบ
ไปดวยขอตอตางๆ ที่ชวยในการเคลื่อนไหว เพื่อความสะดวกในการวิเคราะหในบทนี้เราจะขอสมมุติใหหุนยนตเปน
วัตถุแข็งเกร็ง (rigid body) ที่สามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระในสิ่งแวดลอมที่มีส่ิงกีดขวางเปนวัตถุแข็งเกร็งเชนกัน เรา
จะยังไมกังวลวาหุนยนตของเราจะเคลื่อนที่ไดอยางไรในบทนี้   
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ลองจินตนาการวาเรามีหองรูปส่ีเหลี่ยมที่ไมมีประตู มีหุนยนตขนาดเล็กมากจนสามารถพิจารณาวามันเปนจุดได 
หุนยนตตัวนี้สามารถเคลื่อนที่อยางอิสระบนพื้นหอง และบนพื้นหองนี้ก็มีส่ิงของเปนรูปหลายเหลี่ยมวางกระจายอยู
ทั่วไป โดยหุนยนตไมสามารถเดินขามส่ิงของเหลานี้และมันก็ไมมีแรงพอที่จะผลักใหส่ิงของที่กีดขวางอยูเคลื่อนที่ได 
ปญหามีอยูวาถาเราตองการใหหุนยนตเคลื่อนที่จากจุดเริ่มตนไปยังจุดหมายที่ตองการโดยไมชนกับส่ิงของที่วางอยู
เลย เราจะทําอยางไรดี อยากใหผูอานลองคิดวิธีของตัวเองกอนที่จะดูตัวอยางอัลกอริทึมสําหรับแกปญหานี้ 
 
เชื่อวาหลายคนตองนึกถึงการใชกราฟเขามาชวยในการวางแผนเสนทาง อัลกอริทึมที่จะนําเสนอนี้ก็ใชกราฟเปน
อุปกรณหลักในการคนหาเสนทาง  หลักการโดยคราวๆ ก็คือเราจะแบงพื้นหองสวนที่ไมมีส่ิงของวางทับอยูออกเปน
สวนๆ จากนั้นเราจะสรางกราฟแทนการอยูติดกันของสวนยอยเหลานี้ การคํานวณหาเสนทางจึงทําไดโดยการคนใน
กราฟ วามีทางเดินจากสวนยอยเริ่มตนที่คลุมตําแหนงเริ่มตน ไปสวนยอยที่ตองการหรือไม  รูปที่  1.1 แสดงพื้นหอง
ลอมรอบดวยกําแพงทึบและมีส่ิงกีดขวางรูปหลายเหลี่ยมวางกระจายอยู  เราจะแสดงขั้นตอนโดยละเอียดของ
อัลกอริทึมนี้และแสดงใหดูวามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวอยางในรูปที่  1.1 ในแตละขั้นตอน 
 

 
รูปที่  1.1 workspace ที่ถูกลอมรั้ว 

ขั้นที่หนึ่ง 
สรางแผนผังส่ีเหลี่ยมคางหมู (trapezoidal map) ของบริเวณอิสระดวยการหั่นพื้นหองที่ไมถูกทับดวยสิ่งกีดขวางตาม
แนวตั้งออกเปนส่ีเหลี่ยมคางหมู โดยใชพิกัดตามแกน x ของจุดยอดของสิ่งกีดขวางเปนตําแหนงหั่น รูปที่  1.2 
แสดงผลของการแบงซึ่งประกอบไปดวยรูปส่ีเหลี่ยมคางหมู 20 รูป และรูปสามเหลี่ยม 1 รูป ที่จริงรูปสามเหลี่ยมรูปนี้
ก็เปนกรณีพิเศษของสี่เหลี่ยมคางหมูที่ลดรูปเปนสามเหลี่ยมเมื่อหนึ่งในดานขนานของมันมีขนาดเปนศูนย 
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รูปที่  1.2  การแบงบริเวณอิสระเปนแผนผังสี่เหลี่ยมคางหมู 

แผนผังส่ีเหลี่ยมคางหมูสามารถหาไดโดยใชหลักการกวาดดวยเสน (line sweep algorithm) โดยใชพิกัดตามแกน x 
ของจุดยอดของสิ่งกีดขวางเปนจุดเกิดเหตุ และใชเวลา โดยที่ n คือจํานวนจุดยอดทั้งหมดของสิ่งกีดขวาง
เวลาที่

( log )O n n

ตองใชนี้ถูกกําหนดดวยเวลาที่ใชในการเรียงพิกัดในแกน x ของจุดยอดทั้งหมด 
 
ขั้นที่สอง 
สรางแผนที่ทางเดิน (road map) จากแผนผังส่ีเหลี่ยมคางหมู ซึ่งก็คือกราฟที่บรรยายลักษณะการอยูติดกันของ
ส่ีเหลี่ยมคางหมูที่อยูในแผนผัง โดยเราจะกําหนดใหมีจุดยอดที่จุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมคางหมูแตละรูปในแผนผัง 
(จุดดําในรูปที่  1.3) และจุดกึ่งกลางของแตละเสนในแนวตั้ง (จุดขาวในรูปที่  1.3) จากนั้นเราจะลากเสนเชื่อมระหวาง
จุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมคางหมูกับจุดกึ่งกลางของเสนแนวตั้งที่ลอมมันอยู ไดผลเปนแผนที่ทางเดินแสดงในรูปที่  1.3  
ถาเราใชโครงสรางขอมูลแบบรายการเสนเชื่อมสองฝง (doubly-connected edge list) ในการแทนแผนผังส่ีเหลี่ยม
คางหมู เราก็สามารถที่จะหาแผนที่ทางเดินไดภายในเวลา ดวยการแวะตามรายการนี้ ( )O n
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รูปที่  1.3 การสรางแผนที่ทางเดินจากแผนผังสี่เหลี่ยมคางหมู 

 
ขั้นที่สาม 
ใชการคน (อาจเปนการคนแนวกวาง หรือแนวลึก หรืออาจนําระยะทางระหวางจุดยอดมาประกอบการพิจารณา) เพื่อ
หาเสนทางเดินจากจุดเริ่มตนไปยังจุดหมาย โดยขั้นแรกจะตองหาวาจุดเริ่มตนและจุดหมายอยูในส่ีเหลี่ยมคางหมูใด
เมื่อทราบแลว จึงทําการคนหาเสนทางระหวางจุดยอดของสี่เหลี่ยมคางหมูทั้งสองในแผนที่ทางเดินที่ไดจากขั้นที่สอง  
เสนทางที่ไดนี้นํามาประกอบกับเสนตรงจากจุดเริ่มตนไปยังจุดยอดของสี่เหลี่ยมคางหมูเริ่มตน และเสนตรงจากจุด
ยอดของสี่เหลี่ยมคางหมูจดุหมาย รวมกันเปนเสนทางจากจุดเริ่มตนไปยังจุดหมาย ที่ทําเชนนี้ไดเพราะเราแนใจไดวา
เสนตรงระหวางสองจุดใดๆ ในส่ีเหลี่ยมคางหมูตองอยูภายในสี่เหลี่ยมคางหมูนั้นอยางแนนอนเนื่องจากสี่เหลี่ยมคาง
หมูเปนรูปเหล่ียมคอนเวกซ  เนื่องจากจํานวนของจุดยอดเหลานี้แปลผันเชิงเสนกับจํานวนสวนของเสนตรงที่ประกอบ
เปนส่ิงกีดขวาง หากใชการคนแนวกวางเราจึงไดวาการคนหาเสนทางกินเวลา  ในสวนการหาวาจุดเริ่มตนและ
จุดหมายอยูในส่ีเหลี่ยมคางหมูใด หากใชการพิจารณาสี่เหลี่ยมทีละอันจะกินเวลา  (แตจริงๆ เราทําไดเร็วกวานี้
โดยใชอัลกอริทึมเชิงสุมที่มีคาคาดหมายของเวลาทํางานเปน ) ดังนั้นโดยรวมอัลกอริทึมนี้กินเวลา 

 รูปที่  1.4 แสดงตัวอยางเสนทางที่หาได จากจุดเริ่มตน a ไปยังจุดหมาย b ที่ประกอบดวยเสนตรง aa'
เชื่อมจุดเริ่มตนกับจุดยอดของสี่เหลี่ยมที่มันอยูภายใน  กับเสนตรง b' ที่เชื่อมจุดหมายกับจุดยอดของสี่เหลี่ยมที่มัน
อยูภายใน และเสนทางจาก a' ไป b'  ที่ไดจากการคนแผนที่ทางเดิน 

( )O n

( )O n

(log )O n

( log )O n n

b
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รูปที่  1.4 เสนทางจากจุดเริ่มตน a ไปยังจุดหมาย b 

 
อัลกอริทึมที่ยกใหดูนี้เปนตัวอยางงายๆ ภายใตขอจํากัดที่อาจไมสมจริงนักสําหรับหลายสถานการณ ลองคิดดูวาจะ
ทําอยางไรถาหุนยนตเรามีขนาดใหญเกินกวาที่จะมองใหเปนจุดได กรณีงายสุดก็คือในกรณีที่หุนยนตเปนรูปวงกลม 
นอกจากนี้หากแทนที่จะวางแผนการเสนทางบนพื้นหองกลายเปนการวางแผนการเคลื่อนที่ของหุนยนตที่ลอยตัวได
อยางอิสระในอวกาศ เราจะทําอยางไรดี กอนที่จะไปพิจารณาปญหาตางๆ เหลานี้ ตองขออธิบายพื้นฐานที่จะชวยให
เราสามารถพูดถึงปญหาเหลานี้ไดสะดวกขึ้น 
 

1.2 บริเวณทํางานและคอนฟกุเรชัน 
เทคโนโลยีหุนยนตก็เหมือนศาสตรอื่นๆ ที่มีคําศัพทเฉพาะทาง ชวยอํานวยความสะดวกในการกลาวถึงส่ิงที่ควรเปนที่
รูจักดีในกลุมผูศึกษาศาสตรนั้นๆ ในสวนนี้เราจะขอแนะนําคําศัพทที่เกี่ยวของกับการวางแผนการเคลื่อนที่ ซึ่งไดแก
คําวา บริเวณทํางาน (workspace), ส่ิงกีดขวาง (obstacle), บริเวณตองหาม (forbidden space), บริเวณอิสระ 
(free space),  และ คอนฟกุเรชัน (configuration) โดยตองขอเรียนไวกอนวาขณะนี้ยังไมมีการบัญญัติศัพทสําหรับ
เทคโนโลยีหุนยนตโดยเฉพาะ ผมจึงขออนุญาตเลือกคําศัพทภาษาไทยมาใชตามที่เห็นเหมาะสม โดยบางคําขอใช
ตามศัพทบัญญัติในสาขาที่เกี่ยวของเชน คณิตศาสตร และ คอมพิวเตอร คําศัพทที่เกี่ยวกับอัลกอริทึมและโครงสราง
ขอมูลสวนใหญจะนํามาจากหนังสืออัลกอริทึมของ รศ. ดร. สมชาย ประสิทธิจูตระกูล  
 
หุนยนตเปนวัตถุที่มีตัวตน (ในบทนี้เรากําหนดใหมันเปนวัตถุแข็งเกร็งชิ้นเดียว) มันจึงตองกินเนื้อที่ เราเรียกอาณา
บริเวณในโลกจริงที่หุนยนตอาศัยอยูวาบริเวณทํางาน โดยทั่วไป บริเวณทํางานจะมีสามมิติเหมือนกับโลกจริงที่เรา
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รับรูได แตในบางปญหา บริเวณทํางานอาจถูกกําหนดใหมีเพียงสองมิติ (เชนในตัวอยางปญหาการวางแผนทางเดิน
ของหุนยนตจุดที่ยกใหดูไปแลว) ซึ่งพอเพียงแลวสําหรับปญหานั้น และที่สําคัญจะชวยลดความยุงยากในการคํานวณ 
ดังที่เราจะไดเห็นชัดเจนขึ้นเมื่อเขาสูสวนรายละเอียดตอไป ในบริเวณทํางานหนึ่งๆ นั้น นอกจากหุนยนตแลวยังเปนที่
อยูของวัตถุที่เราจะเรียกวาส่ิงกีดขวาง  ส่ิงกีดขวางเปนวัตถุในบริเวณทํางานที่เราไมสามารถควบคุมได กําหนดใน
บทนี้ใหเปนวัตถุแข็งเกร็งที่อยูกับที่ แตในโลกของความเปนจริง ส่ิงกีดขวางอาจเปนวัตถุยืดหยุนก็ได อาจเปนวัตถุที่อยู
ติดกับที่ หรืออาจเปนวัตถุที่ถูกผลักใหเคลื่อนได หรืออาจจะเคลื่อนที่เองไดทั้งที่เราอาจรูหรือไมรูลักษณะการเคลื่อนที่
ของมันก็ได เราจะเรียกพื้นที่ที่มีส่ิงกีดขวางอยูวาบริเวณตองหาม  และเราจะเรียกพื้นที่ในบริเวณทํางานที่ไมมีส่ิงกีด
ขวางอยูวาบริเวณอิสระ ขอสําคัญคือส่ิงกีดขวางและหุนยนตไมสามารถกินที่ในตําแหนงเดียวกันในบริเวณทํางานได 
ซึ่งที่จริงก็เปนไปตามธรรมชาติ ที่เนื้อของสิ่งของสองสิ่งนั้นไมสามารถซอนทับในตําแหนงเดียวกันในเวลาเดียวกันได 
ตอนนี้ลองดูตัวอยางของบริเวณทํางานที่เปนสองมิติ และมีส่ิงกีดขวางรูปกลมกับหุนยนตรูปส่ีเหลี่ยมจตุรัสอาศัยอยู
ในรูปที่  1.5 

(a)    (b) (c)  
รูปที่  1.5 workspace ที่มีหุนยนตรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและสิ่งกีดขวางรูปกลม 

เราจะเห็นไดวาหุนยนตสามารถครอบคลุมเนื้อที่ตางๆ กันของบริเวณทํางานไดโดยการเปลี่ยน ตําแหนง (position) 
และแนวการวางตัว (orientation) ตําแหนงและแนวการวางตัวที่กลาวถึงนี้คือตัวกําหนดที่เรียกวา คอนฟกุเรชัน ของ
หุนยนต สังเกตวาในรูปที่  1.5(c) หุนยนตอยูในคอนฟกุเรชันที่เปนไปไมไดเพราะมันทับกับส่ิงกีดขวาง 
 
คอนฟกุเรชันของหุนยนตคือพารามิเตอรทั้งหมดซึ่งเมื่อประกอบกับรูปแบบของหุนยนตตัวนั้น สามารถใชคํานวณวา
หุนครอบคลุมพื้นที่ใดในบริเวณทํางาน  ลองพิจารณาหุนตัวอยางที่เปนรูปส่ีเหลี่ยมจตุรัสกวางหนึ่งหนวย  กําหนดให
หุนตัวนี้ไมสามารถหมุนไดแตเล่ือนไดโดยที่ขอบทั้งสองของหุนขนานกับแกน x และ y ของบริเวณทํางานเสมอ จาก
รูปแบบของหุนที่กําหนดให จะเห็นไดวาเราสามารถรูไดวาหุนตัวนี้จะกินเนื้อที่อยางไรเมื่อเรารูวามุมซายลางของหุน
ตัวนี้อยูที่พิกัดใดในบริเวณทํางาน (กําหนดใหเปนจุดที่มุมเพื่อความสะดวกในการอางอิง จุดอื่นของหุนก็ใชไดเชนกัน 
แตสําคัญที่ตองยึดจุดเดียวกันตลอดการวิเคราะห)  ดังนั้นในกรณีนี้พิกัดของมุมซายลางของหุนก็คือคอนฟกุเรชันของ
หุน (ในกรณีที่หุนหมุนได นอกเหนือจากพิกัดของจุดหนึ่งบนตัวหุน  คอนฟกุเรชันยังตองประกอบไปดวยมุมของแนว
การวางตัวของหุน)   
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1.3 การวางแผนการเคลื่อนที่คืออะไร 
การวางแผนการเคลื่อนที่ ก็คือการกําหนดวาคอนฟกุเรชันของหุนยนตจะตองเปลี่ยนแปลงอยางไร เพื่อใหหุนยนต
เคลื่อนตัวจากคอนฟกุเรชันเริ่มตนไปยังคอนฟกุเรชันที่ตองการ โดยไมชนกับส่ิงกีดขวางเลย ดังในตัวอยางในรูปที่ 
 1.6(c) แสดงหุนยนตเคลื่อนตัวจากคอนฟกุเรชันเริ่มตน (รูปที่  1.6(a)) ไปยังคอนฟกุเรชันที่ตองการ (รูปที่  1.6(b)) จะ
เห็นวาหุนยนตทําการเลื่อนและหมุนตัวเพื่อใหสามารถรอดผานชองแคบระหวางสิ่งกีดขวางไปได จากนั้นเมื่อพนส่ิง
กีดขวางไปแลว จึงเลื่อนและหมุนตัวกลับเพื่อไปเรียงตัวตามคอนฟกุเรชันที่ตองการ การกําหนดวาเมื่อใดจะให
หุนยนตเล่ือนตัวหรือหมุนตัวอยางไรนี้เอง คือแผนการเคลื่อนที่ของหุนยนตที่เรากลาวถึง สังเกตไดวาเมื่อหุนสามารถ
หมุนตัวได คอนฟกุเรชันของมันจะประกอบดวย 3 พารามิเตอรคือคาพิกัดของจุดอางอิงในแนวแกน x ในแนวแกน y  
และมุม θ  ของการเอียงตัวของหุน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเราสามารถนึกถึงคอนฟกุเรชันวามันเปนจุดในปริภูมิที่มีสาม
มิติคือ x, y และ θ   นั่นก็คือแผนการเคลื่อนที่ของหุนก็คือวิถีในปริภูมิสามมิตินี้ที่ลากจากจุดคอนฟกุเรชันเริ่มตนไปยัง
คอนฟกุเรชันจุดหมาย และดังที่ไดกลาวไปแลววาบางจุดคอนฟกุเรชันจะตรงกับการที่หุนไปทับกับส่ิงกีดขวาง เรา
เรียกคอนฟกุเรชันเหลานี้วาคอนฟกุเรชันตองหาม และเราจะเรียกคอนฟกุเรชันที่เหลือวาคอนฟกุเรชันอิสระ โดยจากนี้
ไปเราจะเขียนแทนเซตของคอนฟกุเรชันตองหามทั้งหมดวา C-Obstacle (อานวา ซี ออบสตาเคิล) และ แทนเซตของ
คอนฟกุเรชันอิสระทั้งหมดวา C-Free  (อานวา ซี ฟรี) ดวยนิยามใหมเหลานี้ เราก็สามารถกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา การ
วางแผนการเคลื่อนที่ก็คือการหาวิถีหรือเสนทางใน C-Free จาก คอนฟกุเรชันเริ่มตนไปยังคอนฟกุเรชันที่ตองการ   
 

(a) (b)  (c)  

รูปที่  1.6 แผนการเคลื่อนที่ของสามเหลี่ยมจากคอนฟกุเรชันใน (a) ไปคอนฟกุเรชันใน (b) 
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(a) (b)     
 

(c) (d)     

(e) (f)     
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(g) (h)  

รูปที่  1.7 เสนทางใน configuration space และการเคลื่อนที่ของวัตถุที่สอดคลองกันใน workspace 
 

1.4 การวางแผนการเคลื่อนที่ของหุนยนตรูปหลายเหลี่ยม 
กอนที่จะกลาวถึงหุนยนตรูปหลายเหลี่ยม ลองพิจารณาหุนยนตรูปแผนกลมที่สามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระใน
บริเวณทํางานสองมิติที่มีส่ิงกีดขวางรูปหลายเหล่ียมดังแสดงในรูปที่  1.8(a) กําหนดใหจุดศูนยกลางของแผนกลมเปน
จุดอางอิง ลองพยายามวาด C-Obstacle โดยการกลิ้งแผนกลมไปรอบๆ ส่ิงกีดขวางแลวลากเสนตามทางเดินของจุด
ศูนยกลาง(รูปที่  1.8(b)) เสนที่ไดนี้จะลอมรอบ C-Obstacle ที่เกิดจากสิ่งกีดขวาง เพราะวาถาหากจุดศูนยกลางของ
แผนกลมล้ําเขาไปในบริเวณที่ถูกลอมนี้ ก็แนนอนวาแผนกลมตองทับกับส่ิงกีดขวาง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือมันไดอยูที่
คอนฟกุเรชันตองหาม จะเห็นไดวารูปรางของ C-Obstacle ที่เกิดจากสิ่งกีดขวางแตละชิ้น สามารถหาไดจากการ
ขยายขอบของสิ่งกีดขวางชิ้นนั้นๆ ออกไปในแนวตั้งฉากเปนระยะเทากับรัศมีของแผนกลม โดยขอบที่ขยายตรงจุด
ยอดของสิ่งกีดขวางจะเกิดเปนสวนวง  และดังที่ไดกลาวไปแลว เมื่อเราได C-Obstacle ของสิ่งกีดขวางทั้งหมด เราก็
สามารถวางแผนการเคลื่อนที่ไดโดยหาเสนทางของจุดที่ไมตัดกับ C-Obstacle ใดๆ และเสนทางนี้ก็คือเสนทางของ
จุดศูนยกลางของหุนแผนกลมที่เล่ือนไปไดโดยไมชนกับส่ิงกีดขวางใด ความงายของการสราง C-Obstacle ในกรณีนี้
เกิดจากความสมมาตรในทุกทิศทางของรูปแผนกลม แตถาหุนยนตของเราไมมีความสมมาตรเหมือนแผนกลมละ 
เราจะคํานวณ C-Obstacle ไดอยางไร 
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รูปที่  1.8 (a) หุนยนตรูปแผนกลมในบริเวณทํางานที่มีสิ่งกีดขวางรูปหลายเหลี่ยม และ (b) การสราง C-Obstacle จาก

การกลิ้งแผนกลมไปรอบสิ่งกีดขวาง เสนทึบที่ลากตามจุดศูนยกลางลอมรอบ C-Obstacle ที่ตองการ 

 
กําหนดใหหุนยนตเปนรูปหลายเหลี่ยมที่หมุนไมได (เปนรูปหาเหล่ียมในตัวอยางในรูปที่  1.9)  ลองพิจารณาจุดอางอิง
จุดหนึ่งบนหุนยนตในขณะที่หุนยนตเคลื่อนที่เลียบส่ิงกีดขวาง ลากเสนตามจุดอางอิงในขณะที่มันเคลื่อนที่เลียบรอบ
ส่ิงกีดขวางเหมือนในกรณีหุนแผนกลม เราจะไดเสนกรอบลอมรอบบริเวณซึ่งจุดอางอิงไมสามารถลวงล้ําเขาไปได 
มิฉะนั้นหุนยนตตองทับกับส่ิงกีดขวางนี้ นั่นก็คือบริเวณที่ถูกลอมรอบอยูคือ C-Obstacle  แตวาเราไมสามารถสราง 
C-Obstacle ไดโดยการขยายสิ่งกีดขวางเหมือนกรณีหุนแผนกลม เพราะวาหุนหลายเหลี่ยมนี้ไมไดมีความสมมาตร
แบบแผนกลม  กอนที่จะกลาวถึงการคํานวณ C-Obstacle ในกรณีนี้ ลองมาดูกรณีทั่วไปของการสราง C-Obstacle 
โดยใชผลรวมมิงคอฟสกี (Minkowski Sum)  
 

 
รูปที่  1.9 configuration ตองหาม 

1.4.1 C-Obstacle จากผลรวมมงิคอฟสก ี
 
สําหรับเซตของเวกเตอร A และ B ใดๆ นั้น ผลรวมมิงคอฟสกีของ A และ B  เขียนแทนไดดวย A B⊕  และมีนิยาม
คือ 

{ |    }A B A B⊕ = + ∈ ∧ ∈a b a b  
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ซึ่งก็คือเซตของเวกเตอรทั้งหมดที่ไดจากการบวกคูของเวกเตอรใดๆ โดยเวกเตอรหนึ่งมาจากเซต A และอีกเวกเตอร
มาจากเซต B 
 
ลองพิจารณาบริเวณทํางานที่มีส่ิงกีดขวางเปนรูปสามเหล่ียม กําหนดให P เปนเซตของเวกเตอรทั้งหมดจากจุดกําเนิด
ไปยังแตละจุดในสิ่งกีดขวางนี้ พิจารณาหุนยนตรูปส่ีเหลี่ยมที่เล่ือนไดแตหมุนไมไดในบริเวณทํางานเดียวกัน ให
จุดอางอิงของหุนยนตนี้อยูที่มุมซายลาง โดยให R เปนเซตของเวกเตอรทั้งหมดจากจุดกําเนิดไปยังแตละจุดในตัวหุน
เมื่อมันอยูที่คอนฟกุเรชัน (0,0) (เมื่อจุดอางอิงอยูที่จุดกําเนิด)   เราจะเห็นไดวาเมื่อหุนอยูที่คอนฟกุเรชัน q มันจะ
ครอบคลุมจุดที่มีตําแหนงกําหนดโดยเวกเตอรในเซต { } R⊕q  และจากที่วาคอนฟกุเรชันตองหามคือคอนฟกุเรชันที่
หุนอยูทับกับส่ิงกีดขวาง ทําใหเรารูวา q เปนคอนฟกุเรชันตองหามก็ตอเมื่อมีบางเวกเตอร R∈r และ P∈p ที่ทําให  

 หรือเราจะกลาวไดวาสําหรับ คูเวกเตอร + =q r p R∈r และ P∈p ใดๆ จะไดวา  = −q p r เปนคอนฟกุเรชัน
ตองหาม นั่นก็คือเราจะไดวา C-Obstacle = ( )P R⊕ −  โดยที่ { | }R R− = − ∈a a   
 

 
รูปที่  1.10 forbidden configuration q 

นั่นก็คือเราสามารถเปลี่ยนปญหาการวางแผนการเคลื่อนที่ของหุนยนตรูปหลายเหลี่ยมที่เล่ือนไดแตหมุนไมได ใน
บริเวณทํางานที่มีส่ิงกีดขวางรูปหลายเหลี่ยม ใหเปนปญหาการวางแผนการเคลื่อนที่ของหุนยนตจุดในบริเวณทํางาน 
ใหม โดยที่ส่ิงกีดขวาง P ในบริเวณทํางานเดิมจะถูกเปล่ียนใหเปนส่ิงกีดขวาง  ( )P R⊕ −  ในบริเวณทํางานใหมโดยที่ 
บริเวณทํางานใหมที่กลาวถึงนี้ ที่จริงแลวก็คือปริภูมิของคอนฟกุเรชันของหุนยนตนั่นเอง เราจะเห็นไดวาหัวใจสําคัญก็
คือการที่เราสามารถเปลี่ยนสิ่งกีดขวางในบริเวณทํางาน ใหเปน C-Obstacle ในปริภูมิของคอนฟกุเรชันซึ่งทําใหเรา
สามารถมองหุนยนตเปนจุด และทําการวิเคราะหการเคลื่อนที่ทั้งหมดในปริภูมินี้ ในกรณีที่หุนเลื่อนไดแตหมุนไมได
เราจะไดวาปริภูมิของคอนฟกุเรชันมีสองมิติ แตหากหุนยนตหมุนไดดวย ปริภูมิของคอนฟกุเรชันจะมีสามมิติและมี
ความซับซอนเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากรูปรางของ C-Obstacle เปล่ียนไปตามแนวการวางตัวของหุนยนตซึ่งก็เปนมิติหนึ่ง
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ของปริภูมิของคอนฟกุเรชันที่พิจารณา  ขอแยมวาเมื่อหุนยนตและสิ่งกีดขวางเปนรูปหลายเหล่ียมโดยที่หุนยนตหมุน
ไมได เราจะได C-Obstacle ที่เปนรูปหลายเหลี่ยมเชนกัน  ขออุบวาทําไมจึงเปนเชนนี้เอาไวกอน  ดังที่ไดกลาวไปแลว 
เมื่อเราได C-Obstacle เราก็สามารถนําการวางแผนการเคลื่อนที่ของหุนยนตจุดมาใช   ในสวนตอไปจึงขอกลาวถึง  
อัลกอริทึมสําหรับหาเสนทางสั้นสุดของหุนจุดในบริเวณทํางานที่มีส่ิงกีดขวางรูปหลายเหลี่ยม เพื่อแสดงใหเห็นอีกครั้ง
ถึงประโยชนของหลักการงายๆ ในการวางแผนการเคลื่อนที่ของหุนยนตจุด  
 
 
 

(a)     (b)  

(c)     (d)  

(e)    (f)  
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(g)   (h)  

รูปที่  1.11 configuration space with C-Obstacle 

 

1.5 การหาเสนทางสั้นสุดดวยกราฟมองเห็นกัน ( visibility graph) 
ตอนนี้ขอยอนกลับไปพิจารณาการวางแผนการเคลื่อนที่ ของหุนยนตจุดในบริเวณทํางานที่มีส่ิงกีดขวางรูปหลาย
เหลี่ยม จะเห็นไดวาอัลกอริทึมที่ใชแผนผังรูปส่ีเหลี่ยมคางหมู ในการวางแผนการเคลื่อนที่นั้น ไมไดใหเสนทางที่ส้ัน
ที่สุดระหวางจุดเริ่มตนและจุดหมาย ซึ่งอาจเปนเสนทางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับบางปญหา แลวเสนทางที่ส้ันที่สุด
ตองมีลักษณะอยางไร  ลองพิจารณาเสนทางเดินจากจุด a ไปจุด b ในรูปที่  1.12(a) จะเห็นไดวาสวนของเสนทางที่
เปนเสนโคงจากจุด x ไปจุด y สามารถถูกแทนไดดวยเสนตรงระหวางสองจุดนี้ (รูปที่  1.12(b)) ซึ่งก็ชัดเจนวาส้ันกวา
เสนทางที่เปนเสนโคง และนี่ก็เปนจริงเสมอสําหรับสวนที่เปนเสนโคงอื่นๆดวย นั่นคือเสนทางที่ส้ันที่สุดจะตอง
ประกอบไปดวยเสนตรงที่เรียงตอกันไปจากจุดเริ่มตนไปยังจุดหมาย คราวนี้พิจารณาเสนทางในรูปที่  1.12(c) ที่
ประกอบไปดวยเสนตรงที่เรียงตอกันจากจุด  a ไปจุด b เสนทางนี้ก็ไมไดส้ันที่สุด ยังมีเสนทางที่ส้ันกวาดังแสดงในรูป
ที่  1.12(d) ซึ่งเสนทางนี้เปนเสนทางที่ส้ันสุดจริงๆ  เสนทางที่ส้ันที่สุดจะตองประกอบไปดวยเสนตรงโยงผานจุดยอด
ตางๆ โดยไมทับกับส่ิงกีดขวางใดและจุดยอดเหลานี้หากไมเปนจุดเริ่มตนหรือจุดปลายก็ตองเปนจุดยอดของสิ่งกีด
ขวาง  ทําไมเปนเชนนี้ ลองนึกวาเรามีเชือกที่วางตัวเปนเสนโคงทับกับทางเดินในรูปที่  1.12(a) หากเราดึงเชือกนี้ใหตึง
โดยที่มีขอแมวามันจะตองผานจุด a และจุด b เราจะไดวาเมื่อเชือกตึงสุด (ดึงตอไมไดแลวเพราะมีส่ิงกีดขวางมากัน
ไว) เราจะไดวาเชือกเสนนี้จะถูกขึงเปนเสนทางในรูปที่  1.12(d) และเมื่อดึงตอไมไดแลวก็แสดงวานี่เปนเสนทางที่ส้ัน
สุดที่ผานชองทางนี้ 
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รูปที่  1.12 เสนทางจาก a ไป b 

 
เราสามารถอธิบายคุณสมบัติ ที่จําเปนของเสนทางสั้นสุดไดอีกวิธี โดยพิจารณาภาพขยายของเสนทางแบบตางๆ เพื่อ
หาเสนทางที่ส้ันกวาที่สามารถเชื่อมจุดตนและจุดปลายของเสนทางที่อยูในภาพขยาย จากรูปที่  1.13(a) เราจะเห็นวา
สวนของเสนทางเปนเสนโคงนั้น สามารถแทนดวยเสนทางที่เปนเสนตรงที่ส้ันกวา ดังที่แสดงในรูปดวยเสนประ  สวน
ในรูปที่  1.13(b) แสดงภาพขยายตรงจุดหักมุม ของเสนทางที่เปนเสนตรงเรียงตอกัน ซึ่งเราก็จะเห็นไดวาถาตรงจุดหัก
มุมไมใชจุดยอดของสิ่งกีดขวาง หรือจุดเริ่มตนหรือจุดปลาย เราก็สามารถเขียนเสนทางที่ส้ันกวาได  ในกรณีที่จุดหัก
มุมเปนจุดยอดของสิ่งกีดขวาง ก็มีสองกรณียอย คือกรณีที่ส่ิงกีดขวาง(สวนที่แรเงา)ไมขวางเสนทางที่ส้ันกวา (รูปที่ 
 1.13(c)) และกรณีที่เสนทางที่ส้ันกวาจะตองทะลุส่ิงกีดขวางเทานั้น (รูปที่  1.13(d)) 

 
รูปที่  1.13 ภาพขยายของเสนทางแบบตางๆ 

 
นั่นคือเราจะไดวาเสนทางที่ส้ันสุด ตองเปนเสนตรงเรียงกันจากจุดเริ่มตนไปยังจุดปลาย โดยจะหักมุมไดที่จุดยอดของ
ส่ิงกีดขวางเทานั้น และที่ทุกๆ จุดหักมุมนั้น ส่ิงกีดขวางจะตองอยูในมุมภายใน เหมือนในรูปที่  1.13(d) ดวยคุณสมบัติ
ที่กลาวมานี้ เราสามารถคํานวณเสนทางสั้นสุด โดยใชโครงสรางที่เรียกวา กราฟมองเห็นกัน ซึ่งจุดยอดของกราฟนี้
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ประกอบไปดวยจุดเริ่มตน จุดปลายและจุดยอดทั้งหมดของสิ่งกีดขวาง โดยที่จะมีเสนเชื่อมระหวางจุดยอด u และ v 
ในกราฟนี้ก็ตอเมื่อ u และ v มองเห็นกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือเสนตรง uv ไมตัดเนื้อในของสิ่งกีดขวางใดๆ เลย (เสนขอบ
ของสิ่งกีดขวางก็เปนเสนเชื่อมในกราฟดวยเสมอ) ดังนั้นเมื่อเราไดสรางกราฟมองเห็นกันสําหรับปญหาที่พิจารณา
แลว เราก็สามารถหาเสนทางส้ันสุด ดวยอัลกอริทึม Dijkstra สําหรับคนหาเสนทางสั้นสุดในกราฟ จากจุดเริ่มตนไป
จุดปลายโดยใชระยะทางแบบยุคลิดระหวางสองจุดยอดของเสนเชื่อมเปนระยะทางที่ใชในการคนหา  
 
ถากําหนดใหจํานวนจุดยอดทั้งหมดของสิ่งกีดขวางเปน  n  วิธีตรงไปตรงมาในการสรางกราฟมองเห็นกัน ก็คือ 
พิจารณาแตละคูของจุดยอด วามองเห็นกันหรือไม การตรวจสอบวามองเห็นกันหรือไม ทําไดโดยดูวาเสนเชื่อมจุด
ยอดคูนั้นตัดกับเสนขอบใดของสิ่งกีดขวางหรือไม ถาตัดก็แสดงวามองไมเห็นกัน เนื่องจากสิ่งกีดขวางมีจํานวนเสน
ขอบเปน  n  การตรวจสอบสําหรับแตละคูจุดยอดนี้จึงกินเวลา  และการสรางกราฟ visibility ดวยวิธีนี้กินเวลา
ทั้งหมด … แตเราทําไดดีกวานี้  ดวยการพิจารณาตรวจสอบการมองเห็นอยางมีระบบเราจะไดอัลกอริทึมที่ใช
เวลาเพียง โครงหลักของของอัลกอริทึมนี้เปนดังนี้ 

( )O n
3( )O n

2( lg )O n n

 
visibilityGraph(S) 
Input: เซต S ของสิง่กีดขวางรูปหลายเหลี่ยม  
Output: กราฟ visibility  Gv
1:    สรางกราฟ G=(V,E) โดยที่ V เปนเซตของจุดยอดของสิ่งกีดขวางในเซต S และ E=∅  
2:    สําหรับ ทุกจุดยอด   { V∈v

3:                W = visibleVertices(v,S) 
4:                สําหรับทุกจุดยอด ใหเพิ่มเสนเช่ือม ลงใน E w W∈ (v, w)

5:    } 
6:    return  Gv

 
โดย visibleVertices ดังที่แสดงในรหัสเทียมที่ตามมานี้ ใชหลักการที่เรียกวาการกวาดเสน (line sweep) โดยการ
ทํางาน จะเหมือนมีเสนกวาดที่กวาดไปรอบๆ โดยที่ปลายหนึ่งของเสนกวาดเปนจุดหมุน ที่อยูกับที่ตรงจุด p และ
เริ่มตนกวาดจากแนวขนานแกน +x  แลวกวาดไปรอบๆ ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา (เหมือนเรดาร) ระหวางที่
เสนกวาดนี้กวาดไปรอบๆ  เราก็จะปรับปรุงตนไมคนไดดุล T  เพื่อใหมันเก็บเสนขอบที่ตัดกับเสนกวาดในขณะนั้น ซึ่ง
ก็ชัดเจนวาเสนขอบที่ถูกตัดโดยเสนกวาดมีการเปลี่ยนแปลง ตอนที่เสนกวาดวางตัวอยูบนจุดยอดเทานั้น จึงพอเพียง
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ที่เราพิจารณาเฉพาะตําแหนงที่เสนกวาดวางตัวบนจุดยอด1 โดยลําดับการพิจารณาขึ้นกับมุม(วัดตามเข็มนาฬิกา)
ระหวางแกน +x กับรังสีจาก p ไปยังจุดยอด (บรรทัดที่ 1)  
 

visibleVertices(p,S) 
Input:  เซต S ของสิ่งกีดขวางรูปหลายเหลี่ยมทั้งหมดและจุด p ที่ไมไดอยูในสิ่งกีดขวางใด 
Output:  เซต W ของจุดยอดที่ p มองเห็น 
1: เรียงลําดับจุดยอดทั้งหมดของสิ่งกีดขวางใน S ตามมุมที่พิจารณาตามเข็มนาฬิกาจากแกน x ไป  
 ยังรังสีจาก p ไปยังแตละจุดยอด หากมีมุมเทากันจะเรียงใหจุดยอดที่อยูใกล p มากอน และกํา 
         หนดให แทนรายการที่เรียงลําดับแลวนี้ w , ..., w1 n
2:     ให m เปนรังสีจาก p ที่ขนานกับแกน +x หาเสนขอบทั้งหมดของสิ่งกีดขวางที่ตัดกับ m และเก็บ 
        เสนขอบเหลานี้ไวในตนไมคนไดดุล( balanced binary search tree) T  ตามลําดับที่มันตัดกับ p 
3:      W=∅

4:     สําหรับ i = 1 to n { 
5:          ถา visible( ) จึง  เพิ่ม ใน W wi wi
6:          เพิ่มเสนขอบของสิ่งกีดขวางที่วางตัวบน และอยูทางดานตามเข็มนาฬิกาเมื่อเทียบกับ wi
             รังสี ลงไปใน T pwi
7:          ลบเสนขอบของสิ่งกีดขวางที่วางตัวบน และอยูทางดานทวนเข็มนาฬิกาเมื่อเทียบกับ wi
             รังสี ออกจาก T  } pwi
8:         return W 

 
การทดสอบวา p มองเห็น หรือเปลาใน visible ในบรรทัดที่ 5 สามารถทําไดแบบงายโดยตรวจสอบวา iw ipw ตัดกับ
เสนขอบที่ตัดกับเสนกวาดในขณะนั้นหรือเปลา โดยทําการตรวจสอบกับเสนขอบที่ใกลกับ p ที่สุดก็พอ (หาไดจากใบ
อันซายสุดใน T) แตหากเปนไปไดที่มีสามจุดยอดอยูบนเสนตรงเดียวกัน เราสามารถประหยัดไดอีกเล็กนอยดังในรหัส
เทียมตอไปนี้ 

visible( ) iw

1:     ถา i ==1 หรือ  ไมไดอยูบนสวนเสนตรง 1i−w ipw  จึง   { 
2:  คนหาเสนขอบ e ที่อยูที่ใบอันซายสุดใน T 
3:  ถา เจอ e และ ipw  ตัด e จึง return false แตถาไม return true 
4: } แตถาไม  
5:  ถา p มองไมเห็น 1i−w  จึง return false แตถาไม   { 

                                                           
1 ตําแหนงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เราสนใจนี้ เราเรียกวาจุดเกิดเหตุ (event point) 
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6:   คาหาเสนขอบ e ใน T ที่ตัดกับ 1i i−w w  
7:   ถา เจอ e จึง return false แตถาไม return true 
8:  } 

 

1.6 การคํานวณผลรวมมิงคอฟสกี  
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา หัวใจสําคัญของการวางแผนการเคลื่อนที่คือการคํานวณ C-Obstacle โดยใชผลรวมมิง
คอฟสกี ดังนั้นกอนที่จะจบบทนี้ จะขอทําตามสัญญากลาวเพิ่มเติมถึงการคํานวณผลรวมมิงคอฟสกี เพื่อใชหา C-
Obstacle ในกรณีที่ทั้งหุนยนตและสิ่งกีดขวางเปนรูปหลายเหล่ียม คุณสมบัติที่สําคัญประการแรกที่ขอกลาวถึงคือ 
 

บทตั้งที่  1.1 

กําหนดให A และ B เปนเซตของเวกเตอรทั้งหมดจากจุดกําเนิดไปยังแตละจุดในรูปหลายเหล่ียมคอนเวกซสอง
รูป เราจะไดวา A B⊕ เปนเซตของเวกเตอรที่ชี้ไปยังจุดทั้งหมดในรูปหลายเหลี่ยมแบบคอนเวกซเชนกัน 
 
พิสูจน ให C A และสมมุติขัดแยงวา ไมเปนเซตคอนเวกซ นั่นคือมี B= ⊕ C 1 2, C∈c c ซึ่งเวกเตอรทั้งหมดที่ชี้ไป
ยังสวนของเสนตรง  ไมไดอยูใน ทั้งหมด ให 1 2c c C 1 1 1= +c a b  และ โดยที่ 2 2c = a + b2 1 2, A∈a a และ 

1 2, B∈b b (เพราะ จึงตองมี อยูจริง) กําหนดให 1 2, C∈c c 1 2 1 2, , ,a a b b 1 2( 1)λ′ = + −c c c c  โดยที่ 
[0,1]λ∈  เปนเวกเตอรที่ชี้ไปยังจุดบนสวนของเสนตรง  เราเขียนใหมไดวา 1 2c c ′ ′c = a + b′

1

โดยที่ 
1 2( - )λ′ +a = a a a และ 1 2( 1)λ′ +b = b b -b  แตวา A′∈a และ B′∈b เพราะ A และ B เปนเซตคอน

เวกซ ดังนั้นไดวา อยูใน ′c A B⊕   
 
กําหนดให A และ B เปนเซตของเวกเตอรทั้งหมดจากจุดกําเนิดไปยังแตละจุดในรูปหลายเหล่ียมคอนเวกซ  AP  และ 

 ตามลําดับ โดยที่ BP AP  และ  มีเสนขอบเปนจํานวน a และ b เสน วิธีตรงไปตรงมาสุดที่จะหา BP A B⊕ ก็คือการ
หาผลบวกทุกคูของเวกเตอรที่ชี้ไปจุดยอดของ AP  และ แลวหาเปลือกคอนเวกซ (convex hull) ของจุดทั้งหมดที่ชี้
โดยเวกเตอรผลลัพท เซตของเวกเตอรทั้งหมดที่ชี้ไปแตละจุดในรูปหลายเหล่ียมคอนเวกซที่ไดก็คือ 

BP
A B⊕ ที่ตองการ  

แตที่จริงเราสามารถคํานวณผลรวมมิงคอฟสกี A B⊕ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวานี้โดยอาศัยการพิจารณาสิ่งที่
เราเรียกวาจุดสุดขีด  สําหรับรูปใดๆ  จุดสุดขีดของมันในทิศทางตามเวกเตอร d ก็คือจุดในรูปนี้ที่อยูไกลสุดในทิศทาง
ตามเวกเตอร  d  และเราจะขอกลาววาเวกเตอรสุดขีดของเซตของเวกเตอรทั้งหมดจากจุดกําเนิดไปยังแตละจุดในรูป
นี้ก็คือเวกเตอรที่ชี้ไปยังจุดสุดขีด  เมื่อพิจารณาทุกเวกเตอรในเซตนี้ ผลคูณภายใน (inner product ) ของเวกเตอรสุด
ขีดกับ d จะมีคามากที่สุด  ตัวอยางในรูปที่  1.14(a) แสดงจุด x ที่เปนจุดสุดขีดในทิศทางตามเวกเตอร d จะเห็นไดวา
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หากเราเลื่อนเสนตรง L ซึ่งตั้งฉากกับเวกเตอร d ผานรูปเหล่ียมในทิศทางตามเวกเตอร d จุดสุดขีดก็คือจุดสุดทายของ
รูปเหลี่ยมที่เสนตรง L ลากผาน  และหากเราพิจารณาโปรเจคชันในแนวฉากของเวกเตอรที่ชี้ไปยังจุดใน  ลงบน
เสน  ซึ่งเปนเสนจากจุดกําเนิดที่ชี้ไปในทิศทางตามเวกเตอร d  โปรเจคชันของจุด x จะมีความยาวมากกวา
โปรเจคชันจากจุดอื่นๆ (เชนจุด y ในรูป)  ซึ่งเราก็รูวาความยาวของโปรเจคชันดังกลาวของจุดหนึ่งๆ ก็คือขนาดของ
เวกเตอร d คูณกับผลคูณภายในของเวกเตอรที่ชี้ไปที่จุดนี้กับเวกเตอร d นั่นเอง 

aP

dL

(a) (b)   

รูปที่  1.14 จุดสุดขีด x ในทิศทาง d 

ขอยกตัวอยางเพื่อประกอบการทําความเขาใจ  พิจารณาจุดสุดขีดของรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาในรูปที่  1.15(a) ในทิศทาง
ตางๆ ทั้ง 360 องศา  ดังแสดงบนวงกลมในรูปที่  1.15(b) จุดสุดขีดในทิศทางตางๆ จะเขียนไวโดยรอบ เชนที่ทิศทาง 0 
องศา (ขนานแกน +x) จุดสุดขีดก็คือจุดบนเสนขอบ e2 ทั้งหมด ในทิศทางในชวงระหวาง 0 ถึง 90 องศา จุดสุดขีดก็
คือจุดยอด v2 เปนตน 

(a) (b)  

รูปที่  1.15 รูปสี่เหลี่ยมผืนผาและจุดสุดขีดในทิศทางตางๆ 

จากนิยามของผลรวมมิงคอฟสกีเราสามารถพิสูจนไดโดยไมยากวา 
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บทตั้งที่  1.2: 

เวกเตอรสุดขีดในทิศทาง d ของเซต A B⊕ คือผลรวมของเวกเตอรสุดขีดในทิศทาง d ของเซต A และ B 
 
พิสูจน  ให c เปนเวกเตอรสุดขีดของ A B⊕ ในทิศทาง d  เราสามารถเขียนไดวา c = สําหรับ a + b A∈a และ 

B∈b  ความสมมาตรของ  ทําใหเพียงพอที่จะสมมุติขัดแยงวา a ไมใชเวกเตอรสุดขีดของ c = a + b A ในทิศทาง 
 นั่นคือมี d A′∈a  ซึ่ง  เมื่อพิจารณา  ′ >a d a di i ′ ′c = a + b ดวยคุณสมบัติการกระจายของผลคูณภายใน เรา

ไดวา ทําให c ไมใชเวกเตอรสุดขีดในทิศทาง  ขัดแยงกับที่กําหนดไว  ′ ′ >c d = a d + b d c di i i i d
และสามารถสรุปไดวา 

บทตั้งที่  1.3: 

ผลรวมมิงคอฟสกี A B⊕ เปนเซตของเวกเตอรทั้งหมดจากจุดกําเนิดไปยังแตละจุดในรูปหลายเหล่ียมคอน
เวกซ A BP ⊕ ที่มีจํานวนเสนขอบอยางมาก a+b เสน 
 
 
พิสูจน: การเปนคอนเวกซของรูปหลายเหล่ียมของ A B⊕ เปนไปตามบทตั้งที่  1.1 สําหรับที่มาของจํานวนเสนขอบ
มากสุดนั้น พิจารณาเสนขอบเสนหนึ่งของ AP จะเห็นไดวาเวกเตอรทั้งหมดจากจุดกําเนิดไปยังแตละจุดบนเสนขอบนี้ 
เปนเวกเตอรสุดขีดทั้งหมดในทิศทางตั้งฉากภายนอก (outward normal) ของเสนขอบเสนนี้ จากนั้นในทิศทางตั้งฉาก
นี้หาเวกเตอรสุดขีดของเซต B ก็จะไดเวกเตอรสุดขีดหนึ่งเวกเตอร  (หรือไมก็เปนเซตของเวกเตอรจากจุดกําเนิดไปยัง
เสนขอบหนึ่งของ  ที่ขนานกับเสนขอบของ BP AP  ที่กลาวถึง) นําเวกเตอรสุดขีดที่ไดจาก AP และ  ดังกลาวมา
บวกกัน จากบทตั้งที่  1.2 จะไดเปนเซตของเวกเตอรสุดขีดของ 

BP

A B⊕  ซึ่งเซตผลลัพทนี้จะกําหนดเสนขอบหนึ่งเสน
ของ A BP ⊕  โดยเมื่อเราพิจารณาทุกทิศทางนั่นก็คือพิจารณาทุกเสนขอบของ AP  เสนขอบละครั้งก็จะได a เสนขอบ
ใหกับ  A BP ⊕  และเมื่อสลับหนาที่ของ  AP  กับ  แลวพิจารณาทุกเสนขอบของ  ก็จะได b เสนขอบใหกับ BP BP

A BP ⊕  แตวาบางเสนขอบที่ไดนี้อาจซ้ํากับที่หาไดจากการพิจารณาเสนขอบของ AP  ในกรณีที่มีบางเสนขอบของ AP  
และ  ขนานกัน ดังนั้นจํานวนเสนขอบของ BP A BP ⊕ มีอยางมากสุด a+b   
 
อัลกอริทึมตอไปนี้คํานวณผลรวมมิงคอฟสกีของเซตของเวกเตอรในรูปหลายเหล่ียมคอนเวกซ  AP  และ  โดย 
angle(pq) จะใหคามุมที่เสนตรง pq ทํากับแกน x  เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวาอัลกอริทึมนี้กินเวลา   
โดย   และ b เปนจํานวนจุดยอดของ 

BP
( )O a b+

a AP  และ  ตามลําดับ BP
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MinkowskiSum( PA , PB ) 
Input:  รูปหลายเหลี่ยมคอนเวกซ PA และ PB  โดยมีเวกเตอร และ เปนเวกเตอรที่ช้ีไปยังจุด
ยอดของ 

av , ..., v1 bw , ..., w1
PA และ PB ตามลําดับโดยเรียงทวนเข็ม กําหนดให และ เปนเวกเตอรที่ช้ีไปจุดยอดที่มีพิกัดแกน y ตํ่าสุด

ในบรรดาจุดยอดทั้งหมดใน 
v1 w1

PA และ PB  
Output:  รายการเรียงทวนเข็มของเวกเตอรที่ช้ีไปจุดยอดของ PA B⊕  
1: i=1; j=1 
2:     ;   1a =+v v1 1b =+w w1
3:     ทําซํ้า { 
4:      เพิ่ม ในรายการจุดยอดของ i +v w j PA B⊕  

5:          ถา angle( ) < angle(v vi i+1 w wj j+1 )  จึง    i = i+1  แตถาไม 

6:           ถา angle( ) > angle(v vi i+1 w wj j+1 ) จึง   j = j +1  
7:            แตถาไม { i = i+1;   j = j +1; } 
8:         } จนกระทัง่ i == a+1 และ j == b+1 

 
ถึงตรงนี้เราจึงรูแลววา C-Obstacle ที่เกิดจากหุนยนตรูปหลายเหลี่ยมคอนเวกซ R และส่ิงกีดขวางรูปหลายเหล่ียม
คอนเวกซ P มีรูปรางเปนรูปหลายเหลี่ยมคอนเวกซซึ่งมีจํานวนเสนขอบอยางมาก  Rn nP+ โดย และ Rn Pn คือ
จํานวนเสนของของหุนและสิ่งกีดขวางตามลําดับ  แตโดยทั่วไปเราอาจมีส่ิงกีดขวางหลายชิ้นในบริเวณทํางาน  ดังนั้น
ในการวางแผนการเคลื่อนที่ตามที่ไดอธิบายไปแลวเราจึงตองพิจารณายูเนียนของทุกๆ C-Obstacle ที่คํานวณไดจาก
ส่ิงกีดขวางทุกชิ้น  แลวยูเนียนที่ไดจะมีรูปรางเปนอยางไร บอกใหกอนวายูเนียนที่ไดนี้เปนรูปหลายเหลี่ยมที่มีจํานวน
จุดยอดไมเกินสองเทาของผลรวมของจํานวนเสนขอบของสิ่งกีดขวางทั้งหมด  ที่บอกไดดังกลาวกเ็พราะคุณสมบัติ
ที่วา C-Obstacle ทั้งหมดที่ไดนั้นเปนกลุมของแผนกลมเทียม (pseudodisc) ตอไปนี้จะขออธิบายวาขอสรุปที่
กลาวถึงนี้มีความเปนมาอยางไร  
 
กอนอื่นขอยกขอสังเกตงายๆ ตอไปนี้ 

บทตั้งที่  1.4: 

พิจารณาจุดสุดขีดในทุกๆ ทิศทางของยูเนียนของรูปหลายเหล่ียมคอนเวกซสองรูปที่ไมมีบริเวณภายในทับกัน 
เราจะไดวาหากจุดสุดขีดที่ทิศทาง และ  อยูบนรูปหลายเหล่ียมเดียวกัน จุดสุดขีดก็จะอยูบนรูปหลาย
เหลี่ยมนั้นตลอดทั้งชวงของทิศทาง  หรือไมก็ตลอดฃวงของทิศทาง  

1d 2d

1 2[ , ]d d 2 1[ , ]d d
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ลองดูตัวอยางรูปหลายเหล่ียมคอนเวกซ   และ ที่ไมมีบริเวณภายในทับกัน (อาจอยูชิดกันได) ดังในรูปที่ 
 1.16(a) เราสามารถแสดงวาจุดสุดขีดจะอยูบนรูปเหลี่ยมใดตามแผนภาพในรูปที่  1.16(b) โดยแตละจุดบนวงกลม
แทนทิศทางจากจุดศูนยกลางไปยังจุดนั้น  จะเห็นไดวาเปนจริงตามบทตั้งที่  1.4 

aP bP

 
รูปที่  1.16 รูปเหลี่ยมคอนเวกซสองรูปและจุดสุดขีดในทิศทางตางๆ 

ถึงตรงนี้ขอนิยามแผนกลมเทียม รูป A และ B ในระนาบเปนแผนกลมเสมือนก็ตอเมื่อ A-B และ B-A เปนบริเวณ
เชื่อมโยง (connected region) เมื่อเปนบริเวณเชื่อมโยงผลลบจึงเปนรูปที่มีองคประกอบเดียว ดังตัวอยางในรูปที่ 
 1.17(b) รูป A และ B ไมเปนแผนกลมเทียมเพราะผลลบมีสององคประกอบจึงไมเปนบริเวณเชื่อมโยง  ที่เรียกวาเปน
แผนกลมเทียมก็เพราะลักษณะการตัดกันของเสนขอบเหมือนกับแผนกลม  นั่นก็คือสําหรับแผนกลมเสมือนสองรูปจะ
มีการตัดกันของเสนขอบอยางมากไดเพียงสองจุดเทานั้น (เหมือนแผนกลมจริงที่เสนขอบตัดกันเพียงสองจุด ยกเวน
ในกรณีที่มีขนาดเทากันและทับกันสนิทซึ่งไมถือวาเปนการตัดกันที่ปกติ)  และเราจะขอกลาววากลุมของรูปในระนาบ
เปนกลุมของแผนกลมเทียมเมื่อทุกๆ คูของรูปในกลุมนี้เปนแผนกลมเทียม  

 
รูปที่  1.17  รูป A และ B ในระนาบที่เปน (a) แผนกลมเทียม (b) ไมใชแผนกลมเทียม 

คุณสมบัติที่สําคัญของแผนกลมเทียมที่เปนรูปหลายเหลี่ยมจะใชในการวิเคราะหคือ 

บทตั้งที่  1.5: 

กําหนดให  เปนผลรวมของจุดยอดทั้งหมดของกลุมของแผนกลมเทียมที่เปนรูปหลายเหลี่ยม  จะไดวายูเนียน
ของแผนกลมเทียมทั้งหมดในกลุมมีจํานวนจุดยอดไมเกิน  
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พิสูจน:  พิจารณาเสนขอบของยูเนียนของแผนกลมเทียม เราจะเห็นวาจุดยอดของเสนขอบของยูเนียนประกอบไป
ดวยจุดยอดสองแบบ  แบบแรกเปนจุดยอดของแผนกลมเทียมที่มายูเนียนกัน  และแบบที่สองเปนจุดยอดที่เกิดขึ้น
ใหมจากการตัดกันของเสนขอบของแผนกลมเทียม เราจะหาจํานวนจุดยอดของเสนขอบยูเนียนโดยการนับประจุ  
เริ่มตนดวยการใหประจุหนึ่งประจุกับแตละจุดยอดของเสนขอบของยูเนียนที่เปนจุดยอดแบบแรก  สําหรับจุดยอด
แบบที่สอง ดูรูปที่  1.18 ซึ่งเปนแผนกลมเทียมรูปหลายเหลี่ยม  และ  จะเห็นไดวาจุด  เกิดจากการตัดกัน
ของเสนขอบ e กับ e’ ลองเริ่มที่จุด   และไลไปตามเสนขอบ e เขาไปในเนื้อของ P’ หากปลายของเสนขอบ e หยุด
ภายใน P’ เราก็สามารถใหหนึ่งประจุที่แทนจุด  กับจุดยอดนี้ได  แตถาไม (เหมือนกรณีที่แสดงในรูป) พิจารณาที่จุด 

 แลวลองไลตามเสนขอบ e’ บาง  ดวยคุณสมบัติการเปนแผนกลมเทียมของ P และ P’ ไมมีทางที่ e’ จะตัดผาน P 
ไปเหมือนที่ e ตัดผาน P’ ไป ดังนั้นตองมีจุดยอดของ P’ ที่อยูภายใน P (จุดยอด x ในรูป) เราจึงสามารถใหหนึ่งประจุ
ที่แทน  กับจุดยอดนี้  หมายความวาทุกจุดยอดที่อยูบนขอบของยูเนียน  หากเปนจุดที่เกิดจากการตัดกันของเสน
ขอบของแผนกลมเทียมแลว  เราสามารถหาจุดยอดของแผนกลมเทียมที่อยูภายในยูเนียนเพื่อใหประจุไดเสมอ  และ
ในทางกลับกันหากเราเริ่มตนที่จุดยอดใดก็ตามของแผนกลมเทียมที่อยูภายในยูเนียน  แลวไลตามเสนขอบทั้งสองที่
ติดกับมันจนกระทั่งพนจากเนื้อในของของยูเนียน ก็จะมาถึงจุดยอดซึ่งมีไดสองจุด (จุดตัดของเสนขอบของแผนกลม
เทียม)  ดังนั้นแตละจุดยอดของแผนกลมเทียมจะมีไดอยางมากสองประจุ  และดวยวิธีการใหประจุที่กลาวมาจะไดวา
จํานวนประจุนี้ไมนอยกวาจํานวนจุดยอดบนขอบยูเนียนแนนอน  นั่นก็คือเราจะไดวาจุดยอดบนขอบยูเนียนไมเกิน  
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รูปที่  1.18 จุดยอดจากยูเนียนของแผนกลมเทียมรูปหลายเหลี่ยม 

 
 
ดังนั้นที่เหลือใหพิสูจนเพื่อใหไดขอสรุปที่กลาวไปแลวก็คือ 
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บทตั้งที่  1.6: 

ให  AP  และ  เปนรูปหลายเหล่ียมคอนเวกซที่ไมมีบริเวณภายในทับกัน  ให BP R  เปนรูปหลายเหลี่ยมคอน
เวกซอีกรูปหนึ่ง  เราจะไดวาผลรวมมิงคอฟสกี AP R⊕  และ BP R⊕  เปนแผนกลมเทียม 

พิสูจน: กําหนดให  และ A AC P= ⊕ R RB BC P= ⊕  เพราะ  AC  และ   เปนคอนเวกซ  แตละองคประกอบ
ของ  

BC

A BC C−  ตองมีจุดที่อยูบนเปลือกคอนเวกซของ  A BC C∪  (แนนอนวาจุดนี้ตองเปนจุดสุดขีดของ 
A BC C∪ ดวย)  นั่นก็คือหาก  A BC C−  มีมากกวาหนึ่งองคประกอบ  เราจะสามารถหาสองทิศทาง  ของ

องคประกอบหนึ่งและ   ของอีกองคประกอบ ซึ่งจุดสุดขีดอยูบน 
1d

2d AC   จากบทตั้งที่  1.2  และนิยามของเวกเตอรสุด
ขีด เราไดวาเมื่อพิจารณา  A BP P∪  จะไดวาจุดสุดขีดตองอยูบน  AP  ในทั้งสองทิศทาง และ   และดวยบทตั้ง
ที่  1.4 จุดสุดขีดจะอยูบน  

1d 2d

AP   ทั้งชวง  หรือไมก็ทั้งชวง   ดวยการใชบทตั้งที่  1.2 และนิยามของ
เวกเตอรสุดขีดอีกครั้ง เราจะไดวาจุดสุดขีดอยูบน  

1 2[ , ]d d 2 1[ , ]d d

AC ในชวงของทิศทางที่ตอเนื่องชวงเดียว  ซึ่งจะเห็นไดวาเปนไป
ไมไดที่  A BC C−  มีมากกวาหนึ่งองคประกอบ       

 
ที่ผานมาเรากลาวถึงการคํานวณผลรวมมิงคอฟสกีของเซตคอนเวกซเทานั้น  แลวหากสิ่งกีดขวางหรือหุนยนตไมเปน
คอนเวกซละ  ปญหานี้ตอบไมยากดวยคุณสมบัติการกระจายบนยูเนียนของผลรวมมิงคอฟสกีที่วา  

( ) ( ) ( )A B C A B A C⊕ ∪ = ⊕ ∪ ⊕  
นั่นก็คือหากหุนยนตเปนรูปหลายเหลี่ยมคอนเวกซแตส่ิงกีดขวางไมเปนรูปคอนเวกซเราสามารถหั่นส่ิงกีดขวาง
ออกเปนรูปคอนเวกซยอยๆ แลวใชวิธีคํานวณผลรวมมิงคอฟสกีที่กลาวถึงไปแลวจากนั้นจึงนํามายูเนียนกัน วิธีหั่น
เปนรูปคอนเวกซยอยๆ อยางงายวิธีหนึ่งก็คือการหั่นเปนสามเหลี่ยม  ซึ่งสําหรับรูปหลายเหล่ียมที่มีเสนขอบ n เสนเรา
จะสามารถหั่นไดเปนสามเหลี่ยม n-2 รูป  ซึ่งถาเราหาผลรวมมิงคอฟสกขีองรูปหลายเหลี่ยมนี้กับรูปเหลี่ยมคอนเวกซ
ที่มีเสนขอบ m เสน ผลรวมมิงคอฟสกีที่ไดจะมีความซับซอนเปน  ลองคิดดูวาทําไมและคิดตอไปดวยวา
ผลรวมมิงคอฟสกีของเซตที่ไมเปนคอนเวกซทั้งคูจะมีความซับซอนเทาไร  กอนจะจบเรื่องของผลรวมมิงคอฟสกีขอ
พิสูจนใหเห็นวารูปหลายเหล่ียมที่มีเสนขอบ n เสนสามารถแบงเปนรูปสามเหลี่ยม  n-2 รูปเสมอ 

( )O nm

พิสูจน:  ใชอุปนัยเชิงคณิตศาสตร  เริ่มดวยกรณีฐานเมื่อรูปเหล่ียมมีสามดานเราไดวามันก็คือรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูป
ตรงตามสมมุติฐานที่พิสูจน  เราสมมุติตอวาสมมุติฐานนี้เปนจริงสําหรับรูปเหล่ียมที่มีตั้งแต 3 ดานไปถึง n-1 ดาน 
ดังนั้นก็เพียงพอที่เราจะแสดงใหดูวาเราสามารถแบงรูปเหลี่ยมที่มี n ดานเปนรูปหลายเหลี่ยมสองรูปที่มีจํานวนดาน
นอยกวา n  สําหรับรูปหลายเหลี่ยมรูปหนึ่ง  พิจารณาจุดยอดที่อยูซายสุด (หากมีหลายจุดใหเลือกจุดต่ําสุด) เรียกมัน
วาจุดยอด v  ทั้งสองเสนขอบที่ติดกับมันจะมีจุดยอดปดปลาย เรียกจุดยอดทั้งสองวา u และ w  พิจารณาสามเหลี่ยม 
uvw หากในสามเหลี่ยมนี้ไมมีจุดยอดใดอยูภายใน เราสามารถแบงรูปหลายเหล่ียมที่ใหมาออกเปนรูปหลายเหลี่ยมที่
เล็กลงโดยแบงตามเสน uw  (ดูรูปที่  1.19)  แตวาหากภายในสามเหลี่ยม uvw มีจุดยอดอยูภายใน  เราสามารถเลือก
จุดยอดที่อยูหางเสน uw มากที่สุดไดและขอเรียกมันวาจุดยอด z ดวยการเลือกแบบนี้เราแนใจไดวาเสน  vz จะไมตัด
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กับเสนขอบใดเลย ดังนั้นเราสามารถแบงรูปหลายเหลี่ยมที่กําหนดใหออกเปนรูปหลายเหล่ียมสองรูปดวยการแบง
ตามเสน vz  จะเห็นไดวารูปหลายเหลี่ยมสองรูปเล็กมีจํานวนดานเปน  n – k + 1 และ k + 1  ซึ่งตามสมมุติฐานจะมี
จํานวนสามเหลี่ยมทั้งหมด  [(n – k + 1) - 2] + [(k + 1) – 2] = n – 2   

 
รูปที่  1.19 การแบงรูปหลายเหลี่ยมเปนสองรูปที่เล็กลง 
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