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บทคัดย่อ 
 บทความวิจยัน้ี น าเสนอวิธีการใหม่ส าหรับแบ่งส่วนภาพ Low DOF โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ 1. การสร้างภาพ Saliency Map โดยใชว้ธีิการชกัตวัอยา่งแบบสุ่ม ซ่ึงมีสมมติฐานวา่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ย
กบัภาพ Low DOF บริเวณท่ีเป็นพ้ืนหลงัจะแตกต่างจากเดิมน้อย แต่บริเวณท่ีเป็นวตัถุจะแตกต่างจากเดิมมาก 2. การหา
ต าแหน่งของวตัถุโดยใชค้่าทางสถิติจากการกระจายตวัของค่าความเขม้ในภาพ Saliency Map และ 3. การหาขอบเขตของ
วตัถุโดยใช้แอ็กทีฟคอนทัวร์ ได้มีการทดลองกับภาพ Low DOF จากฐานข้อมูล BSDS500 จ านวน 86 ภาพ และ 
GraKriWei จ านวน 63 ภาพ และไดเ้ปรียบเทียบความถูกตอ้งและประสิทธิภาพในการแบ่งส่วนภาพเทียบกบัวิธีการจาก
งานวจิยัท่ีผา่นมา ซ่ึงจากผลการทดลองท่ีได ้พบวา่วธีิการท่ีน าเสนอมีค่า F เฉล่ียท่ีมากกวา่ แสดงใหเ้ห็นวา่มีความสามารถใน
การแบ่งส่วนภาพไดถู้กตอ้งมากกวา่ และนอกจากน้ี วธีิท่ีน าเสนอยงัมีความสามารถในการประมวลผลท่ีรวดเร็วกวา่อีกดว้ย 

 
ABSTRACT 

 This research proposes a novel method for low DOF image segmentation. The proposed 
method is divided into three steps. The first one is making saliency map using the random sampling 
method. The method is based on the assumption that some small changes in low DOF image give only 
minor changes in the background but major changes in the foreground. Then, in the second step, the 
initial contour is placed on the saliency map using statistical distribution of high intensity values in the 
saliency map. Finally, the region-based active contour is used to find the object boundary in the 
saliency map. In experiment, the proposed method is tested on the low DOF images from BSDS500 
and GraKriWei datasets. The results show that the proposed method provides good segmentation 
results. The average value of F measure is higher than the previous method. Moreover, the 
computational time is also much lower. 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัเทคนิคการถ่ายภาพแบบระยะชดัลึกต ่า หรือ
เรียกวา่ Low Depth of Field (Low DOF) เป็นท่ีนิยม

อยา่งมาก ซ่ึงเป็นการถ่ายภาพท่ีเน้นวตัถุ (Object)ในภาพ
ให้มีความคมชดั แต่พ้ืนหลงั (Background) มีลกัษณะท่ี
เบลอไม่ชดัเจน ส่วนใหญ่แลว้จะใชก้บัการถ่ายภาพบุคคล
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ทัว่ไป ภาพถ่ายการกีฬา สัตวต์่าง ๆ หรือส่ิงของท่ีตอ้งการ
ให้มีความโดดเด่น เพื่อเป็นการดึงดูดสายตาของผูท่ี้มอง
ภาพถ่ายนั้น ๆ  โดยตวัอยา่งภาพ Low DOF มีลกัษณะดงั
แสดงในรูปท่ี  1  ซ่ึงเป็นภาพบางส่วนจากฐานข้อมูล 
BSDS500 [1] และ GraKriWei [2]  

 

   
 

   
รูปที ่1 ตวัอยา่งภาพ Low DOF จากฐานขอ้มูล  

BSDS500 [1] และ GraKriWei [2] 
 
การแบ่งส่วนภาพ Low DOF เป็นขั้นตอนเบ้ืองตน้

ท่ีส าคัญมากส าห รับการประยุกต์ใช้กับงานในหลาย
ป ระ เภท  เช่ น  ก ารต รวจ จับ วัต ถุ ใน ภ าพ  (Object 

Detection) การรู้จ าวตัถุในภาพ (Object Recognition) 
การลบพ้ืนหลัง  (Background Removing) และการ
คน้หาภาพด้วยภาพ เป็นต้น ซ่ึงมีประโยชน์อย่างมากใน
งานด้านการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer 

Vision)  ดังนั้ น  บทความวิจัย น้ี  จึ งได้น าเสนอการ
ออกแบบและพัฒนาวิธีการแบ่งส่วนภาพ  Low DOF 

แบบใหม่ ให้สามารถแบ่งส่วนภาพไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.  งานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

จากงานวจิยัในอดีตท่ีผา่นมา ไดมี้การน าเสนอวธีิการ
แบ่งส่วนภาพ Low DOF ในหลายวิธีการ ตัวอย่างเช่น  
Tsai และ Wang [3] น าเสนอวิธีการแบ่งส่วนวตัถุออก
จากพ้ืนหลงัโดยการพิจารณาจากภาพขอบ (Edge Map) 
บริเวณใดท่ีมีขอบชัดเจนจะถูกจัดกลุ่มให้เป็นวตัถุ และ
บริเวณใดท่ีมีขอบไม่ชัดเจนจะถูกจดักลุ่มให้เป็นพ้ืนหลงั 

อยา่งไรก็ตาม วิธีการน้ีจะเหมาะสมกบัวตัถุท่ีมีขอบชดัเจน 
แต่จะไม่สามารถแบ่งส่วนวตัถุท่ีมีขอบซับซ้อนได้ เช่น 
วตัถุจริง ๆ  ท่ี เกิดข้ึนตามธรรมชาติ  (Natural Object) 
เป็นตน้  

ต่อมา Ye และ Lu [4] ได้น าเสนอวิธีการแยกแยะ
วตัถุออกจากพ้ืนหลงั โดยการสร้างภาพท่ีวตัถุมีความโดน
เด่นมากกว่าพ้ืนหลงั เรียกว่า ภาพ Saliency Map ซ่ึงใน
งานวิจัยน้ี สร้างภาพ Saliency Map โดยการแปลงภาพ
อินพุตไปเป็นโดเมนความถ่ีโดยใช้การแปลงเวฟเลท 
(Wavelet Transform) อีกวิธีการหน่ึง น าเสนอโดย 
Kim และคณะ [5, 6] ได้ใช้การค านวณค่าทางสถิติใน
อนัดบัท่ีสูง (Higher Order Statistics) ในการสร้างภาพ 
Saliency Map โ ด ย ต้ อ ง ก า ร ท า ใ ห้ บ ริ เว ณ ท่ี มี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ค ว า ม ถ่ี สู ง  ( High Frequency 

Components) ในภาพ  (ในท่ี น้ีหมายถึงบริเวณท่ี เป็น
วตัถุ) มีความชัดเจนโดนเด่นข้ึนมา แต่อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีพ้ืนหลงัมีองค์ประกอบความถ่ีสูงปะปนอยู่มาก หรือ
อาจเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณรบกวนในภาพ  (Noise) 
วิธีการดังกล่าวอาจท าให้ได้ผลการแบ่งส่วนภาพท่ีไม่
ถูกต้อง  ในงานวิจัยของ Ahn และ Chone [7] จึงได้
น าเสนอวิธีการใชค้่าทางสถิติอนัดบัท่ีสองแบบปรับตวัได ้
(Adaptive Second Order Statistics) เพื่อให้สามารถ
ทนทานต่อสญัญาณรบกวน (Noise) ท่ีอยูใ่นพ้ืนหลงัได ้

นอกจากน้ี  ในงานวิจัยของ  Li และ Ngan [8] 
น าเสนอวิธีการสร้างภาพ Saliency Map จากการหา
ความแตกต่ างระห ว่ างภ าพ อิน พุ ต กับ ภ าพ ท่ี ผ่ าน
กระบวนการแก้ เบลอ  (Reblurred Image)  มาแล้ว 
จากนั้ น จะใช้ตัวกรองมอโฟโลจี  (Morphological 

Filter) ในการจดักลุ่มพิกเซล วา่พิกเซลใดเป็นวตัถุ พิกเซล
ใดเป็นพ้ืนหลงั และในงานวิจยัของ Zhang และคณะ [9] 
ได้ท าการแยกแยะความแตกต่างระหว่างวตัถุกบัพ้ืนหลงั
โดยใชห้ลกัการของฟัซซี (Fuzzy) ในการค านวณค่าระดบั
ความเป็นสมาชิกของวตัถุและพ้ืนหลงั  

งานวิจยัของ Vikram และคณะ [10] ได้สร้างภาพ 
Saliency Map โดยการน าภาพอินพุต RGB มาท าการ

แปลงให้ เป็นป ริภูมิ สี  L*a*b*  ต่อมาได้มีการสร้าง
หนา้ต่างยอ่ยส่ีเหล่ียมแบบสุ่มจ านวน n หนา้ต่าง ท่ีมีขนาด
แตกต่างกัน วางอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ของภาพ L* a* และ 
b*  จากนั้ น  ท าการค านวณหาค่าความเด่นของแต่ละ
หน้าต่างย่อย เพื่อสร้างภาพ Saliency Map ย่อยของแต่
ละภาพ L* a* และ b* จากนั้น น าภาพ Saliency Map 
ย่อ ยทั้ งส ามม ารวมกัน  (Fusion)  โด ยก ารค าน วณ 
Euclidean Norm และในขั้นตอนของการแบ่งส่วนภาพ 
เพ่ือก าหนดวา่บริเวณใดเป็นวตัถุและบริเวณในเป็นพ้ืนหลงั 
ได้ท า  Thresholding โดยใช้วิ ธีการของ Tsai [11] 
ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ วธีิการน้ีเป็นการสร้างภาพ  Saliency 

Map แบบใชบ้ริเวณทอ้งถ่ิน (Local) ท่ีอยูใ่นบริเวณต่าง 
ๆ ของภาพ L* a* และ b* อยา่งไรก็ตาม วิธีการน้ี มีการ
สุ่มสร้างหน้าต่างย่อยแบบอิสระต่อกัน จึงอาจส่งผลให้
หนา้ต่างยอ่ยแต่ละหนา้ต่าง มีส่วนท่ีซอ้นทบักนัมากเกินไป 
อีกทั้ งวิธีการน้ียงัใช้การค านวณท่ีซับซ้อน เน่ืองจากเป็น
การประมวลผลกบัภาพทั้ง 3 Channel 

งานวิจัยของ Mei และ คณะ [12] ได้ใช้ตัวกรอง   
กาบอร์  (Gabor Filter)  ในการส ร้างภาพ  Saliency 

Map แบ บห ลายขน าด  (Multi Scale)  จ ากนั้ น  ใช้
หลักการของการกระจายตัวแบบแกมม่า (Gamma 

Distribution) ในการหาคอนทวัร์เร่ิมตน้ส าหรับแอ็กทีฟ
คอนทัวร์ในขั้นตอนการแบ่งส่วนวตัถุ โดยแอ็กทีฟคอน
ทัว ร์ ท่ี ใช้ เป็ น แบบบ ริ เวณ  (Region-Based Active 

Contour) ท่ีใช้ค่าความเขม้ (Intensity) ของพิกเซล ทั้ ง
แบบครอบคลุม (Global) บริเวณทั้งภาพ Saliency Map 
และค่าความเข้มแบบท้องถ่ิน (Local) ของภาพอินพุต
ตน้ฉบบัในการหาขอบเขตของวตัถุ แต่อยา่งไรก็ตาม ภาพ 

Saliency Map ท่ีไดจ้ากการใชต้วักรองกาบอร์น้ี ถา้วตัถุ
มีความโดดเด่นไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้แอ็กทีฟคอนทวัร์
ไม่สามารถแบ่งส่วนวตัถุออกจากพ้ืนหลงัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
อีกทั้งในการน าตวักรองกาบอร์แบบหลายขนาดมาใช ้และ
การใชแ้อ็กทีฟคอนทวัร์แบบท่ีใชค้่าความเขม้ของพิกเซล
บริเวณท้องถ่ิน เข้ามาเก่ียวข้อง จะส่งผลให้วิ ธีการน้ี

จ าเป็นตอ้งมีการค านวณท่ีซับซ้อนอย่างมาก จึงท าให้ใช้
เวลานานในการแบ่งส่วนภาพแต่ละภาพ 

จากงานวิจัยในอดีตท่ีผ่านมา บทความวิจัยน้ีจึงมี
แนวคิดท่ีจะพัฒนาวิธีการใหม่ส าห รับการสร้างภาพ 
Saliency Map เพื่ อ ให้ ว ัตถุ มี ความโดด เด่น ชัด เจน 
จากนั้ น จะน าภาพ Saliency Map ท่ีได้น้ี  มาใช้ในการ
คน้หาต าแหน่งโดยประมาณของวตัถุในภาพ เพื่อใชเ้ป็น
คอนทัวร์เร่ิมตน้ในการหาขอบเขตท่ีแทจ้ริงของวตัถุ โดย
เลือกใชว้ิธีการแอ็กทีฟคอนทัวร์แบบบริเวณท่ีใชค้่าความ
เขม้ของพิกเซลท่ีครอบคลุม (Global) ทั้ งภาพ Saliency 

Map เพ่ือให้ใชก้ารค านวณท่ีไม่ซับซอ้น และส่งผลให้ใช้
เวลาไม่นานในการแบ่งส่วนภาพ 

 
3.  วธีิการทีน่ าเสนอ 

จากงานวจิยัต่าง ๆ ในหัวขอ้ท่ีแลว้ จะสงัเกตไดว้า่ ใน
การแบ่งส่วนภาพ Low DOF เพื่อให้สามารถแยกส่วนท่ี
เป็นวตัถุออกจากพ้ืนหลงัไดน้ั้น ส่ิงแรกท่ีตอ้งท า คือ การ
ท าให้ค่าความเข้ม (Intensity) ของพิกเซลท่ีเป็นวตัถุมี
ความแตกต่างหรือโดดเด่น (Saliency) เม่ือเทียบกับค่า
ความเขม้ของพิกเซลท่ีเป็นพ้ืนหลงั ซ่ึงก็คือ หลกัส าคญัของ
การสร้างภาพ Saliency Map นัน่เอง จากนั้นจะใชว้ธีิการ
จัดกลุ่ม (Clustering) เพ่ือแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าพิกเซล
ใดบ้างเป็นวตัถุและพิกเซลใดบ้างเป็นพ้ืนหลัง โดยใน
บทความวจิยัน้ีน้ีไดเ้ลือกใชว้ธีิการแอก็ทีฟคอนทวัร์ ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีมีความสามารถในการแบ่งส่วนพิกเซลท่ีเป็นวตัถุ
ออกจากพ้ืนหลงัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราสามารถ
ก าหนดแรง (Force) ท่ีใช้ในการขบัเคล่ือนเส้นคอนทัวร์
ให้วิ่งไปยงัขอบเขตของวัตถุท่ีต้องการในภาพได้ แต่
อย่างไรก็ตาม ในการใชแ้อ็กทีฟคอนทวัร์นั้นจ าเป็นตอ้งมี
ขั้นตอนการวางคอนทัวร์เร่ิมตน้ (Initial Contour) เพื่อ
ใชเ้ป็นต าแหน่งเร่ิมตน้ในการเคล่ือนท่ีเขา้หาวตัถุในภาพ  

ดงันั้น จากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ การแบ่งส่วนภาพ Low 

DOF ในบทความวิจัยน้ี จึงแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน
หลัก ได้แก่  1.การสร้างภาพ Saliency Map โดยใช้
วธีิการชกัตวัอยา่งแบบสุ่ม (Random Sampling) ซ่ึงเป็น
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ทัว่ไป ภาพถ่ายการกีฬา สัตวต์่าง ๆ หรือส่ิงของท่ีตอ้งการ
ให้มีความโดดเด่น เพื่อเป็นการดึงดูดสายตาของผูท่ี้มอง
ภาพถ่ายนั้น ๆ  โดยตวัอยา่งภาพ Low DOF มีลกัษณะดงั
แสดงในรูปท่ี  1  ซ่ึงเป็นภาพบางส่วนจากฐานข้อมูล 
BSDS500 [1] และ GraKriWei [2]  

 

   
 

   
รูปที ่1 ตวัอยา่งภาพ Low DOF จากฐานขอ้มูล  

BSDS500 [1] และ GraKriWei [2] 
 
การแบ่งส่วนภาพ Low DOF เป็นขั้นตอนเบ้ืองตน้

ท่ีส าคัญมากส าห รับการประยุกต์ใช้กับงานในหลาย
ป ระ เภท  เช่ น  ก ารต รวจ จับ วัต ถุ ใน ภ าพ  (Object 

Detection) การรู้จ าวตัถุในภาพ (Object Recognition) 
การลบพ้ืนหลัง  (Background Removing) และการ
คน้หาภาพด้วยภาพ เป็นต้น ซ่ึงมีประโยชน์อย่างมากใน
งานด้านการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ (Computer 

Vision)  ดังนั้ น  บทความวิจัย น้ี  จึ งได้น าเสนอการ
ออกแบบและพัฒนาวิธีการแบ่งส่วนภาพ  Low DOF 

แบบใหม่ ให้สามารถแบ่งส่วนภาพไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.  งานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

จากงานวจิยัในอดีตท่ีผา่นมา ไดมี้การน าเสนอวธีิการ
แบ่งส่วนภาพ Low DOF ในหลายวิธีการ ตัวอย่างเช่น  
Tsai และ Wang [3] น าเสนอวิธีการแบ่งส่วนวตัถุออก
จากพ้ืนหลงัโดยการพิจารณาจากภาพขอบ (Edge Map) 
บริเวณใดท่ีมีขอบชัดเจนจะถูกจัดกลุ่มให้เป็นวตัถุ และ
บริเวณใดท่ีมีขอบไม่ชัดเจนจะถูกจดักลุ่มให้เป็นพ้ืนหลงั 

อยา่งไรก็ตาม วิธีการน้ีจะเหมาะสมกบัวตัถุท่ีมีขอบชดัเจน 
แต่จะไม่สามารถแบ่งส่วนวตัถุท่ีมีขอบซับซ้อนได้ เช่น 
วตัถุจริง ๆ  ท่ี เกิดข้ึนตามธรรมชาติ  (Natural Object) 
เป็นตน้  

ต่อมา Ye และ Lu [4] ได้น าเสนอวิธีการแยกแยะ
วตัถุออกจากพ้ืนหลงั โดยการสร้างภาพท่ีวตัถุมีความโดน
เด่นมากกว่าพ้ืนหลงั เรียกว่า ภาพ Saliency Map ซ่ึงใน
งานวิจัยน้ี สร้างภาพ Saliency Map โดยการแปลงภาพ
อินพุตไปเป็นโดเมนความถ่ีโดยใช้การแปลงเวฟเลท 
(Wavelet Transform) อีกวิธีการหน่ึง น าเสนอโดย 
Kim และคณะ [5, 6] ได้ใช้การค านวณค่าทางสถิติใน
อนัดบัท่ีสูง (Higher Order Statistics) ในการสร้างภาพ 
Saliency Map โ ด ย ต้ อ ง ก า ร ท า ใ ห้ บ ริ เว ณ ท่ี มี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ค ว า ม ถ่ี สู ง  ( High Frequency 

Components) ในภาพ  (ในท่ี น้ีหมายถึงบริเวณท่ี เป็น
วตัถุ) มีความชัดเจนโดนเด่นข้ึนมา แต่อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีพ้ืนหลงัมีองค์ประกอบความถ่ีสูงปะปนอยู่มาก หรือ
อาจเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณรบกวนในภาพ  (Noise) 
วิธีการดังกล่าวอาจท าให้ได้ผลการแบ่งส่วนภาพท่ีไม่
ถูกต้อง  ในงานวิจัยของ Ahn และ Chone [7] จึงได้
น าเสนอวิธีการใชค้่าทางสถิติอนัดบัท่ีสองแบบปรับตวัได ้
(Adaptive Second Order Statistics) เพื่อให้สามารถ
ทนทานต่อสญัญาณรบกวน (Noise) ท่ีอยูใ่นพ้ืนหลงัได ้

นอกจากน้ี  ในงานวิจัยของ  Li และ Ngan [8] 
น าเสนอวิธีการสร้างภาพ Saliency Map จากการหา
ความแตกต่ างระห ว่ างภ าพ อิน พุ ต กับ ภ าพ ท่ี ผ่ าน
กระบวนการแก้ เบลอ  (Reblurred Image)  มาแล้ว 
จากนั้ น จะใช้ตัวกรองมอโฟโลจี  (Morphological 

Filter) ในการจดักลุ่มพิกเซล วา่พิกเซลใดเป็นวตัถุ พิกเซล
ใดเป็นพ้ืนหลงั และในงานวิจยัของ Zhang และคณะ [9] 
ได้ท าการแยกแยะความแตกต่างระหว่างวตัถุกบัพ้ืนหลงั
โดยใชห้ลกัการของฟัซซี (Fuzzy) ในการค านวณค่าระดบั
ความเป็นสมาชิกของวตัถุและพ้ืนหลงั  

งานวิจยัของ Vikram และคณะ [10] ได้สร้างภาพ 
Saliency Map โดยการน าภาพอินพุต RGB มาท าการ

แปลงให้ เป็นป ริภูมิ สี  L*a*b*  ต่อมาได้มีการสร้าง
หนา้ต่างยอ่ยส่ีเหล่ียมแบบสุ่มจ านวน n หนา้ต่าง ท่ีมีขนาด
แตกต่างกัน วางอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ของภาพ L* a* และ 
b*  จากนั้ น  ท าการค านวณหาค่าความเด่นของแต่ละ
หน้าต่างย่อย เพื่อสร้างภาพ Saliency Map ย่อยของแต่
ละภาพ L* a* และ b* จากนั้น น าภาพ Saliency Map 
ย่อ ยทั้ งส ามม ารวมกัน  (Fusion)  โด ยก ารค าน วณ 
Euclidean Norm และในขั้นตอนของการแบ่งส่วนภาพ 
เพ่ือก าหนดวา่บริเวณใดเป็นวตัถุและบริเวณในเป็นพ้ืนหลงั 
ได้ท า  Thresholding โดยใช้วิ ธีการของ Tsai [11] 
ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ วธีิการน้ีเป็นการสร้างภาพ  Saliency 

Map แบบใชบ้ริเวณทอ้งถ่ิน (Local) ท่ีอยูใ่นบริเวณต่าง 
ๆ ของภาพ L* a* และ b* อยา่งไรก็ตาม วิธีการน้ี มีการ
สุ่มสร้างหน้าต่างย่อยแบบอิสระต่อกัน จึงอาจส่งผลให้
หนา้ต่างยอ่ยแต่ละหนา้ต่าง มีส่วนท่ีซอ้นทบักนัมากเกินไป 
อีกทั้ งวิธีการน้ียงัใช้การค านวณท่ีซับซ้อน เน่ืองจากเป็น
การประมวลผลกบัภาพทั้ง 3 Channel 

งานวิจัยของ Mei และ คณะ [12] ได้ใช้ตัวกรอง   
กาบอร์  (Gabor Filter)  ในการส ร้างภาพ  Saliency 

Map แบ บห ลายขน าด  (Multi Scale)  จ ากนั้ น  ใช้
หลักการของการกระจายตัวแบบแกมม่า (Gamma 

Distribution) ในการหาคอนทวัร์เร่ิมตน้ส าหรับแอ็กทีฟ
คอนทัวร์ในขั้นตอนการแบ่งส่วนวตัถุ โดยแอ็กทีฟคอน
ทัว ร์ ท่ี ใช้ เป็ น แบบบ ริ เวณ  (Region-Based Active 

Contour) ท่ีใช้ค่าความเขม้ (Intensity) ของพิกเซล ทั้ ง
แบบครอบคลุม (Global) บริเวณทั้งภาพ Saliency Map 
และค่าความเข้มแบบท้องถ่ิน (Local) ของภาพอินพุต
ตน้ฉบบัในการหาขอบเขตของวตัถุ แต่อยา่งไรก็ตาม ภาพ 

Saliency Map ท่ีไดจ้ากการใชต้วักรองกาบอร์น้ี ถา้วตัถุ
มีความโดดเด่นไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้แอ็กทีฟคอนทวัร์
ไม่สามารถแบ่งส่วนวตัถุออกจากพ้ืนหลงัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
อีกทั้งในการน าตวักรองกาบอร์แบบหลายขนาดมาใช ้และ
การใชแ้อ็กทีฟคอนทวัร์แบบท่ีใชค้่าความเขม้ของพิกเซล
บริเวณท้องถ่ิน เข้ามาเก่ียวข้อง จะส่งผลให้วิ ธีการน้ี

จ าเป็นตอ้งมีการค านวณท่ีซับซ้อนอย่างมาก จึงท าให้ใช้
เวลานานในการแบ่งส่วนภาพแต่ละภาพ 

จากงานวิจัยในอดีตท่ีผ่านมา บทความวิจัยน้ีจึงมี
แนวคิดท่ีจะพัฒนาวิธีการใหม่ส าห รับการสร้างภาพ 
Saliency Map เพื่ อ ให้ ว ัตถุ มี ความโดด เด่น ชัด เจน 
จากนั้ น จะน าภาพ Saliency Map ท่ีได้น้ี  มาใช้ในการ
คน้หาต าแหน่งโดยประมาณของวตัถุในภาพ เพื่อใชเ้ป็น
คอนทัวร์เร่ิมตน้ในการหาขอบเขตท่ีแทจ้ริงของวตัถุ โดย
เลือกใชว้ิธีการแอ็กทีฟคอนทัวร์แบบบริเวณท่ีใชค้่าความ
เขม้ของพิกเซลท่ีครอบคลุม (Global) ทั้ งภาพ Saliency 

Map เพ่ือให้ใชก้ารค านวณท่ีไม่ซับซอ้น และส่งผลให้ใช้
เวลาไม่นานในการแบ่งส่วนภาพ 

 
3.  วธีิการทีน่ าเสนอ 

จากงานวจิยัต่าง ๆ ในหัวขอ้ท่ีแลว้ จะสงัเกตไดว้า่ ใน
การแบ่งส่วนภาพ Low DOF เพื่อให้สามารถแยกส่วนท่ี
เป็นวตัถุออกจากพ้ืนหลงัไดน้ั้น ส่ิงแรกท่ีตอ้งท า คือ การ
ท าให้ค่าความเข้ม (Intensity) ของพิกเซลท่ีเป็นวตัถุมี
ความแตกต่างหรือโดดเด่น (Saliency) เม่ือเทียบกับค่า
ความเขม้ของพิกเซลท่ีเป็นพ้ืนหลงั ซ่ึงก็คือ หลกัส าคญัของ
การสร้างภาพ Saliency Map นัน่เอง จากนั้นจะใชว้ธีิการ
จัดกลุ่ม (Clustering) เพ่ือแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าพิกเซล
ใดบ้างเป็นวตัถุและพิกเซลใดบ้างเป็นพ้ืนหลัง โดยใน
บทความวจิยัน้ีน้ีไดเ้ลือกใชว้ธีิการแอก็ทีฟคอนทวัร์ ซ่ึงเป็น
วิธีการท่ีมีความสามารถในการแบ่งส่วนพิกเซลท่ีเป็นวตัถุ
ออกจากพ้ืนหลงัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราสามารถ
ก าหนดแรง (Force) ท่ีใช้ในการขบัเคล่ือนเส้นคอนทัวร์
ให้วิ่งไปยงัขอบเขตของวัตถุท่ีต้องการในภาพได้ แต่
อย่างไรก็ตาม ในการใชแ้อ็กทีฟคอนทวัร์นั้นจ าเป็นตอ้งมี
ขั้นตอนการวางคอนทัวร์เร่ิมตน้ (Initial Contour) เพื่อ
ใชเ้ป็นต าแหน่งเร่ิมตน้ในการเคล่ือนท่ีเขา้หาวตัถุในภาพ  

ดงันั้น จากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ การแบ่งส่วนภาพ Low 

DOF ในบทความวิจัยน้ี จึงแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน
หลัก ได้แก่  1.การสร้างภาพ Saliency Map โดยใช้
วธีิการชกัตวัอยา่งแบบสุ่ม (Random Sampling) ซ่ึงเป็น
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ขั้นตอนท่ีท าให้ค่าความเขม้ของพิกเซลท่ีเป็นวตัถุมีความ
แตกต่างและโดดเด่นอย่างมาก เม่ือเทียบกับค่าความเข้ม
ของพิกเซลท่ีเป็นพ้ืนหลงั 2.การหาต าแหน่งของวตัถุ โดย
ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความแปรปรวน (Variance) 
ของค่าความเขม้ในภาพ Saliency Map  เพื่อหาขอบเขต
โดยประมาณของวตัถุในภาพ  ส าหรับใช้เป็นคอนทัวร์
เร่ิมตน้ให้กับแอ็กทีฟคอนทัวร์ในขั้นตอนถดัไป และ 3.

การหาขอบเขตของวตัถุโดยใชว้ธีิการแอ็กทีฟคอนทวัร์ ซ่ึง
เป็นการใชเ้ส้นคอนทวัร์ท่ีมีความสามารถในการเคล่ือนท่ี
ไปยงัขอบเขตของวตัถุในภาพได ้โดยในแต่ละขั้นตอนมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การสร้างภาพ Saliency Map 

ภาพ Saliency Map ของงานวิจยัน้ี จะสร้างมาจาก
ผลต่างระหว่างภาพอินพุต (ภาพ Low DOF) กับภาพ
อินพุตท่ีถูกท าให้เปล่ียนแปลงเล็กน้อย โดยมีสมมติฐาน
ท่ีว่า ในบริเวณท่ีเป็นพ้ืนหลงัท่ีเบลออยู่แลว้นั้น ถา้มีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเล็กน้อยก็น่าจะไม่แตกต่างจากภาพ
อินพุตเดิมมากนัก ในขณะท่ี  บริเวณท่ีเป็นวตัถุท่ีมีความ
ชัดเจน  เม่ือถูกท าให้มีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อย จะเกิด
ความแตกต่างกับภาพอินพุตเดิมอย่างชัดเจน จึงท าให้ได้
ภาพ Saliency Map ท่ีมีค่าความเขม้ (Intensity) สูงใน
บริเวณท่ีเป็นวตัถุ และมีค่าความเขม้ต ่าในบริเวณท่ีเป็นพ้ืน
หลงัตามตอ้งการ  

จากสมมติฐานขา้งตน้น้ี สามารถแสดงให้เห็นไดด้งั
ตวัอย่างแสดงในรูปท่ี 2 โดยท่ีภาพ (ก) เป็นภาพอินพุต
ระดบัเทาท่ีมีวตัถุชดัเจนอยูบ่นพ้ืนหลงัท่ีเบลอ ซ่ึงในภาพน้ี
วตัถุท่ีเราสนใจ คือ ผึ้งและดอกไม ้ส่วนบริเวณท่ีเหลือ คือ 
พ้ืนหลงั และภาพ (ข) เป็นภาพอินพุตท่ีถูกท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเล็กน้อยจากการชกัตวัอย่างแบบสุ่มในแนว
แถวและหลกั กล่าวคือ จะมี 1 แถวและ 1 หลกัในภาพท่ีถูก
ตัดออกไปแบบสุ่ม หลังจากนั้ น  ภาพจะถูกปรับขนาด 
(Resize) กลับคืนมาให้มีขนาดเท่าเดิม ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 
ภาพ (ก) และภาพ (ข) มีความใกลเ้คียงกันมาก เน่ืองจาก
ภาพ (ก) ถูกท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 
และเม่ือน าภาพทั้ งสองมาลบกัน เพ่ือหาภาพผลต่ าง 

ดงัแสดงในรูป (ค) จะเห็นไดว้า่ ในบริเวณท่ีภาพทั้งสองมี
ความแตกต่างกนั จะมีค่าความเขม้สูง (พิกเซลสีขาว) ส่วน
บริเวณท่ีเป็นพ้ืนหลังจะมีค่าความเข้มต ่า (พิกเซลสีด า) 
เน่ืองจากมีความแตกต่างกันน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตาม 
บริเวณท่ีเป็นวตัถุยงัคงมีความโดดเด่นไม่มาก จึงตอ้งมี
ขั้นตอนในการปรับปรุงช่วงของค่าความเขม้ เพื่อให้วตัถุมี
ความโดดเด่นเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงท าไดโ้ดยการปรับ Contrast 
ของภาพ (ค) ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงในภาพ (ง) 

 

   
(ก)                                 (ข) 

   
(ค)                                 (ง) 

รูปที ่2 ตวัอยา่งการสร้างภาพ Saliency Map 

(ก) ภาพอินพตุระดบัเทา  
(ข) ภาพอินพตุท่ีถูกท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยจาก
การชกัตวัอยา่งในแนวแถวและหลกัและถูกปรับขนาด

กลบัมาใหมี้ขนาดเท่าเดิม 
(ค) ภาพผลต่างระหวา่งภาพ (ก) และ (ข)  

(ง) ภาพท่ีไดจ้ากการปรับ Contrast 
 

ดงันั้น จากหลกัการขา้งตน้ จึงสามารถสรุปขั้นตอน
การสร้างภาพ  Saliency Map (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆) ท่ี น าเสนอใน
บทความน้ี ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. แปลงภาพตน้ฉบบั 𝐼𝐼 (ปริภูมิสี RGB) ท่ีมีขนาด 
𝑆𝑆 × 𝑁𝑁 × 3 เป็นภาพระดบัเทา 𝐼𝐼𝑔𝑔 ขนาด 𝑆𝑆 × 𝑁𝑁 
ดั ง น้ี  𝐼𝐼𝑔𝑔 = 0.299𝑅𝑅 + 0.587𝐺𝐺 + 0.114𝐵𝐵 ซ่ึ ง
เป็นค่าความสว่าง (Luminance) ในปริภูมิสี 

NTSC [13] โดยตัวอย่างภาพระดับเทาท่ีได ้
แสดงดงัรูปท่ี 2 (ก) 

2. ท าการสุ่มชกัตวัอย่างคอลมัน์ของภาพ 𝐼𝐼𝑔𝑔  ท้ิงไป 
1  คอลัมน์  เพื่ อ ให้ ได้ภ าพ  Igc ขน าด  𝑀𝑀 ×
(𝑁𝑁 − 1) จ านวน 𝛼𝛼𝑐𝑐 = 0.1𝑁𝑁 คร้ัง โดยคอลมัน์ท่ี
สุ่มท้ิงนั้นจะไม่ซ ้ ากนั 

3. ท าการหาภาพเฉล่ียจากภาพ  𝐼𝐼𝑔𝑔𝑐𝑐  ทุกภาพ จาก
ขั้นตอนท่ี 2  ดงัน้ี 𝜇𝜇𝑐𝑐 = 1

𝛼𝛼𝑐𝑐
∑ 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑐𝑐𝑖𝑖

𝛼𝛼𝑐𝑐
𝑖𝑖=1  

4. ท าการสร้างภาพ 𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑐𝑐  ขนาด 𝑀𝑀 × 𝑁𝑁 จากภาพ 𝜇𝜇𝑐𝑐  
โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร ป ร ะ ม า ณ ค่ า ใ น ช่ ว ง 
(Interpolation) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
ปรับขนาด (Resize) ภาพ 𝜇𝜇𝑐𝑐 กลบัมาให้มีขนาด
เท่ากบัภาพอินพตุ นัน่เอง     

5. ท าการสุ่มชักตวัอย่างแถวของภาพ 𝐼𝐼𝑔𝑔  ท้ิงไป 1 
แถว เพื่ อให้ได้ภาพ 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔  ขนาด  (𝑀𝑀 − 1) × 𝑁𝑁
จ านวน 𝛼𝛼𝑔𝑔 = 0.1𝑀𝑀 คร้ัง โดยแถวท่ีสุ่มท้ิงนั้นจะ
ไม่ซ ้ ากนั 

6. ท าการหาภาพเฉล่ียจากภาพ  𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔 ทุกภาพใน
ขั้นตอนท่ี 5  ดงัน้ี 𝜇𝜇𝑔𝑔 = 1

𝛼𝛼𝑔𝑔
∑ 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖

𝛼𝛼𝑔𝑔
𝑖𝑖=1  

7. ท าการสร้างภาพ 𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑔𝑔  ขนาด 𝑀𝑀 × 𝑁𝑁 จากภาพ 𝜇𝜇𝑔𝑔 
โดยใชว้ธีิการแบบเดียวกบัขั้นตอนท่ี 4    

8. ท าการหาค่าเฉล่ียของภาพ 𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑐𝑐   และ 𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑔𝑔  ดังน้ี 
𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑐𝑐+𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑔𝑔

2  ซ่ึงตวัอย่างภาพท่ีไดจ้ากการท า
ขั้นตอนน้ี แสดงดงัรูปท่ี 2 (ข) 

9. หาภาพ  𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷  ได้จากการหาภาพผลต่าง ดังน้ี  
𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷 =  | 𝐼𝐼𝑔𝑔 − 𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑔𝑔| ซ่ึงตัวอย่างภาพท่ีได้จาก
การท าขั้นตอนน้ี แสดงดงัรูปท่ี 2 (ค) 

10. สร้างภาพ Saliency Map (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆) ไดด้งัน้ี 

        𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = {
𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)  ; 𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) < 𝛽𝛽

𝛽𝛽 ; 𝑂𝑂𝑂𝑂ℎ𝑒𝑒𝑔𝑔𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒   
 

โดยท่ี 𝛽𝛽 = 𝜂𝜂
100 × max (𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷) ซ่ึงในงานวิจัยน้ี

ได้เลือกใช้ค่า 𝜂𝜂 = 10 โดยขั้นตอนน้ีเป็นการ
ปรับ  Contrast ของภาพ  𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷  เพื่ อให้ว ัตถุ มี
ความโดดเด่น เพ่ิมมากข้ึน  โดยใช้หลักการ 
Piecewise-Linear Transformation [14] 
จากนั้ น ท าก ารป รับ ช่ วงของค่ าค วาม เข้ม 

(Intensity) ให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 255 จะท าให้ได้
ภาพ Saliency Map (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆) ออกมา ซ่ึงตวัอย่าง
ภาพ Saliency Map ท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ี แสดง
ดังรูปท่ี 2 (ง) ซ่ึงการพิจารณาเลือกใช้ค่า 𝜂𝜂  น้ี 
จะไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 4 

 
 ตวัอยา่งภาพ Saliency Map  (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆) ท่ีได ้แสดงดงั

รูปท่ี 3 ซ่ึงสร้างมาจากภาพ Low DOF ในรูปท่ี 1 โดย
จากรูปจะเห็นไดว้า่บริเวณท่ีเป็นวตัถุจะมีความเขม้สูง (สี
ขาว) ส่วนบริเวณท่ีเป็นพ้ืนหลงัจะมีความเขม้ต ่า (สีด า) ซ่ึง
ในขั้นตอนถดัไปเราจะใช้ภาพ Saliency Map (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆) น้ี
ในการคน้หาต าแหน่งของวตัถุท่ีอยูใ่นภาพ  

 

   
 

   
รูปที ่3 ตวัอยา่งภาพ Saliency Map (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆) ท่ีได ้

 
3.2 การหาต าแหน่งของวตัถุ 

ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการคน้หาต าแหน่งของวตัถุใน
ภาพ ส าหรับใช้เป็นคอนทัวร์เร่ิมต้น (Initial Contour) 
ให้กบัแอ็กทีฟคอนทวัร์ในขั้นตอนถดัไป สาเหตุท่ีเราตอ้ง
คน้หาต าแหน่งโดยประมาณของวตัถุในภาพ เน่ืองจากการ
ก าหนดคอนทวัร์เร่ิมตน้จะมีผลกระทบต่อผลการแบ่งส่วน
ภาพท่ีไดอ้ยา่งมาก สามารถวเิคราะห์ได ้3 กรณี ดงัน้ี   

1. เม่ือก าหนดคอนทัวร์เร่ิมต้นให้ครอบคลุมวตัถุ
ทั้งหมดได ้แต่คอนทวัร์เร่ิมตน้อยูห่่างไกลจากวตัถุ การแบ่ง
ส่วนภาพจะใช้เวลานาน และอาจได้บริเวณท่ีไม่ใช่วตัถุ
ปะปนมาได ้
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ขั้นตอนท่ีท าให้ค่าความเขม้ของพิกเซลท่ีเป็นวตัถุมีความ
แตกต่างและโดดเด่นอย่างมาก เม่ือเทียบกับค่าความเข้ม
ของพิกเซลท่ีเป็นพ้ืนหลงั 2.การหาต าแหน่งของวตัถุ โดย
ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความแปรปรวน (Variance) 
ของค่าความเขม้ในภาพ Saliency Map  เพื่อหาขอบเขต
โดยประมาณของวตัถุในภาพ  ส าหรับใช้เป็นคอนทัวร์
เร่ิมตน้ให้กับแอ็กทีฟคอนทัวร์ในขั้นตอนถดัไป และ 3.

การหาขอบเขตของวตัถุโดยใชว้ธีิการแอ็กทีฟคอนทวัร์ ซ่ึง
เป็นการใชเ้ส้นคอนทวัร์ท่ีมีความสามารถในการเคล่ือนท่ี
ไปยงัขอบเขตของวตัถุในภาพได ้โดยในแต่ละขั้นตอนมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

3.1 การสร้างภาพ Saliency Map 

ภาพ Saliency Map ของงานวิจยัน้ี จะสร้างมาจาก
ผลต่างระหว่างภาพอินพุต (ภาพ Low DOF) กับภาพ
อินพุตท่ีถูกท าให้เปล่ียนแปลงเล็กน้อย โดยมีสมมติฐาน
ท่ีว่า ในบริเวณท่ีเป็นพ้ืนหลงัท่ีเบลออยู่แลว้นั้น ถา้มีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเล็กน้อยก็น่าจะไม่แตกต่างจากภาพ
อินพุตเดิมมากนัก ในขณะท่ี  บริเวณท่ีเป็นวตัถุท่ีมีความ
ชัดเจน  เม่ือถูกท าให้มีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อย จะเกิด
ความแตกต่างกับภาพอินพุตเดิมอย่างชัดเจน จึงท าให้ได้
ภาพ Saliency Map ท่ีมีค่าความเขม้ (Intensity) สูงใน
บริเวณท่ีเป็นวตัถุ และมีค่าความเขม้ต ่าในบริเวณท่ีเป็นพ้ืน
หลงัตามตอ้งการ  

จากสมมติฐานขา้งตน้น้ี สามารถแสดงให้เห็นไดด้งั
ตวัอย่างแสดงในรูปท่ี 2 โดยท่ีภาพ (ก) เป็นภาพอินพุต
ระดบัเทาท่ีมีวตัถุชดัเจนอยูบ่นพ้ืนหลงัท่ีเบลอ ซ่ึงในภาพน้ี
วตัถุท่ีเราสนใจ คือ ผึ้งและดอกไม ้ส่วนบริเวณท่ีเหลือ คือ 
พ้ืนหลงั และภาพ (ข) เป็นภาพอินพุตท่ีถูกท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเล็กน้อยจากการชกัตวัอย่างแบบสุ่มในแนว
แถวและหลกั กล่าวคือ จะมี 1 แถวและ 1 หลกัในภาพท่ีถูก
ตัดออกไปแบบสุ่ม หลังจากนั้ น  ภาพจะถูกปรับขนาด 
(Resize) กลับคืนมาให้มีขนาดเท่าเดิม ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 
ภาพ (ก) และภาพ (ข) มีความใกลเ้คียงกันมาก เน่ืองจาก
ภาพ (ก) ถูกท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 
และเม่ือน าภาพทั้ งสองมาลบกัน เพ่ือหาภาพผลต่ าง 

ดงัแสดงในรูป (ค) จะเห็นไดว้า่ ในบริเวณท่ีภาพทั้งสองมี
ความแตกต่างกนั จะมีค่าความเขม้สูง (พิกเซลสีขาว) ส่วน
บริเวณท่ีเป็นพ้ืนหลังจะมีค่าความเข้มต ่า (พิกเซลสีด า) 
เน่ืองจากมีความแตกต่างกันน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตาม 
บริเวณท่ีเป็นวตัถุยงัคงมีความโดดเด่นไม่มาก จึงตอ้งมี
ขั้นตอนในการปรับปรุงช่วงของค่าความเขม้ เพื่อให้วตัถุมี
ความโดดเด่นเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงท าไดโ้ดยการปรับ Contrast 
ของภาพ (ค) ผลลพัธ์ท่ีไดแ้สดงในภาพ (ง) 

 

   
(ก)                                 (ข) 

   
(ค)                                 (ง) 

รูปที ่2 ตวัอยา่งการสร้างภาพ Saliency Map 

(ก) ภาพอินพตุระดบัเทา  
(ข) ภาพอินพตุท่ีถูกท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยจาก
การชกัตวัอยา่งในแนวแถวและหลกัและถูกปรับขนาด

กลบัมาใหมี้ขนาดเท่าเดิม 
(ค) ภาพผลต่างระหวา่งภาพ (ก) และ (ข)  

(ง) ภาพท่ีไดจ้ากการปรับ Contrast 
 

ดงันั้น จากหลกัการขา้งตน้ จึงสามารถสรุปขั้นตอน
การสร้างภาพ  Saliency Map (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆) ท่ี น าเสนอใน
บทความน้ี ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. แปลงภาพตน้ฉบบั 𝐼𝐼 (ปริภูมิสี RGB) ท่ีมีขนาด 
𝑆𝑆 × 𝑁𝑁 × 3 เป็นภาพระดบัเทา 𝐼𝐼𝑔𝑔 ขนาด 𝑆𝑆 × 𝑁𝑁 
ดั ง น้ี  𝐼𝐼𝑔𝑔 = 0.299𝑅𝑅 + 0.587𝐺𝐺 + 0.114𝐵𝐵 ซ่ึ ง
เป็นค่าความสว่าง (Luminance) ในปริภูมิสี 

NTSC [13] โดยตัวอย่างภาพระดับเทาท่ีได ้
แสดงดงัรูปท่ี 2 (ก) 

2. ท าการสุ่มชกัตวัอย่างคอลมัน์ของภาพ 𝐼𝐼𝑔𝑔  ท้ิงไป 
1  คอลัมน์  เพื่ อ ให้ ได้ภ าพ  Igc ขน าด  𝑀𝑀 ×
(𝑁𝑁 − 1) จ านวน 𝛼𝛼𝑐𝑐 = 0.1𝑁𝑁 คร้ัง โดยคอลมัน์ท่ี
สุ่มท้ิงนั้นจะไม่ซ ้ ากนั 

3. ท าการหาภาพเฉล่ียจากภาพ  𝐼𝐼𝑔𝑔𝑐𝑐  ทุกภาพ จาก
ขั้นตอนท่ี 2  ดงัน้ี 𝜇𝜇𝑐𝑐 = 1

𝛼𝛼𝑐𝑐
∑ 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑐𝑐𝑖𝑖

𝛼𝛼𝑐𝑐
𝑖𝑖=1  

4. ท าการสร้างภาพ 𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑐𝑐  ขนาด 𝑀𝑀 × 𝑁𝑁 จากภาพ 𝜇𝜇𝑐𝑐  
โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร ป ร ะ ม า ณ ค่ า ใ น ช่ ว ง 
(Interpolation) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
ปรับขนาด (Resize) ภาพ 𝜇𝜇𝑐𝑐 กลบัมาให้มีขนาด
เท่ากบัภาพอินพตุ นัน่เอง     

5. ท าการสุ่มชักตวัอย่างแถวของภาพ 𝐼𝐼𝑔𝑔  ท้ิงไป 1 
แถว เพื่ อให้ได้ภาพ 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔  ขนาด  (𝑀𝑀 − 1) × 𝑁𝑁
จ านวน 𝛼𝛼𝑔𝑔 = 0.1𝑀𝑀 คร้ัง โดยแถวท่ีสุ่มท้ิงนั้นจะ
ไม่ซ ้ ากนั 

6. ท าการหาภาพเฉล่ียจากภาพ  𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔 ทุกภาพใน
ขั้นตอนท่ี 5  ดงัน้ี 𝜇𝜇𝑔𝑔 = 1

𝛼𝛼𝑔𝑔
∑ 𝐼𝐼𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖

𝛼𝛼𝑔𝑔
𝑖𝑖=1  

7. ท าการสร้างภาพ 𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑔𝑔  ขนาด 𝑀𝑀 × 𝑁𝑁 จากภาพ 𝜇𝜇𝑔𝑔 
โดยใชว้ธีิการแบบเดียวกบัขั้นตอนท่ี 4    

8. ท าการหาค่าเฉล่ียของภาพ 𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑐𝑐   และ 𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑔𝑔  ดังน้ี 
𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑐𝑐+𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑔𝑔

2  ซ่ึงตวัอย่างภาพท่ีไดจ้ากการท า
ขั้นตอนน้ี แสดงดงัรูปท่ี 2 (ข) 

9. หาภาพ  𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷  ได้จากการหาภาพผลต่าง ดังน้ี  
𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷 =  | 𝐼𝐼𝑔𝑔 − 𝐼𝐼′𝑔𝑔𝑔𝑔| ซ่ึงตัวอย่างภาพท่ีได้จาก
การท าขั้นตอนน้ี แสดงดงัรูปท่ี 2 (ค) 

10. สร้างภาพ Saliency Map (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆) ไดด้งัน้ี 

        𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = {
𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)  ; 𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) < 𝛽𝛽

𝛽𝛽 ; 𝑂𝑂𝑂𝑂ℎ𝑒𝑒𝑔𝑔𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒   
 

โดยท่ี 𝛽𝛽 = 𝜂𝜂
100 × max (𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷) ซ่ึงในงานวิจัยน้ี

ได้เลือกใช้ค่า 𝜂𝜂 = 10 โดยขั้นตอนน้ีเป็นการ
ปรับ  Contrast ของภาพ  𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷  เพื่ อให้ว ัตถุ มี
ความโดดเด่น เพ่ิมมากข้ึน  โดยใช้หลักการ 
Piecewise-Linear Transformation [14] 
จากนั้ น ท าก ารป รับ ช่ วงของค่ าค วาม เข้ม 

(Intensity) ให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 255 จะท าให้ได้
ภาพ Saliency Map (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆) ออกมา ซ่ึงตวัอย่าง
ภาพ Saliency Map ท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ี แสดง
ดังรูปท่ี 2 (ง) ซ่ึงการพิจารณาเลือกใช้ค่า 𝜂𝜂  น้ี 
จะไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี 4 

 
 ตวัอยา่งภาพ Saliency Map  (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆) ท่ีได ้แสดงดงั

รูปท่ี 3 ซ่ึงสร้างมาจากภาพ Low DOF ในรูปท่ี 1 โดย
จากรูปจะเห็นไดว้า่บริเวณท่ีเป็นวตัถุจะมีความเขม้สูง (สี
ขาว) ส่วนบริเวณท่ีเป็นพ้ืนหลงัจะมีความเขม้ต ่า (สีด า) ซ่ึง
ในขั้นตอนถดัไปเราจะใช้ภาพ Saliency Map (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆) น้ี
ในการคน้หาต าแหน่งของวตัถุท่ีอยูใ่นภาพ  

 

   
 

   
รูปที ่3 ตวัอยา่งภาพ Saliency Map (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆) ท่ีได ้

 
3.2 การหาต าแหน่งของวตัถุ 

ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการคน้หาต าแหน่งของวตัถุใน
ภาพ ส าหรับใช้เป็นคอนทัวร์เร่ิมต้น (Initial Contour) 
ให้กบัแอ็กทีฟคอนทวัร์ในขั้นตอนถดัไป สาเหตุท่ีเราตอ้ง
คน้หาต าแหน่งโดยประมาณของวตัถุในภาพ เน่ืองจากการ
ก าหนดคอนทวัร์เร่ิมตน้จะมีผลกระทบต่อผลการแบ่งส่วน
ภาพท่ีไดอ้ยา่งมาก สามารถวเิคราะห์ได ้3 กรณี ดงัน้ี   

1. เม่ือก าหนดคอนทัวร์เร่ิมต้นให้ครอบคลุมวตัถุ
ทั้งหมดได ้แต่คอนทวัร์เร่ิมตน้อยูห่่างไกลจากวตัถุ การแบ่ง
ส่วนภาพจะใช้เวลานาน และอาจได้บริเวณท่ีไม่ใช่วตัถุ
ปะปนมาได ้
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 2. เม่ือก าหนดคอนทัวร์เร่ิมต้นไม่ครอบคลุมวตัถุ
ทั้งหมด การแบ่งส่วนภาพจะเร็วกวา่กรณีท่ี 1 แต่วตัถุท่ีได้
อาจมีบริเวณบางส่วนขาดหายไป 

3. เม่ือก าหนดคอนทัวร์เร่ิมต้นครอบคลุมวัตถุ
ทั้งหมด ซ่ึงมีรูปร่างคลา้ย และอยูใ่กลก้บัวตัถุท่ีตอ้งการ จะ
ใชเ้วลาในการแบ่งส่วนภาพน้อยกวา่กรณีท่ี 1 และไดว้ตัถุ
ท่ีมีรายละเอียดครบถว้นมากกวา่กรณีท่ี 2 

จากการวิเคราะห์ ดังกล่าว ในบทความวิจัยน้ีจึงได้
ออกแบบและพฒันาวิธีการคน้หาต าแหน่งของวตัถุในภาพ 
ISM เพ่ือจะน าไปใช้เป็นคอนทัวร์เร่ิมตน้ ให้เป็นแบบใน
กรณีท่ี 3 โดยจากสมมติฐานท่ีว่า ภาพ 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆  นั้น บริเวณท่ี
เป็นวตัถุจะมีจุดสีขาวกระจายตวัอยูอ่ยา่งหนาแน่น ในขณะ
ท่ี บริเวณท่ีเป็นพ้ืนหลงัจะมีจุดสีขาวกระจายตวัอย่างเบา
บางหรือไม่มีเลย ซ่ึงบทความวิจัยน้ีได้ใช้การกระจายตัว
ของจุดสีขาวมาช่วยในการหาต าแหน่งของวตัถุ  

การหาต าแหน่งของวตัถุมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. แบ่งภาพ  𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆  ให้ เป็นบล็อกขนาด 𝐵𝐵𝑟𝑟 × 𝐵𝐵𝑐𝑐   
แบบไม่ซ้อนทับกัน โดยในงานวิจัยน้ีเลือกใช ้
𝐵𝐵𝑟𝑟 = 𝐵𝐵𝑐𝑐 = 40 พิกเซล  

2. หาค่าเฉล่ียในบล็อก และก าหนดให้ทุกค่าใน
บลอ็กมีค่าเป็นค่าเฉล่ีย  

3. ท าขั้นตอนท่ี 2. จนครบทุกบลอ็ก 

4. หาค่าขีดแบ่ง 𝜃𝜃𝑚𝑚 โดยใชว้ธีิ Otsu [15] ถา้บลอ็ก
ใด มีค่ าเฉ ล่ียสู งกว่าห รือ เท่ ากับค่ า  𝜃𝜃𝑚𝑚 จะ
ก าหนดค่าให้บล็อกนั้ นเป็นสีขาว (มีค่าเป็น 1) 

และถ้าบล็อกใดมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าค่า 𝜃𝜃𝑚𝑚 จะ
ก าหนดให้เป็นสีด า (มีค่าเป็น 0) โดยผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ากขั้นตอนน้ีจะเป็นภาพขาว-ด า 

5. หาค่าความแปรปรวนในบลอ็ก (ใชภ้าพบลอ็กใน
ขั้นตอนท่ี 1.ในการค านวณ)  และก าหนดให้ทุก
ค่าในบลอ็กมีค่าเป็นค่าความแปรปรวน 

6. ท าขั้นตอนท่ี 5. จนครบทุกบลอ็ก 

7. หาค่าขีดแบ่ง 𝜃𝜃𝜎𝜎2  โดยใช้วิ ธี Otsu [15] ถ้า
บล็อกใดมีค่าความแปรปรวนสูงกวา่หรือเท่ากบั
ค่า  𝜃𝜃𝜎𝜎2  จะก าหนดค่าให้บล็อกนั้นเป็นสีขาว (มี

ค่าเป็น 1) และถา้บล็อกใดมีค่าความแปรปรวน
น้อยกว่าค่า  𝜃𝜃𝜎𝜎2  จะก าหนดให้เป็นสีด า (มีค่า
เป็น 0) โดยผลลัพธ์ท่ีได้จากขั้นตอนน้ีจะเป็น
ภาพขาว-ด า 

8. น าภาพขาว-ด าท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 4. และ 7. มา
ท าการ OR กนั 

9. ในกรณีท่ีพบวา่ผลจากขั้นตอนท่ี 8. เป็นบล็อกวง
ปิด (มีบล็อกสีขาวลอ้มรอบบล็อกสีด า) ให้ท า
การเติมพ้ืนท่ีในวงปิดนั้นดว้ยสีขาว (มีค่าเป็น 1) 

ทั้งหมด 

10. ท าการวาดเส้นล้อมรอบบล็อกท่ี เป็น สีขาว
ทั้งหมด ซ่ึงก็คือ ต าแหน่งของวตัถุท่ีอยูใ่นภาพ  

ตวัอยา่งการหาต าแหน่งของวตัถุในภาพ  𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆  ในรูปท่ี 
3 แสดงดงัรูปท่ี 4 โดยจากรูปจะเห็นไดว้า่วตัถุถูกลอ้มรอบ
ดว้ยเส้นคอนทวัร์ท่ีวางตวัอยูใ่กลก้บัวตัถุ โดยเสน้คอนทวัร์
เหล่าน้ีจะถูกน าไปใชเ้ป็นคอนทวัร์เร่ิมตน้ของวิธีการแอ็ก
ทีฟคอนทวัร์ในขั้นตอนถดัไป   

 

   
 

   
รูปที ่4 ตวัอยา่งการหาต าแหน่งของวตัถุในภาพ 

 
3.3 การหาขอบเขตของวตัถุโดยใช้แอก็ทฟีคอนทวัร์ 

จากขั้ นตอนในหัวข้อ ท่ี  3.2 เราจะได้ต าแหน่ง
โดยประมาณของวตัถุท่ีอยู่ในภาพ ซ่ึงยงัไม่ใช่ขอบเขตท่ี
แทจ้ริงของวตัถุ ดงันั้น ตอ้งมีอีกหน่ึงขั้นตอนท่ีท าหนา้ท่ีหา
ขอบเขตท่ีแทจ้ริงของวตัถุออกมา โดยในบทความวจิยัน้ีได้
ประยุกต์ใช้วิ ธีการแอ็กทีฟคอนทัวร์แบบใช้บ ริเวณ 
(Region-Based Active Contour Method) ท่ี
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น าเสนอโดย Chan และ Vese [16]  มาท าหน้าท่ีหา
ขอบเขตของวตัถุท่ีตอ้งการในภาพ  

วธีิการแอ็กทีฟคอนทวัร์น้ี มีหลกัการท างาน คือ เส้น
คอนทัวร์จะถูกวางลงบนภาพ เรียกว่า คอนทัวร์เร่ิมต้น 
ตวัอย่างแสดงดงัรูปท่ี 5 (ก) จากนั้น เส้นคอนทวัร์จะค่อย 
ๆ เปล่ียนรูปร่างและเคล่ือนท่ีไปยงัขอบเขตของวตัถุในภาพ 
โดยเส้นคอนทัวร์จะถูกขบัเคล่ือนโดยแรง (Force) ท่ีใช้
ในการควบคุม ซ่ึงสามารถก าหนดไดจ้ากฟังก์ชนัพลงังาน 
(Energy Function) โดยฟังก์ชนัพลงังานน้ีจะมีค่าน้อย
ท่ีสุดเม่ือเส้นคอนทัวร์วางตัวอยู่บนขอบเขตของวตัถุ 
ฟังก์ชนัพลงังานท่ีนิยมใชใ้นงานวจิยั ไดแ้ก่ แบบใชบ้ริเวณ 
(Region-Based) โดยภาพอินพุตจะถูกแบ่งออกเป็น 2 

บริเวณ ไดแ้ก่ บริเวณท่ีอยูภ่ายในคอนทวัร์และบริเวณท่ีอยู่
ภายนอกคอนทวัร์ จากนั้น จะใชค้่าเฉล่ียของความเขม้ของ
พิกเซลท่ีอยูภ่ายในคอนทวัร์  𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖  และภายนอกคอนทวัร์ 
𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 เป็นตวัก าหนดวา่จุดต่าง ๆ บนเส้นคอนทวัร์จะตอ้ง
เคล่ือนไปในทิศทางใด เพื่อไปยงัขอบเขตของวตัถุ จนท า
ให้ได้ผลการแบ่งส่วนภาพดังแสดงในรูปท่ี 5  (ข) ซ่ึง
เป้าหมายของการเคล่ือนท่ี น้ีจะเป็นการท าให้ผลต่าง
ระหว่างค่าความเขม้ของทุกพิกเซลท่ีอยู่ภายในคอนทัวร์
เม่ือเทียบกบั  𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖  มีค่าน้อยท่ีสุด และผลต่างระหว่างค่า
ความเขม้ของทุกพิกเซลท่ีอยูภ่ายนอกคอนทวัร์เม่ือเทียบกบั 
𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 มีค่าน้อยท่ีสุดเช่นกัน ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเส้นคอน
ทัวร์จะเคล่ือนท่ีและเปล่ียนรูปร่างเพ่ือจัดกลุ่มพิกเซล
ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยพิกเซลท่ีมีค่าความเขม้ใกลเ้คียงกนัจะ
ถูกจดักลุ่มใหอ้ยูด่ว้ยกนั นัน่เอง  

 

  
(ก)                                     (ข) 

รูปที ่5 หลกัการของแอก็ทีฟคอนทวัร์แบบใชบ้ริเวณ 

(ก) คอนทวัรเร่ิมตน้ (ข) ผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได ้

แรงท่ีใช้ในการขับเค ล่ือนคอนทัวร์มี ท่ีมา  ดังน้ี 
เร่ิมตน้จากการก าหนดให้ 𝐶𝐶  คือ คอนทัวร์ ท่ีฝังตวัอยู่ใน
เซตระดับ (Level Set) ท่ี ศูนย์ของฟังก์ชัน 𝜙𝜙(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ดัง
สมการท่ี (1) โดยท่ี Ω คือ โดเมนของภาพ  

 
            𝐶𝐶 = {(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈ Ω ∶ 𝜙𝜙(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 0 }            (1) 
 

ก าหนดฟังก์ชันพลังงาน  ดังสมการท่ี  (2) โดย
ฟังก์ชนัพลงังานน้ีจะมีค่านอ้ยท่ีสุดเม่ือเสน้คอนทวัร์วางตวั
อยูบ่นขอบเขตของวตัถุในภาพ 

 
 𝐸𝐸 = ∫ 𝛿𝛿𝜀𝜀Ω (𝜙𝜙)|∇𝜙𝜙|𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦 

        + ∫ (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖)2𝐻𝐻𝜀𝜀Ω (𝜙𝜙)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦      

        + ∫ (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)2
Ω (1 − 𝐻𝐻𝜀𝜀(𝜙𝜙))𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦     (2) 

โดยท่ี  𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆 คือ ภาพ Saliency Map ท่ีไดจ้ากขั้นตอนใน
หัวข้อท่ี 3.1 𝐻𝐻𝜀𝜀(𝜙𝜙) คือ ฟังก์ชัน Heaviside แสดงดัง
สมการท่ี (3) 𝛿𝛿𝜀𝜀(𝜙𝜙) คือ ฟังก์ชนั delta แสดงดงัสมการ
ท่ี (4)  𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 คือ ค่าเฉล่ียของความเขม้ของทุก ๆ พิกเซลท่ี
อยู่ภายในคอนทวัร์ แสดงดงัสมการท่ี (5) และ 𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 คือ 
ค่าเฉล่ียของความเขม้ของทุก ๆ พิกเซลท่ีอยู่ภายนอกคอน
ทวัร์ แสดงดงัสมการท่ี (6) 
 
                   𝐻𝐻𝜀𝜀(𝜙𝜙) = 1

2 [1 + 2
𝜋𝜋 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑖𝑖 𝜙𝜙

𝜀𝜀 ]                (3) 
 
        𝛿𝛿𝜀𝜀(𝜙𝜙) = 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝜙𝜙 𝐻𝐻𝜀𝜀(𝜙𝜙) = 1
𝜋𝜋 [ 𝜀𝜀

𝜀𝜀2+𝜙𝜙2]              (4) 
 

                      𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∫ 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑥𝑥,𝑦𝑦)𝐻𝐻𝜀𝜀(𝜙𝜙)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦Ω
∫ 𝐻𝐻𝜀𝜀(𝜙𝜙)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦Ω

                    (5) 

 

                    𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = ∫ 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑥𝑥,𝑦𝑦)(1−𝐻𝐻𝜀𝜀(𝜙𝜙))𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦Ω
∫ (1−𝐻𝐻𝜀𝜀(𝜙𝜙))𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝑦𝑦Ω

           (6)     
 
จากนั้น จะท าการหาสมการการเคล่ือนท่ีของแอ็กทีฟ

คอนทวัร์ ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนเส้นคอนทวัร์ให้วิ่ง
ไปยงัขอบเขตของวตัถุในภาพ โดยการหาอนุพันธ์ของ
สมการท่ี (2) เทียบกบั 𝜙𝜙 แลว้ก าหนดให้มีค่าเท่ากบั  𝜕𝜕𝜙𝜙

𝜕𝜕𝑜𝑜  
จะท าให้ไดส้มการการเคล่ือนท่ีของแอ็กทีฟคอนทัวร์ ดัง
แสดงในสมการท่ี (7) 
 



ส.ผู้มีจรรยา

76

      𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝛿𝛿𝜀𝜀(𝜙𝜙) [𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ( ∇ϕ

‖∇ϕ‖) 

                   −(𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖)2 + (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜𝜕𝜕)2]            (7) 
 

จากสมการท่ี  (7) เป็นการหาขอบเขตของวตัถุใน
ภาพโดยการเคล่ือนท่ีไปเร่ือย ๆ ของแอ็กทีฟคอนทวัร์ ซ่ึง
เป็นการค านวณหาเส้นคอนทัวร์ในลักษณะการวนซ ้ า 
(Iteration) ดังนั้ น จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดต าแหน่ง
และรูปร่างของคอนทวัร์เร่ิมตน้ (Initial Contour) ซ่ึงใน
ขั้นตอนน้ีไดใ้ชค้อนทวัร์เร่ิมตน้ ท่ีไดจ้ากขั้นตอนในหัวขอ้
ท่ี 3.2 โดยตวัอยา่งผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได ้แสดงดงัรูปท่ี 
6 ซ่ึงจะเห็นไดว้่าแอ็กทีฟคอนทวัร์สามารถเคล่ือนท่ีไปยงั
ขอบเขตของวตัถุท่ีเราตอ้งการไดอ้ยา่งตามท่ีตอ้งการ 

  

   
 

   
รูปที ่6 ตวัอยา่งผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได ้

 
4.  การทดลอง 

 ในการทดลองน้ี ได้ทดลองกับภาพจากฐานข้อมูล 
BSDS500 [1 ]  จ าน วน  8 6  ภ าพ  แ ล ะฐ าน ข้อ มู ล 
GraKriWei [2] จ านวน 63 ภาพ รวมทั้ งส้ิน 149 ภาพ 
ซ่ึงทั้ งสองฐานข้อมูลน้ี มีผลการแบ่งส่วนภาพด้วยมือ 
(Manual Segmentation) แนบมาใหด้ว้ย เพื่อใชส้ าหรับ
วดัความถูกต้องของผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได้จากการ
ทดลอง ทั้ งน้ีภาพทั้ งหมดจากทั้ งสองฐานขอ้มูลเป็นภาพ 

Low DOF ทั้ งส้ิน ดังนั้ น  ในการวัดประสิทธิภาพใน
บทความวิจยัน้ี จะวิเคราะห์ผลการทดลองจากค่าเฉล่ียท่ีได้
จากสองฐานขอ้มูลร่วมกนั นอกจากน้ี ไดมี้การเปรียบเทียบ
ผลการแบ่งส่วนภาพจากวิธีท่ีน าเสนอ เทียบกบัวิธีการจาก
งานวจิยัของ Mei และคณะ [12] 

 ตวัช้ีวดัท่ีน ามาใช้ในการเปรียบเทียบความถูกต้อง
ของผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได ้ไดแ้ก่ ค่า F [17] และ Time 

โดยค่า F ค านวณไดด้งัสมการท่ี (8)   
 
                                𝐹𝐹 = 2×𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖×𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖+𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅               (8) 
 
โด ย ท่ี  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝑇𝑇𝑃𝑃 (𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝑃𝑃)⁄  แ ล ะ  𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
 𝑇𝑇𝑃𝑃 (𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝐹𝐹)⁄  ค ว าม ห ม ายข อ ง  𝑇𝑇𝑃𝑃, 𝐹𝐹𝑃𝑃 แ ล ะ  𝐹𝐹𝐹𝐹 
หมายถึง  จ านวนพิก เซลของ True Positive, False 

Positive และ False Negative ตามล าดับ โดยจ านวน
พิกเซลเหล่าน้ีเป็นการนับเทียบระหว่างผลการแบ่งส่วน
ภาพท่ีได ้เทียบกบัผลการแบ่งส่วนภาพดว้ยมือ (Manual 

Segmentation) โดยค่า F น้ีจะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1 ซ่ึง
อาจกล่าวไดว้า่ค่า F แสดงถึง ความเหมือนระหวา่งผลการ
แบ่งส่วนภาพท่ีได้เทียบกับผลการแบ่งส่วนภาพด้วยมือ 
นัน่เอง 
 ส าหรับค่า Time ซ่ึงเป็นเวลาท่ีใช้ในการค านวณ
ประมวลผล มีหน่วยเป็นวนิาที โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
ใน ก าร รัน โป รแกรม มี คุณ ลักษณ ะดัง น้ี  Intel(R) 

Core(TM) i7-4790 CPU 3.60 GHz และใช้ RAM 
16 GB  
 ค่า F และ ค่า Time ท่ีได้จากการทดลองแบ่งส่วน
ภาพจากฐานขอ้มูลทั้งสองจ านวนรวม 149 ภาพ แสดงใน
ตารางท่ี 1 และตวัอยา่งผลการแบ่งส่วนภาพท่ีไดแ้สดงใน
ตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแบ่งส่วน
ภาพโดยใชค้่า F และ Time เป็นตวัช้ีวดั 

ค่าตวัช้ีวดั 
วธีิการของ Mei  

และคณะ [12] 
วธีิการท่ี
น าเสนอ 

F 

max 0.9868 0.9927 
min 0.3970 0.4948 

mean 0.8365 0.8518 
std 0.1268 0.0949 

Time 
(วนิาที) 

max 237.7674 75.6268 
min 19.7344 2.2119 

mean 112.1134 15.9053 
std 49.8231 22.2968 
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      𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝛿𝛿𝜀𝜀(𝜙𝜙) [𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ( ∇ϕ

‖∇ϕ‖) 

                   −(𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖)2 + (𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝜇𝜇𝑜𝑜𝑜𝑜𝜕𝜕)2]            (7) 
 

จากสมการท่ี  (7) เป็นการหาขอบเขตของวตัถุใน
ภาพโดยการเคล่ือนท่ีไปเร่ือย ๆ ของแอ็กทีฟคอนทวัร์ ซ่ึง
เป็นการค านวณหาเส้นคอนทัวร์ในลักษณะการวนซ ้ า 
(Iteration) ดังนั้ น จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดต าแหน่ง
และรูปร่างของคอนทวัร์เร่ิมตน้ (Initial Contour) ซ่ึงใน
ขั้นตอนน้ีไดใ้ชค้อนทวัร์เร่ิมตน้ ท่ีไดจ้ากขั้นตอนในหัวขอ้
ท่ี 3.2 โดยตวัอยา่งผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได ้แสดงดงัรูปท่ี 
6 ซ่ึงจะเห็นไดว้่าแอ็กทีฟคอนทวัร์สามารถเคล่ือนท่ีไปยงั
ขอบเขตของวตัถุท่ีเราตอ้งการไดอ้ยา่งตามท่ีตอ้งการ 

  

   
 

   
รูปที ่6 ตวัอยา่งผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได ้

 
4.  การทดลอง 

 ในการทดลองน้ี ได้ทดลองกับภาพจากฐานข้อมูล 
BSDS500 [1 ]  จ าน วน  8 6  ภ าพ  แ ล ะฐ าน ข้อ มู ล 
GraKriWei [2] จ านวน 63 ภาพ รวมทั้ งส้ิน 149 ภาพ 
ซ่ึงทั้ งสองฐานข้อมูลน้ี มีผลการแบ่งส่วนภาพด้วยมือ 
(Manual Segmentation) แนบมาใหด้ว้ย เพื่อใชส้ าหรับ
วดัความถูกต้องของผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได้จากการ
ทดลอง ทั้ งน้ีภาพทั้ งหมดจากทั้ งสองฐานขอ้มูลเป็นภาพ 

Low DOF ทั้ งส้ิน ดังนั้ น  ในการวัดประสิทธิภาพใน
บทความวิจยัน้ี จะวิเคราะห์ผลการทดลองจากค่าเฉล่ียท่ีได้
จากสองฐานขอ้มูลร่วมกนั นอกจากน้ี ไดมี้การเปรียบเทียบ
ผลการแบ่งส่วนภาพจากวิธีท่ีน าเสนอ เทียบกบัวิธีการจาก
งานวจิยัของ Mei และคณะ [12] 

 ตวัช้ีวดัท่ีน ามาใช้ในการเปรียบเทียบความถูกต้อง
ของผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได ้ไดแ้ก่ ค่า F [17] และ Time 

โดยค่า F ค านวณไดด้งัสมการท่ี (8)   
 
                                𝐹𝐹 = 2×𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖×𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖+𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅               (8) 
 
โด ย ท่ี  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝑇𝑇𝑃𝑃 (𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝑃𝑃)⁄  แ ล ะ  𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
 𝑇𝑇𝑃𝑃 (𝑇𝑇𝑃𝑃 + 𝐹𝐹𝐹𝐹)⁄  ค ว าม ห ม ายข อ ง  𝑇𝑇𝑃𝑃, 𝐹𝐹𝑃𝑃 แ ล ะ  𝐹𝐹𝐹𝐹 
หมายถึง  จ านวนพิก เซลของ True Positive, False 

Positive และ False Negative ตามล าดับ โดยจ านวน
พิกเซลเหล่าน้ีเป็นการนับเทียบระหว่างผลการแบ่งส่วน
ภาพท่ีได ้เทียบกบัผลการแบ่งส่วนภาพดว้ยมือ (Manual 

Segmentation) โดยค่า F น้ีจะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1 ซ่ึง
อาจกล่าวไดว้า่ค่า F แสดงถึง ความเหมือนระหวา่งผลการ
แบ่งส่วนภาพท่ีได้เทียบกับผลการแบ่งส่วนภาพด้วยมือ 
นัน่เอง 
 ส าหรับค่า Time ซ่ึงเป็นเวลาท่ีใช้ในการค านวณ
ประมวลผล มีหน่วยเป็นวนิาที โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
ใน ก าร รัน โป รแกรม มี คุณ ลักษณ ะดัง น้ี  Intel(R) 

Core(TM) i7-4790 CPU 3.60 GHz และใช้ RAM 
16 GB  
 ค่า F และ ค่า Time ท่ีได้จากการทดลองแบ่งส่วน
ภาพจากฐานขอ้มูลทั้งสองจ านวนรวม 149 ภาพ แสดงใน
ตารางท่ี 1 และตวัอยา่งผลการแบ่งส่วนภาพท่ีไดแ้สดงใน
ตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแบ่งส่วน
ภาพโดยใชค้่า F และ Time เป็นตวัช้ีวดั 

ค่าตวัช้ีวดั 
วธีิการของ Mei  

และคณะ [12] 
วธีิการท่ี
น าเสนอ 

F 

max 0.9868 0.9927 
min 0.3970 0.4948 

mean 0.8365 0.8518 
std 0.1268 0.0949 

Time 
(วนิาที) 

max 237.7674 75.6268 
min 19.7344 2.2119 

mean 112.1134 15.9053 
std 49.8231 22.2968 

จากตารางท่ี  1  จะเห็นได้ว่าวิธีการท่ีน าเสนอให้
ค่าเฉ ล่ีย F มากกว่าวิ ธีการของ Mei และคณะ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.8518 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
วิธีการท่ีน าเสนอยงัคงมีค่าน้อยกว่าอีกด้วย มีค่าเท่ากับ 
0.0949 แสดงให้เห็นวา่ผลการแบ่งส่วนภาพ จากวธีิการท่ี
น าเสนอ มีความ ถูกต้อ งใกล้ เคี ยงกัน ในแต่ละภาพ 
นอกจากน้ี ในเร่ืองของเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผล วธีิการ
ท่ีน าเสนอใชเ้วลาเฉล่ียในการแบ่งส่วนภาพอยูท่ี่ 15.9053 

วนิาที ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่วิธีการของ Mei และคณะ ประมาณ 
7 เท่า เน่ืองจากวธีิการท่ีน าเสนอมีการค านวณท่ีไม่ซบัซอ้น
ในขั้นตอนของการสร้างภาพ Saliency Map อีกทั้งยงัมี
ขั้นตอนในการหาต าแหน่งโดยประมาณของวตัถุในภาพ
ก่อน เพ่ือเป็นการวางคอนทวัร์เร่ิมตน้ใหอ้ยูใ่กลก้บัขอบเขต
ท่ีแทจ้ริงของวตัถุ ส่งผลใหแ้อก็ทีฟคอนทวัร์ใชเ้วลาไม่นาน
ในการเคล่ือนท่ีเขา้หาวตัถุ  

ในตารางท่ี 2 เป็นตวัอย่างผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได้
จากวิธีการท่ีน าเสนอเปรียบเทียบกบัวิธีการของ Mei และ
คณะ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ภาพ Saliency map ท่ีไดจ้ากวิธีการ
ท่ีน าเสนอ โดยรวมนั้น บริเวณท่ีเป็นวตัถุมีความโดดเด่น
มากกว่า จึงท าให้ผลการแบ่งส่วนวตัถุท่ีต้องการมีความ
ถูกตอ้งมากกว่า ตวัอย่างเช่น ผลการแบ่งส่วนภาพมา้ลาย 
ดังแสดงในแถวท่ี 1  ซ่ึงเห็นได้ว่าภาพ Saliency map 
ของวิธีการของ Mei และคณะ พ้ืนหลังยงัคงมีส่วนท่ี
ตกคา้งอยู ่ตวัมา้ลายจึงมีความโดนเด่นและแตกต่างจากพ้ืน
หลงัไม่มากนกั ส่งผลให้ขั้นตอนการวางคอนทวัร์เร่ิมตน้ท่ี
ใช้หลักการของการกระจายตัวแบบแกมม่า (Gamma 

Distribution) ไดส้ร้างคอนทวัร์เร่ิมตน้ครอบคลุมตวัวตัถุ
ท่ีกวา้งเกินไป ดงัแสดงในรูปท่ี 7(ก) จึงท าให้ผลการแบ่ง
ส่วนภาพท่ีได้มีพ้ืนหลังปะปนมาเป็นจ านวนมาก แต่
ส าหรับวธีิการท่ีน าเสนอในบทความวจิยัน้ี ภาพ Saliency 

map ท่ีได้ ตัวม้าลายจะมีความโดดเด่นชัดเจนมากกว่า 
ส่วนบริเวณท่ีเป็นพ้ืนหลงัไดถู้กก าจดัออกไปเกือบทั้งหมด 
จึงท าให้ขั้นตอนในการวางต าแหน่งของคอนทวัร์เร่ิมตน้
สามารถวางคอนทัวร์เร่ิมตน้ได้ใกลเ้คียงกบัตวัมา้ลาย ดัง
แสดงในรูปท่ี  7(ข) ท าให้แอ็กทีฟคอนทัวร์สามารถ

เคล่ือนท่ีเขา้หาตวัมา้ลายไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีความถูกตอ้ง
มากกวา่  

 

   
(ก)                                (ข) 

 
รูปที ่7 การวางคอนทวัร์เร่ิมตน้บนภาพ Saliency Map  

(ก) วธีิการของ Mei และคณะ [12] (ข) วธีิการท่ีน าเสนอ 

 
จากผลการทดลองในแถวท่ี 2 ถึง 6 ของตารางท่ี 2 

จะเห็นไดว้า่วิธีการท่ีน าเสนอสามารถสร้างภาพ Saliency 

Map ท่ีตวัวตัถุมีความชัดเจนไดม้ากกวา่วิธีการของ Mei 

และคณะ โดยสังเกตได้จากขอบเขตของวตัถุท่ีมีความ
ต่อเน่ืองไม่จางหาย จึงท าให้แอ็กทีฟคอนทัวร์สามารถ
เคล่ือนท่ีไปยงัขอบเขตของวตัถุไดถู้กตอ้ง ไม่เคล่ือนท่ีเลย
เขา้ไปในบริเวณท่ีเป็นวตัถุ ส่งผลให้ได้ตวัวตัถุท่ีมีความ
ถูกต้องสมบูรณ์มากกว่า ดังน้ี ภาพในแถวท่ี 2 ได้กลีบ
ดอกไมค้รบถว้น ภาพในแถวท่ี 3 ไดแ้ขนของเด็กนอ้ยอยา่ง
ถูกตอ้ง ภาพในแถวท่ี 4 ไดเ้ส้ือผา้ของคุณผูห้ญิงแบบเต็ม
ตวั ภาพในแถวท่ี 5 ได้ล าตวัของรถยนต์ครบทั้ งคนั และ
ภาพในแถวท่ี 6 ไดเ้สือท่ีมีบริเวณล าคอครบสมบูรณ์ 

จากผลการทดลองในแถวท่ี 7 ของตารางท่ี 2 วิธีการ
ของ Mei และคณะ จะไดส่้วนเกินท่ีเป็นผืนน ้ าใตข้อนไม้
ติดมาดว้ย ส่วนวิธีการท่ีน าเสนอจะไดเ้ฉพาะนกและขอน
ไม้ออกมาซ่ึงเป็นวตัถุท่ี เราต้องการ เน่ืองจากวิธีการท่ี
น าเสนอใช้แอ็กทีฟคอนทัวร์แบบใช้บริเวณครอบคลุม 
(Global) จึงท าให้บริเวณผืนน ้ าในภาพ Saliency Map 
ท่ีมีความโดนเด่นน้อยกว่านกและขอนไม ้ไม่ถูกแอ็กทีฟ
คอนทวัร์จดักลุ่มใหเ้ป็นกลุ่มเดียวกบัวตัถุ 

นอกจากน้ี ในแถวท่ี 8 ของตารางท่ี 2 ผลการแบ่ง
ส่วนภาพแมลงกบัดอกไม ้วิธีการของ Mei และคณะ จะ
ไดบ้างส่วนของพ้ืนหลงัติดมาดว้ยท่ีบริเวณใตก้ลีบดอกไม้
ดา้นขวา สาเหตุเน่ืองมาจาก วิธีการของ Mei และคณะ ใช้
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แอ็กทีฟคอนทวัร์แบบบริเวณท่ีใชค้่าความเขม้ของพิกเซล
ทั้ งหมด (Global) ของภาพ Saliency Map ร่วมกับค่า
ความเขม้ทอ้งถ่ิน (Local) ของภาพอินพตุตน้ฉบบั ซ่ึงเฉด
สีในภาพอินพุตตน้ฉบบั จะมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนท่ีของ
แอ็กทีฟคอนทวัร์ดว้ย จึงส่งผลให้ไดบ้ริเวณท่ีเป็นพ้ืนหลงั
ท่ีมีความแตกต่างกนัของเฉดสีบริเวณใตก้ลีบดอกไมติ้ดมา
ดว้ย แต่ส าหรับวิธีการท่ีน าเสนอ จะแบ่งส่วนไดต้วัแมลง
และดอกไม้ออกมาอย่างครบถว้นสมบูรณ์ไม่มีส่วนเกิน
ของพ้ืนหลงัติดมาด้วย เน่ืองจากตวัวตัถุมีความโดนเด่น
และเป็นกลุ่มกอ้นมีขาวชดัเจนในภาพ Saliency Map อีก
ทั้ งวิธีการท่ีน าเสนอน้ีได้เลือกใช้แอ็กทีฟคอนทัวร์แบบ
บริเวณท่ีใช้ค่าความเข้มของพิกเซลท่ีครอบคลุมทั้ งภาพ 
(Global) ของภาพ Saliency Map เท่านั้ น จึงท าให้ค่า
ความเข้มของภาพอินพุตต้นฉบับ  ไม่มีอิทธิผลต่อการ
เคล่ือนท่ีของแอ็กทีฟคอนทวัร์ และมีการค านวณท่ีซบัซอ้น
นอ้ยกวา่ จึงใชเ้วลาในการประมวลผลท่ีนอ้ยกวา่อีกดว้ย  

จากขั้ นตอนท่ี  10  ของการสร้างภาพ Saliency 

Map ในหัวข้อท่ี 3.1 ได้มีการเลือกใช้ค่า 𝜂𝜂 = 10 ซ่ึง
เป็นค่าท่ีได้มาจากการสังเกตผลการทดลองในการสร้าง
ภาพ  Saliency Map โดยค่า 𝜂𝜂 น้ีจะมีผลกับการปรับ 
Contrast ของภาพ Saliency Map ซ่ึงสามารถพิจารณา
ได้ดังน้ี ถา้เราใช้ 𝜂𝜂 ท่ีมีค่าน้อย บริเวณท่ีเป็นวตัถุในภาพ 
Saliency Map จะมีความโดดเด่น ข้ึนมา แต่บ ริ เวณ
บางส่วนของพ้ืนหลงัก็อาจจะโดดเด่นตามข้ึนมาดว้ย ซ่ึงจะ
มีผลกระทบกบัการแบ่งส่วนภาพในขั้นตอนของแอ็กทีฟ
คอนทวัร์ ท าให้ผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได ้จะมีส่วนเกินท่ี
ไม่ตอ้งการติดมาดว้ย แต่ในทางกลบักนัถา้เราใช ้𝜂𝜂 ท่ีมีค่า
มากเกินไป อาจท าให้บริเวณบางส่วนของวตัถุไม่มีความ
โดดเด่นข้ึนมาหรือจางหายไป ดงัตวัอย่างแสดงในรูปท่ี 8 
ซ่ึงเป็นภาพ Saliency Map ท่ีถูกปรับ Contrast โดยใช้
ค่า 𝜂𝜂 ท่ีแตกต่างกนั โดยจะเห็นไดว้่า การใชค้่า 𝜂𝜂 = 10 
จะท าให้ไดว้ตัถุท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างจากพ้ืนหลงั
ชดัเจน 

 

   
(ก)                                 (ข) 

   
(ค)                                 (ง) 

รูปที ่8 ตวัอยา่งภาพ Saliency Map  

ท่ีใชค้่า 𝜂𝜂 ท่ีแตกต่างกนั  
(ก) 𝜂𝜂 = 5  (ข) 𝜂𝜂 = 10  (ค) 𝜂𝜂 = 20   

(ง) 𝜂𝜂 = 40 
 

ในงานวิจัยน้ี  ได้ท าการทดลองหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่า 𝜂𝜂 และค่า F เฉล่ีย ท่ีไดจ้ากการทดลองกบัภาพ
ทั้งสองฐานขอ้มูล รวมทั้งส้ิน 149 ภาพ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงผลกระทบของผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได ้เม่ือค่า 𝜂𝜂 มีการ
เปล่ียนแปลงไป ดังแสดงในกราฟรูปท่ี 9 โดยเป็นการ
เปล่ียนแปลงค่า 𝜂𝜂 ในช่วง 5 ถึง 20 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การใช้
ค่า 𝜂𝜂 ท่ีน้อยหรือมากเกินไปจะท าให้ค่า F เฉล่ีย มีค่าไม่
มากนัก และจากผลการทดลองท่ีได้น้ี จะเห็นได้ว่าการ
เลือกใช้ค่า𝜂𝜂 = 10 เป็นค่าท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ปรับ 
Contrast ในขั้นตอนของการสร้างภาพ Saliency Map 

 

 
รูปที ่9 ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่า 𝜂𝜂 และค่า F เฉล่ีย 
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แอ็กทีฟคอนทวัร์แบบบริเวณท่ีใชค้่าความเขม้ของพิกเซล
ทั้ งหมด (Global) ของภาพ Saliency Map ร่วมกับค่า
ความเขม้ทอ้งถ่ิน (Local) ของภาพอินพตุตน้ฉบบั ซ่ึงเฉด
สีในภาพอินพุตตน้ฉบบั จะมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนท่ีของ
แอ็กทีฟคอนทวัร์ดว้ย จึงส่งผลให้ไดบ้ริเวณท่ีเป็นพ้ืนหลงั
ท่ีมีความแตกต่างกนัของเฉดสีบริเวณใตก้ลีบดอกไมติ้ดมา
ดว้ย แต่ส าหรับวิธีการท่ีน าเสนอ จะแบ่งส่วนไดต้วัแมลง
และดอกไม้ออกมาอย่างครบถว้นสมบูรณ์ไม่มีส่วนเกิน
ของพ้ืนหลงัติดมาด้วย เน่ืองจากตวัวตัถุมีความโดนเด่น
และเป็นกลุ่มกอ้นมีขาวชดัเจนในภาพ Saliency Map อีก
ทั้ งวิธีการท่ีน าเสนอน้ีได้เลือกใช้แอ็กทีฟคอนทัวร์แบบ
บริเวณท่ีใช้ค่าความเข้มของพิกเซลท่ีครอบคลุมทั้ งภาพ 
(Global) ของภาพ Saliency Map เท่านั้ น จึงท าให้ค่า
ความเข้มของภาพอินพุตต้นฉบับ  ไม่มีอิทธิผลต่อการ
เคล่ือนท่ีของแอ็กทีฟคอนทวัร์ และมีการค านวณท่ีซบัซอ้น
นอ้ยกวา่ จึงใชเ้วลาในการประมวลผลท่ีนอ้ยกวา่อีกดว้ย  

จากขั้ นตอนท่ี  10  ของการสร้างภาพ Saliency 

Map ในหัวข้อท่ี 3.1 ได้มีการเลือกใช้ค่า 𝜂𝜂 = 10 ซ่ึง
เป็นค่าท่ีได้มาจากการสังเกตผลการทดลองในการสร้าง
ภาพ  Saliency Map โดยค่า 𝜂𝜂 น้ีจะมีผลกับการปรับ 
Contrast ของภาพ Saliency Map ซ่ึงสามารถพิจารณา
ได้ดังน้ี ถา้เราใช้ 𝜂𝜂 ท่ีมีค่าน้อย บริเวณท่ีเป็นวตัถุในภาพ 
Saliency Map จะมีความโดดเด่น ข้ึนมา แต่บ ริ เวณ
บางส่วนของพ้ืนหลงัก็อาจจะโดดเด่นตามข้ึนมาดว้ย ซ่ึงจะ
มีผลกระทบกบัการแบ่งส่วนภาพในขั้นตอนของแอ็กทีฟ
คอนทวัร์ ท าให้ผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได ้จะมีส่วนเกินท่ี
ไม่ตอ้งการติดมาดว้ย แต่ในทางกลบักนัถา้เราใช ้𝜂𝜂 ท่ีมีค่า
มากเกินไป อาจท าให้บริเวณบางส่วนของวตัถุไม่มีความ
โดดเด่นข้ึนมาหรือจางหายไป ดงัตวัอย่างแสดงในรูปท่ี 8 
ซ่ึงเป็นภาพ Saliency Map ท่ีถูกปรับ Contrast โดยใช้
ค่า 𝜂𝜂 ท่ีแตกต่างกนั โดยจะเห็นไดว้่า การใชค้่า 𝜂𝜂 = 10 
จะท าให้ไดว้ตัถุท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่างจากพ้ืนหลงั
ชดัเจน 

 

   
(ก)                                 (ข) 

   
(ค)                                 (ง) 

รูปที ่8 ตวัอยา่งภาพ Saliency Map  

ท่ีใชค้่า 𝜂𝜂 ท่ีแตกต่างกนั  
(ก) 𝜂𝜂 = 5  (ข) 𝜂𝜂 = 10  (ค) 𝜂𝜂 = 20   

(ง) 𝜂𝜂 = 40 
 

ในงานวิจัยน้ี  ได้ท าการทดลองหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่า 𝜂𝜂 และค่า F เฉล่ีย ท่ีไดจ้ากการทดลองกบัภาพ
ทั้งสองฐานขอ้มูล รวมทั้งส้ิน 149 ภาพ เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงผลกระทบของผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได ้เม่ือค่า 𝜂𝜂 มีการ
เปล่ียนแปลงไป ดังแสดงในกราฟรูปท่ี 9 โดยเป็นการ
เปล่ียนแปลงค่า 𝜂𝜂 ในช่วง 5 ถึง 20 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การใช้
ค่า 𝜂𝜂 ท่ีน้อยหรือมากเกินไปจะท าให้ค่า F เฉล่ีย มีค่าไม่
มากนัก และจากผลการทดลองท่ีได้น้ี จะเห็นได้ว่าการ
เลือกใช้ค่า𝜂𝜂 = 10 เป็นค่าท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ปรับ 
Contrast ในขั้นตอนของการสร้างภาพ Saliency Map 

 

 
รูปที ่9 ความสมัพนัธ์ระหวา่งค่า 𝜂𝜂 และค่า F เฉล่ีย 

5.  บทสรุป 

งานวิจัยน้ีได้ออกแบบและพฒันาวิธีการแบ่งส่วน
ภาพ Low DOF เพื่อแบ่งส่วนวตัถุท่ีชดัเจนออกจากพ้ืน
หลังท่ีเบลอ มีการท างาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก
เป็นการสร้างภาพ Saliency Map โดยใช้วิ ธีการชัก
ตัวอย่างแบบสุ่ม เพ่ือให้ได้วตัถุท่ี มีความโดดเด่นและ
แตกต่างกบัพ้ืนหลงั ขั้นตอนท่ีสองเป็นการหาต าแหน่งของ
วตัถุ ซ่ึงเป็นการค้นหาต าแหน่งโดยประมาณของวตัถุ
ส าหรับใชเ้ป็นคอนทัวร์เร่ิมตน้ และ ขั้นตอนสุดท้ายเป็น
การหาขอบเขตของวตัถุโดยใชแ้อ็กทีฟคอนทวัร์ เป็นการ
ขบัเคล่ือนคอนทัวร์ให้วิ่งไปยงัขอบเขตท่ีแท้จริงของวตัถุ
ในภาพ ซ่ึงจากการทดลองกับภาพจากฐานข้อมูลสอง
ฐานขอ้มูล รวมทั้งส้ิน 149 ภาพ พบวา่ วิธีการท่ีน าเสนอมี
ความสามารถในการแบ่งส่วนภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกวา่วิธีการของงานวิจยั [12] ท่ีน ามาเปรียบเทียบ โดย

ให้ค่า F เฉล่ียท่ีสูงกว่า และยงัใช้เวลาในการประมวลผล
เฉล่ียท่ีนอ้ยกวา่ประมาณ 7 เท่าอีกดว้ย  

 
6.  กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจัย น้ี ได้ รับ ทุน อุดห นุนการวิจัย  ประเภท
ทุนอุดห นุนการวิจัย เพื่ อผ ลิตผลงานวิจัย ตีพิ มพ์ใน
วารสารวิชาการ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะ
วิ ศ วก รรม ศ าส ต ร์ แ ละ เท ค โน โล ยีอุ ต ส าห กรรม 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
 ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร เสริมวุฒิ สาร 
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ท่ีให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากในการท างาน
งานวจิยัคร้ังน้ี      

 

 
ตารางที ่2 ตวัอยา่งผลการแบ่งส่วนภาพท่ีได ้
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Saliency Map ผลการแบ่งส่วน Saliency Map ผลการแบ่งส่วน 
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