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บทคัดย่ อ
วิธีแคนนี เป็ นหนึ่ งในวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับการหาขอบของรู ปภาพ ประกอบด้วยการดาเนิ นการหลักสี่
ขั้นตอน คือ การปรับค่าสี โดยใช้ตวั กรองเกาส์เซี ยน การหาขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซล การ
พิจารณาขอบที่เป็ นไปได้จากขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี และการใช้ค่าเกณฑ์สองระดับเพื่อกาหนดขอบเข้มและ
ขอบไม่เข้ม วิธีแคนนี สามารถตรวจจับขอบได้ดี อย่างไรก็ตาม วิธีน้ ี มีความซับซ้อนในการดาเนิ นการ และมีความไม่
สะดวกในการใช้งาน เนื่องจากมีความจาเป็ นต้องกาหนดค่าเกณฑ์ท้ งั สองจากผูใ้ ช้งาน งานวิจยั นี้นาเสนอการปรับเปลี่ยน
ตัวกรองที่ใช้ในการปรับค่าสี วิธีการหาขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ที่ง่ายขึ้น และวิธีการหาค่าเกณฑ์ท้ งั
สองแบบอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ผลการทดลองพบว่าภาพขอบที่ ได้จากวิธีที่นาเสนอมีประสิ ทธิ ภาพ
เทียบเท่าภาพขอบที่ได้จากวิธีแคนนี
ABSTRACT
Canny method is one of efficient methods for finding the edges of an image. It consists of four main steps:
smoothing the image by using Gaussian filter, calculating gradient magnitudes and directions of all pixels,
considering possible edges, and using a double-threshold algorithm to detect strong and weak edges. This method can
detect the edges well, but it is quite complex and difficult to implement. Moreover, the thresholds have to be set
manually, which makes it inconvenient to use. In this paper, we propose the adjusting of the filter used to smooth the
image, simplifying the calculation of changes of magnitude and direction of pixel values, and automatic thresholding.
The experimental results show that the edge images obtained from the proposed method are as high-quality as that
obtained from Canny method.

คาสาคัญ: การตรวจจับขอบ วิธีแคนนี
Keywords: Edge detection, Canny method
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บทนา
ขอบ (Edge) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของค่าสี ของพิกเซลระหว่างสองบริ เวณในรู ปภาพ ซึ่ งเป็ นลักษณะพื้นฐานที่
สาคัญของรู ปภาพ การตรวจจับขอบ (Edge detection) จึงเป็ นพื้นฐานของการประมวลผลภาพในหลายๆ ด้าน เช่น การแบ่ง
ส่ วนภาพ (image segmentation) การกาหนดตาแหน่ งภาพ (image registration) และการรู ้จาแบบรู ป (pattern recognition)
วิธีการตรวจจับขอบโดยทั่วไปจะใช้การดาเนิ นการพื้นฐานที่ ประกอบด้วย การดาเนิ นการผลต่างอันดับหนึ่ ง เช่ น การ
ดาเนินการโรเบิร์ต (Robert operator) การดาเนินการพรี วทิ ท์ (Prewitt operator) และการดาเนิ นการโซเบล (Sobel operator)
และการดาเนินการผลต่างอันดับสอง เช่น การดาเนินการลาปลาซ (Laplace operator) วิธีการเหล่านี้สามารถใช้งานได้ง่าย
แต่คุณภาพของภาพขอบที่ได้จะขึ้นอยูก่ บั ค่าเกณฑ์ที่กาหนด (threshold) หากค่าเกณฑ์มีค่าสู ง จะทาให้ขอบบางส่ วนไม่
ถูกตรวจจับ ในทางกลับกัน หากค่าเกณฑ์มีค่าต่า จะทาให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจจับขอบ
Canny (1986) ได้นาเสนอวิธีการตรวจจับขอบที่ เรี ยกว่า วิธีแคนนี (Canny method) ซึ่ งประกอบด้วยการ
ดาเนิ นการหลัก 4 ขั้นตอน คือ การปรับค่าสี โดยใช้ตวั กรองเกาส์เซี ยนเพื่อกาจัดสัญญาณรบกวน การหาขนาดและ
ทิ ศ ทางของการเปลี่ ย นแปลงค่ า สี ข องพิ ก เซล การพิ จ ารณาขอบที่ เ ป็ นไปได้โ ดยการเปรี ย บเที ย บขนาดของการ
เปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลนั้นกับพิกเซลข้างเคียงที่อยูใ่ นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงค่าสี และการใช้ค่าเกณฑ์สอง
ระดับ (ค่าเกณฑ์สูง และค่าเกณฑ์ต่า) เพื่อกาหนดพิกเซลที่เป็ นขอบเข้มและขอบไม่เข้ม วิธีแคนนี สามารถตรวจจับขอบ
ได้ดี อย่างไรก็ตามวิธีน้ ี มีความซับซ้อนในการดาเนิ นการ และมีความไม่สะดวกในการใช้งาน เนื่ องจากมีความจาเป็ นต้อง
กาหนดค่าเกณฑ์ท้ งั สองจากผูใ้ ช้งาน เพื่อให้ได้ภาพขอบที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น จึ งมีการพัฒนาวิธีแคนนี ในขั้นตอน
ต่างๆ เช่น ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการพิจารณาขอบที่เป็ นไปได้ (Ding, Goshtasby, 2001) ปรับเปลี่ยนวิธีการหาขนาดและทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซล (Xun Wang, Jian-Qiu Jin, 2007) และนาเสนอการหาค่าเกณฑ์แบบอัตโนมัติดว้ ยวิธีการ
ของ Otsu (Li et al., 2009) งานวิจยั นี้ นาเสนอการปรับเปลี่ยนตัวกรองที่ใช้ในการปรับค่าสี วิธีการหาขนาดและทิศทางของ
การเปลี่ยนแปลงค่าสี ที่ง่ายขึ้น และวิธีการหาค่าเกณฑ์ท้ งั สองแบบอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อนาเสนอวิธีการตรวจจับขอบวิธีใหม่ที่ปรั บปรุ งมาจากวิธีแคนนี สร้ างค่าเกณฑ์แบบอัตโนมัติสาหรั บ
วิธีการดังกล่าว และเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของภาพขอบที่ได้จากวิธีที่นาเสนอกับวิธีแคนนี
วิธีการวิจยั
วิธีแคนนี
รู ปที่ ใช้ในการตรวจจับขอบเป็ นรู ปสี เข้มเทา (grayscale image) ซึ่ งจะมีค่าสี ของแต่ละพิกเซลอยู่ระหว่าง
0  255 และจัดเก็บในรู ปเมทริ กซ์ ขนาด m  n เมื่อ m, n คือ จานวนแถวและหลักของรู ปภาพ ตามลาดับ
วิธีแคนนีมีข้ นั ตอนการดาเนินการหลักอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การปรับค่าสี (image smoothing)
ค่าสี ของแต่ละพิกเซลของรู ปภาพจะถูกปรับโดยใช้ตวั กรองเกาส์เซี ยน ซึ่ งสร้างหน้ากากเมทริ กซ์ยอ่ ย (mask)
สาหรับการกรอง โดยใช้สมการเกาส์เซียน
G ( x, y ) 



1
2
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เมื่อ  x, y  เป็ นตาแหน่งของสมาชิกในเมทริ กซ์ยอ่ ย และ  เป็ นค่าพารามิเตอร์
2. การหาขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงค่าสี (gradient)
คานวณหาขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี (gradient magnitude: M ) และทิศทางของการเปลี่ยนแปลงค่าสี
(gradient direction:  ) โดยใช้สมการดังนี้
M (i, j )  g x2 (i, j )  g y2 (i, j )

 g y (i, j ) 

 g x (i, j ) 

 (i, j )  arctan 

เมื่อ  i, j  คือ ตาแหน่งของพิกเซล g x และ g y คือ ขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ในแนว x และ y
ตามล าดับ ซึ่ งค่า ของ g x และ g y สามารถหาได้หลายวิธี เช่ น การใช้หน้า กากของตัว ดาเนิ นการโรเบิ ร์ต การใช้
หน้ากากของตัวดาเนินการพรี วทิ ท์ หรื อการใช้หน้ากากของตัวดาเนินการโซเบล (Gonzalez, Woods, 2008)
3. การพิจารณาขอบที่เป็ นไปได้ (non-maxima suppression)
กาหนดพิกเซลที่เป็ นไปได้ที่จะเป็ นขอบ และกาจัดพิกเซลที่ไม่ใช่ขอบ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.1 พิจารณาทิศทางของการเปลี่ยนแปลงค่าสี สาหรับแต่ละพิกเซล จากค่า arctan  ซึ่ งอยูใ่ นช่วง [90o,90o]
เป็ นสี่ ช่วงย่อย และทาการปรับค่า ดังนี้
- ถ้า 22.5o   (i, j)  22.5o ปรับให้  (i, j)  0o
- ถ้า 22.5o   (i, j)  67.5o ปรับให้  (i, j)  45o
- ถ้า 67.5o   (i, j)  22.5o ปรับให้  (i, j)  45o
- ถ้า  (i, j)  67.5o หรื อ  (i, j)  67.5o ปรับให้  (i, j)  90o

รู ปที่ 1 วิธีการแบ่งช่วงย่อยของทิศทางการเปลี่ยนแปลงค่าสี
3.2 เปรี ยบเที ยบขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของของพิกเซลที่ พิจารณากับพิกเซลข้างเคียงสองพิกเซลใน
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง จะกาหนดให้เป็ นขอบที่เป็ นไปได้ ก็ต่อเมื่อ ขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลนั้น
มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลข้างเคียงทั้ง 2 พิกเซล
4. การใช้ค่าเกณฑ์สองระดับ (double thresholding)
ระบุพิกเซลที่ เป็ นขอบ โดยกาหนดค่าเกณฑ์สูง Th  และค่าเกณฑ์ต่ า Tl  และพิจารณาเฉพาะพิกเซลที่
เป็ นไปได้ที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ดังนี้
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- ถ้าขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ Th จะเรี ยกพิกเซลนั้นว่า ขอบเข้ม
(strong edge) และให้ขอบเข้มเป็ นขอบของรู ปภาพ
- ถ้าขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลอยู่ระหว่าง Tl และ Th จะเรี ยกพิกเซลนั้นว่า ขอบไม่เข้ม
(weak edge) และขอบไม่เข้มจะเป็ นขอบ ถ้ามีพิกเซลข้างเคียงอย่างน้อย 1 พิกเซลเป็ นขอบเข้ม
- ถ้าขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลมีค่าน้อยกว่า Tl ให้พิกเซลนั้นไม่เป็ นขอบ
วิธีทนี่ าเสนอ
วิธีที่นาเสนอจะใช้รูปสี เข้มเทา ซึ่งจะมีค่าสี ของแต่ละพิกเซลอยูร่ ะหว่าง 0  255 และจัดเก็บในเมทริ กซ์ ขนาด
m  n เมื่อ m, n คือ จานวนแถวและหลักของรู ปภาพ ตามลาดับ ในการตรวจจับขอบมีการแบ่งขั้นตอนการดาเนิ นการ
เป็ น 4 ขั้นตอนเหมือนวิธีแคนนี แต่มีการปรับเปลี่ยนการดาเนิ นการเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยออกแบบการทดลอง
ดังนี้
1. การปรับค่าสี
พิจารณาการปรับค่าสี 5 แบบ คือ ไม่มีการปรับค่าสี การปรับค่าสี โดยใช้ตวั กรองเกาส์เซี ยนขนาด 3x3 และ
5x5 และการปรับค่าสี โดยใช้ตวั กรองค่าเฉลี่ย (Mean filter) ขนาด 3x3 และ 5x5

รู ปที่ 2 (a) หน้ากากตัวกรองเกาส์เซียนขนาด 3x3 ซึ่งได้จากการประมาณค่าจากสมการเกาส์เซียน เมื่อ   1/
(b) หน้ากากตัวกรองเกาส์เซียนขนาด 5x5 ซึ่งได้จากการประมาณค่าจากสมการเกาส์เซียน เมื่อ   1
(c) หน้ากากตัวกรองค่าเฉลี่ยขนาด 3x3 (d) หน้ากากตัวกรองค่าเฉลี่ยขนาด 5x5

2

รู ปที่ 3 จะแสดงตัวอย่างการใช้งานหน้ากากตัวกรอง ซึ่ งจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลในรู ปที่
3(a) โดยใช้ตวั กรองเกาส์เซียนขนาด 3x3 ดังรู ปที่ 2(a) และตัวกรองค่าเฉลี่ยขนาด 3x3 ดังรู ปที่ 2(c)

รู ปที่ 3 (a) ค่าสี ของรู ปภาพ (b) การเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลโดยใช้ตวั กรองเกาส์เซียนขนาด 3x3 (c) การ
เปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลโดยใช้ตวั กรองค่าเฉลี่ยขนาด 3x3
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2. การหาขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงค่าสี
คานวณผลต่างของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลข้างเคียงที่ อยู่ตรงข้ามกันของพิกเซลที่ พิจารณาใน 4
ทิศทาง เมื่อ F (i, j ) คือค่าสี ของพิกเซล  i, j  ที่ได้จากการคานวณในขั้นตอนที่ 1

รู ปที่ 4 พิกเซลที่พิจารณา
โดยมีสมการการคานวณ ดังนี้
แนวตั้ง
r1  i, j   F  i  1, j   F  i  1, j 
แนวนอน

r2  i, j   F  i, j  1  F  i, j  1

แนวเฉี ยงหลัก

r3 (i, j )  F  i  1, j  1  F  i  1, j  1

แนวเฉี ยงรอง

r4  i, j   F  i  1, j  1  F  i  1, j  1

กาหนดขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซล  i, j  คือ
r1 (i, j )  r2 (i, j )  r3 (i, j )  r4 (i, j )
4
และทิศทางของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซล  i, j  คือทิศที่ค่า rk (i, j ) มีค่ามากที่สุด เมื่อ k  1, 2,3, 4
r (i, j ) 

รู ปที่ 5 แสดงการนาค่าสี จากรู ปที่ 3(b) มาคานวณหาขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซล

รู ปที่ 5 (a), (b), (c), (d) คือ ขนาดของผลต่างของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ในแนวตั้ง แนวนอน แนวเฉี ยงหลัก และแนวเฉี ยง
รอง ตามลาดับ (e) คือ ขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี
ตัวอย่างการหาขนาดและทิศทางของพิกเซล  3,3
r1  3,3  101.13  132.63  31.50
r2  3,3  127.00  125.25  1.75
r3  3,3  118.88 133.25  14.37
r4  3,3  106.88  148.50  41.62
ขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซล  3,3 คือ
r  3,3 

31.50  1.75  14.37  41.62
 22.31
4

ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซล  3,3 คือ แนวเฉี ยงรอง (r4 ) เนื่องจาก r4  3,3 มีค่ามากที่สุด
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3. การพิจารณาขอบที่เป็ นไปได้
เปรี ยบเทียบขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลที่ พิจารณากับพิกเซลข้างเคียงสองพิกเซลในทิศทาง
ของการเปลี่ยนแปลง จะกาหนดให้เป็ นขอบที่ เป็ นไปได้ ก็ต่อเมื่อ ขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลนั้นมีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลข้างเคียงทั้ง 2 พิกเซล
ตัวอย่าง จากรู ปที่ 5 จะเห็นว่า พิกเซล  3,3 มีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงค่าสี คือ แนวเฉี ยงรอง ดังนั้น ใน
การพิจารณาว่าพิกเซลดังกล่าวจะเป็ นขอบหรื อไม่ จะต้องเปรี ยบเทียบ r  3,3 กับขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของ
พิกเซลข้างเคียงในแนวเฉี ยงรอง คือ r  2, 4  และ r  4, 2  ซึ่ งจะได้วา่ พิกเซล  3,3 เป็ นขอบที่เป็ นไปได้ เนื่ องจาก
r  3,3  22.31  17.06  r  2, 4  และ r  3,3  22.31  20.65  r  4, 2 
4. การใช้ค่าเกณฑ์สองระดับ
ระบุพิกเซลที่เป็ นขอบ โดยกาหนดค่าเกณฑ์สูง Th  และเกณฑ์ต่า Tl  ซึ่ งปรับปรุ งจากวิธีการหาค่าเกณฑ์
แบบอัตโนมัติดว้ ยวิธีการของ Otsu (Otsu, 1979; Jing Tian et al., 2008)
กาหนดค่าเกณฑ์เริ่ มต้น T0  คือค่าเฉลี่ยของขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี r  i, j  ทั้งหมด เนื่ องจากการ
ใช้พิกเซลที่มีขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี มากๆ ในการกาหนดค่าเกณฑ์ อาจจะทาให้ได้ค่าเกณฑ์ที่มีค่าสู งเกินไป จึง
เลือกพิจารณาพิกเซลเป็ น 3 กรณี คือ พิกเซลที่มีขนาดของการเปลี่ ยนแปลงค่าสี ไม่เกิน max  r (i, j )  เมื่อ p  1, 2,3
p

สาหรับแต่ละกรณี จะแบ่งพิกเซลเป็ นสองกลุ่ม คือ พิกเซลที่มีค่า
ของแต่ละกลุ่ม ให้เป็ น Ta และ Tb ตามลาดับ ให้ T1  Ta  Tb

r (i, j )  T0

และ

r (i, j )  T0

จากนั้น หาค่าเฉลี่ย

2

- ถ้า T0  T1 ให้แทน T0 ด้วย T1 แล้วทาซ้ ากระบวนการเดิม
- ถ้า T0  T1 จะสิ้นสุดการคานวณ และกาหนดให้ Th  T1
กระบวนการนี้ จะสิ้ นสุ ดการคานวณได้เสมอ (กาหนด nak และ nbk คือจานวนพิกเซลที่ มีค่า r (i, j )  Tk
และ r (i, j )  Tk ตามลาดับ พิจารณากรณี na0  nb0 ขั้นตอนวิธีน้ ี จะให้ค่า T1  T0 ถ้าค่าทั้งสองเท่ากัน จะสิ้ นสุ ดการ
คานวณ แต่ถา้ T1  T0 จะได้วา่ n1a  na0 และ nb1  nb0 ซึ่ งจะเกิดพฤติกรรมในทานองนี้ ในรอบถัดไป เนื่ องจากการ
เพิ่มและลดจานวนทาได้จากัด ขั้นตอนวิธีจึงต้องสิ้ นสุ ด และกรณี na0  nb0 จะพิจารณาในทานองคล้ายกัน) และ
กาหนดค่า Tl โดย Tl  0.4  Th (MATLAB and Image Processing Toolbox Release 2014b)
จากพิกเซลที่เป็ นไปได้ที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 จะระบุพิกเซลขอบ ดังนี้
- ถ้าขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ Th จะเรี ยกพิกเซลนั้นว่า ขอบเข้ม
(strong edge) และให้ขอบเข้มเป็ นขอบของรู ปภาพ
- ถ้าขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลอยู่ระหว่าง Tl และ Th จะเรี ยกพิกเซลนั้นว่า ขอบไม่เข้ม
(weak edge) และขอบไม่เข้มจะเป็ นขอบ ถ้ามีพิกเซลข้างเคียงอย่างน้อย 1 พิกเซลเป็ นขอบเข้ม
- ถ้าขนาดของการเปลี่ยนแปลงค่าสี ของพิกเซลมีค่าน้อยกว่า Tl ให้พิกเซลนั้นไม่เป็ นขอบ

รู ปที่ 6 (a) ตัวอย่างเมทริ กซ์ r หลังจากผ่านขั้นตอนที่ 3 (ค่า 0 แทนพิกเซลที่พิจารณาว่าไม่ใช่ขอบ)
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(b) พิกเซลขอบเมื่อ Th  32 และ Tl  12.8
ถ้าหลังจากผ่านกระบวนการหาค่าเกณฑ์แบบอัตโนมัติได้ Th  32 และ Tl  0.4  32  12.8
จากรู ปที่ 6(a) จะได้วา่ พิกเซล 1,1 และ  2,1 เป็ นพิกเซลขอบเข้ม เพราะมีค่ามากกว่า Th  32 ดังนั้น พิก
เซลทั้งสองจึ งเป็ นพิกเซลขอบ และพิกเซล 1,3 ,  2, 2  ,  2,3 และ  3,1 เป็ นพิกเซลขอบไม่เข้ม เพราะมี ค่าอยู่
ระหว่าง 12.8 และ 32 แต่จ ะเห็ นว่า พิกเซล  2, 2  และ  3,1 ติ ดกับพิกเซล  2,1 ดัง นั้น พิกเซล  2, 2  และ
 3,1 จึ งเป็ นพิกเซลขอบ ในขณะที่ พิกเซล 1,3 และ  2,3 ไม่ติดกับพิกเซลขอบเข้ม ดังนั้นพิกเซลทั้งสองไม่ใช่
พิกเซลขอบ
ผลการวิจยั
ในส่ วนนี้ จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีที่นาเสนอ โดยจะใช้รูปภาพทั้งหมด 4 รู ป คือ ช่างภาพ ขนาด 256x256
พริ ก ขนาด 256x256 กล้องถ่ายรู ป ขนาด 512x512 และศิลปะ ขนาด 512x512

(a)

(b)

(c)

(d)

รู ปที่ 7 (a) ช่างภาพ (b) พริ ก (c) กล้องถ่ายรู ป (d) ศิลปะ
ในการพิจารณาประสิ ทธิ ภาพของภาพขอบที่ ได้จากวิธีที่นาเสนอ จะแสดงผลการทดลองสองการทดลอง
การทดลองแรก คือ ภาพขอบที่ได้จากการใช้ตวั กรองที่แตกต่างกัน แต่ใช้ตวั แปรในการหาค่าเกณฑ์แบบอัตโนมัติแบบ
เดียวกัน และการทดลองที่สอง คือ ภาพขอบที่ได้จากการใช้ตวั แปรในการหาค่าเกณฑ์แบบอัตโนมัติที่แตกต่างกัน แต่ใช้
ตัวกรองเดี ย วกัน โดยจะนามาเปรี ย บเที ยบกับภาพขอบที่ ไ ด้จากวิธี แคนนี ซ่ ึ งมาจากการดาเนิ นการของโปรแกรม
แมทแลบ (Matlab) เพื่อหาตัวกรองและค่าเกณฑ์แบบอัตโนมัติที่เหมาะสมที่สุด

รู ปที่ 8 ภาพขอบที่ได้จากวิธีแคนนี
ในการทดลองแรก จะแสดงภาพขอบที่ได้โดยการใช้ตวั กรองที่แตกต่างกัน ในรู ปที่ 9 แสดงภาพขอบที่ได้โดย
ใช้ค่าเกณฑ์แบบอัตโนมัติตามวิธีการที่นาเสนอเมื่อ p  3 จะเห็นว่า ภาพขอบที่ได้จากรู ปที่ไม่มีการปรับค่าสี พบเส้น
ขอบเท็จเป็ นจานวนมาก จึงไม่เหมาะสมสาหรับการนามาใช้งาน ส่ วนภาพขอบที่ได้จากรู ปที่มีการปรับค่าสี ไม่วา่ จะใช้
ตัวกรองชนิดใดจะมีความคล้ายคลึงกันมาก และมีความใกล้เคียงกับภาพขอบที่ได้จากวิธีแคนนี ดังนั้น เพื่อให้ง่ายในการ
คานวณ จึงเลือกใช้ตวั กรองค่าเฉลี่ยขนาด 3x3 ในการดาเนินการ
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(a1)

(b1)

(c1)

(d1)

(a2)

(b2)

(c2)

(d2)

(a3)

(b3)

(c3)

(d3)

(a4)

(b4)

(c4)

(d4)

(a5)

(b5)

(c5)

(d5)

รู ปที่ 9 ภาพขอบที่ได้จากวิธีการที่นาเสนอ และใช้ตวั กรองแบบต่างๆ เมื่อใช้ p  3 ในการหาเกณฑ์อตั โนมัติ:
(a1, b1, c1, d1) ได้จากรู ปที่ไม่มีการปรับค่าสี (a2, b2, c2, d2) ได้จากการใช้ตวั กรองเกาส์เซียน ขนาด 3x3
(a3, b3, c3, d3) ได้จากการใช้ตวั กรองเกาส์เซียน ขนาด 5x5 (a4, b4, c4, d4) ได้จากการใช้ตวั กรองค่าเฉลี่ย ขนาด
3x3 (a5, b5, c5, d5) ได้จากการใช้ตวั กรองค่าเฉลี่ย ขนาด 5x5
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ในการทดลองที่สอง จะแสดงภาพขอบที่ได้เมื่อใช้ค่า p ที่แตกต่างกันในการหาค่าเกณฑ์แบบอัตโนมัติ โดย
ในรู ปที่ 10 จะแสดงภาพขอบที่ได้โดยการใช้ตวั กรองค่าเฉลี่ย ขนาด 3x3 ซึ่งจะเห็นว่า ภาพขอบที่ได้เมื่อใช้ค่า p  3 จะ
มีความใกล้เคียงกับภาพขอบที่ได้จากวิธีแคนนีมากที่สุด

(a1)

(b1)

(c1)

(d1)

(a2)

(b2)

(c2)

(d2)

(a3)

(b3)

(c3)

(d3)

รู ปที่ 10 ภาพขอบที่ได้จากวิธีการที่นาเสนอ และใช้ค่า p ที่แตกต่างกันในการหาเกณฑ์อตั โนมัติ โดยใช้ตวั กรองค่าเฉลี่ย
ขนาด 3x3: (a1, b1, c1, d1) ได้จาก p  1 (a2, b2, c2, d2) ได้จาก p  2 (a3, b3, c3, d3) ได้จาก p  3
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองทั้งสอง สามารถสรุ ปได้ว่า วิธีที่นาเสนอนั้นสามารถให้ภาพขอบที่ดีเทียบเท่ากับ
วิธีแคนนี เมื่อใช้ตวั กรองค่าเฉลี่ยขนาด 3x3 ในการปรับค่าสี ของภาพ และใช้ค่าตัวแปร p  3 ในการคานวณหาค่า
เกณฑ์แบบอัตโนมัติ โดยมีการเปรี ยบเทียบภาพขอบที่ได้จากวิธีแคนนีและวิธีที่นาเสนอในรู ปที่ 11
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
วิธีที่นาเสนอนี้ ปรับปรุ งมาจากวิธีแคนนี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับวิธีการดาเนิ นการให้ง่ายขึ้น แต่ยงั คงให้
ภาพขอบที่มีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่าหรื อดีกว่าของเดิม ซึ่ งมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนต่างๆ คือ การใช้ตวั กรองค่าเฉลี่ยที่
สามารถคานวณได้ง่ายกว่าตัวกรองเกาส์เซี ยนในการปรับค่าสี ของภาพ การปรับเปลี่ยนวิธีการหาขนาดและทิศทางของ
การเปลี่ ยนแปลงค่าสี เพื่อให้ง่ายต่อการคานวณ และเพิ่มวิธีการหาค่าเกณฑ์แบบอัตโนมัติเพื่อให้สามารถใช้งานได้
สะดวกยิง่ ขึ้น ซึ่งจากการทดลองพบว่ารู ปขอบที่ได้จากวิธีที่นาเสนอมีประสิ ทธิภาพเทียบเท่ารู ปขอบที่ได้จากวิธีแคนนี
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(a1)

(b1)

(c1)

(d1)

(a2)

(b2)

(c2)

(d2)

รู ปที่ 11 แสดงการเปรี ยบเทียบภาพขอบที่ได้จากวิธีแคนนี กับภาพขอบที่ได้จากวิธีการที่นาเสนอเมื่อใช้ตวั กรองค่าเฉลี่
ขนาด 3x3 และ p  3 : (a1, b1, c1, d1) ได้จากวิธีแคนนี (a2, b2, c2, d2) ได้จากวิธีที่นาเสนอ
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