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บทคััดย่่อ
เส้้นขอบของภาพเป็็นสิ่่�งจำเป็็นต่่อการประมวลผลภาพในหลายแขนง วิิธีีการตรวจจัับเส้้นขอบที่่�นิิยมอย่่างเช่่นขั้้�นตอน
วิิธีขี อง Canny ใช้้การไล่่ระดัับความเข้้มของภาพเฉดสีีเทาเพื่่�ออธิบิ ายเส้้นขอบโดยใช้้เกรเดีียนต์์ แต่่สารสนเทศของเกรเดีียนต์์
ดัังกล่่าวนั้้�น ไม่่สามารถใช้้กัับภาพสีีธรรมชาติิได้้อย่่างเหมาะสม ดัังนั้้�นบทความนี้้�จึึงนำเสนอการประยุุกต์์ใช้้งานเคิิร์์ลของ
สนามเวกเตอร์์ปฏิิสัมั ผััสที่่�คำนวณจากข้้อมููลภาพสีีโดยตรงเพื่่�อใช้้เป็็นสารสนเทศในการตรวจจัับเส้้นขอบของภาพสีีธรรมชาติิ
แทนการใช้้ขนาดของเกรเดีียนต์์ที่่�ใช้้ในขั้้�นตอนวิิธีีของ Canny แบบดั้้�งเดิิม ผลการทดลองการตรวจจัับขอบโดยใช้้ภาพสีี
ในฐานข้้อมููลมาตรฐาน BSDS500 แสดงให้้เห็็นว่่าขั้้�นตอนวิิธีีที่่�ใช้้เคิิร์์ลของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััสสามารถตรวจจัับเส้้นขอบ
ในภาพสีีได้้เป็็นอย่่างดีี เมื่่อ� เปรีียบเทีียบผลลััพธ์์การตรวจจัับขอบของวิิธีกี ารที่่�นำเสนอกัับผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้้จากขั้้น� ตอนวิิธีขี อง Canny
แบบดั้้ง� เดิิมที่่�ใช้้ขนาดของเกรเดีียนต์์ ผลการทดลองพบว่่า วิิธีกี ารที่่�ใช้้เคิิร์ล์ ของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสัมั ผััสให้้ค่่า F-measure ที่่�ดีกี ว่่า
ผลลััพธ์์ของวิิธีกี ารที่่�ใช้้ขนาดของเกรเดีียนต์์ในทุุกกรณีี ทั้้�ง F-measure แบบ ODS, IDS และ AP ในกรณีีที่่ใ� ช้้ค่่าขีีดแบ่่งแบบคงที่่�
และในกรณีีที่่�ใช้้ค่่าขีีดแบ่่งแบบปรัับค่่าได้้
คำสำคััญ: การตรวจจัับขอบในภาพสีี เคิิร์์ล สนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััส สนามเวกเตอร์์แนวฉากแบบบีีบอััด
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Abstract
Information regarding edges is essential for many fields of image processing. A classical edge detection
method, such as the Canny algorithm, uses the gradient of an intensity image for edge description.
Nevertheless, such gradient information cannot be appropriately applied to natural color images. Therefore,
this paper presents the application of curl of a counter tangential vector field, directly computed from
color image data, to be used as information for edge detection in place of gradient magnitude used in
the traditional Canny edge detection method. Experimental edge detection results, using color images
in the BSDS500 database as benchmark data, indicate that the method using curl of a counter tangential
vector field can effectively detect edges in color images. When compared with the results obtained using
the traditional Canny edge detection method using gradient magnitude, it is found that the proposed
method using curl of a counter tangential vector field yields the better F-measures in all ODS, IDS, and
AP cases, for both fixed and adaptive thresholds.
Keywords: Edge Detection of Color Images, Curl, Counter Tangential Vector Field, Normal Compressive
Vector Field
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1. บทนำ
การตรวจจัับเส้้นขอบ (Edge Detection) ของภาพ
เป็็ น กระบวนการเริ่่� ม ต้้นที่่� มีี ค วามสำคัั ญ ต่่ อ งานด้้านการ
ประมวลผลภาพทุุกแขนง เพราะเส้้นขอบจะนำไปสู่่�การสกััด
ขอบเขตของภาพ (Boundary Extraction) เพื่่�อนำไปใช้้ใน
การแก้้ไขปััญหาทางการประมวลผลภาพ เช่่น การตรวจจัับ/
การติิดตาม/การรู้้จ� ำ วััตถุุ การจำแนกภาพ และการค้้นคืืนภาพ
การตรวจจัับเส้้นขอบเป็็นกระบวนการพื้้�นฐานที่่�ประมวล
ผลภาพในระดัับต่่ำ (Low Level) โดยอาศััยการพิิจารณา
การเปลี่่�ยนแปลงของสารสนเทศบนจุุดภาพ (Pixel) เช่่น
แสง สีี เฉดสีี และพื้้�นผิิว วิิธีีการตรวจจัับเส้้นขอบตามปกติิ
มัักจะตรวจจัับจากความไม่่ต่อ่ เนื่่�องของสารสนเทศในภาพเฉด
สีีเทา (Gray Scale) ซึ่่�งมีีอยู่่�แนวสองทาง คืือการหาอนุุพัันธ์์
อัันดัับหนึ่่�ง และการหาอนุุพันั ธ์์อันั ดัับสอง โดยใช้้พื้้น� ฐานของ
เกรเดีียนต์์ (Gradient Base) และลาปลาเชีียน (Laplacian
Base) ตามลำดัับ [1]–[3] ตััวดำเนิินการที่่�นิิยมใช้้ในการ
ประมาณเกรเดีียนต์์ ได้้แก่่ ตััวดำเนิินการโรเบิิร์์ต (Robert)
[4] พรีีวิิตต์์ (Prewitt) [5] และโซเบล (Sobel) [6] ในขณะที่่�
วิิธีีการที่่�นำเกรเดีียนต์์มาใช้้ในการหาเส้้นขอบที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ได้้แก่่ วิิธีกี ารของ Canny [7] ถืือเป็็นวิิธีกี ารที่่�นิยิ มใช้้กัันอย่่าง
แพร่่หลายในการประมวผลบนภาพเฉดสีีเทา
เกรเดีียนต์์
เป็็นปริิมาณที่่�มีีทั้้�งขนาด
และทิิศทาง ซึ่่ง� แสดงถึึงขนาด และทิิศทางของการเปลี่่ย� นแปลง
ของความเข้้มของจุุดภาพ โดยปกติิบริิเวณที่่�เป็็นเส้้นขอบของ
วััตถุุจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างฉัับพลัันของความเข้้มของ
จุุดภาพทำให้้ขนาดของเกรเดีียนต์์ในบริิเวณนั้้�นมีีค่า่ สููง ดัังนั้้�น
การตรวจจัับเส้้นขอบจึึงมัักกระทำในบริิเวณที่่�ขนาดของ
เกรเดีียนต์์ของภาพเฉดสีีเทามีีค่่ามาก การตรวจจัับเส้้นขอบ
ด้้วยเกรเดีียนต์์ประกอบด้้วยการประมาณค่่าเกรเดีียนต์์จาก
จุุดภาพรอบๆ บริิเวณที่่�สนใจแล้้วตััดสินิ ใจว่่าจุุดภาพดัังกล่่าว
ว่่าเป็็นขอบของวััตถุุหรืือไม่่ โดยเฉพาะวิิธีีการ Canny มีีการ
ประเมิินทั้้�งขนาด และทิิศทางของเกรเดีียนต์์แล้้วใช้้ทิิศทาง
ของเกรเดีียนต์์เพื่่�อกำหนดทิิศทางสำหรัับค้้นหาจุุดภาพที่่�
สนใจแล้้วใช้้ขนาดของเกรเดีียนต์์ในการกำหนดว่่าจุุดภาพใด
ควรจะเป็็นจุุดภาพบนเส้้นขอบ รููปที่่� 1 แสดงตััวอย่่างของ
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ที่เสนอโดยคณะผู้ว
ที่ใช้ในขั้นตอน Non
ของ Canny ส่งผลใ
ที่แต่เดิมสามารถใช
กับภาพสีหรือภาพ
รายละเอียดดังต่อไป

2. วิธีการวิจัย
เนื ้ อ หาในหั ว
1 แถวบน(ซ้้าย)
(ซ้าย) ภาพเฉดสีี
ภาพเฉดสีเเทา
ยนต์ยนต์์
ของของ เวกเตอร์แนวฉาก
รููปที่่�รูป1ที่ แถวบน
ทา(ขวา)
(ขวา)เกรเดี
เกรเดีี
ภาพ แถวล่าง (ซ้าย) เกรเดียนต์บางส่วนของภาพแถวบน การค านวณเคิร์ล
ภาพ แถวล่่าง (ซ้้าย) เกรเดีียนต์์บางส่่วนของภาพ ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ คิ ร
ขวา (ขวา) เส้นขอบ
แถวบนขวา (ขวา) เส้้นขอบ
ตรวจจับขอบของ
อย่ างไรก็ ตาม ถึ งแม้ ว ่ าเกรเดี ยนต์ จะเป็ นสารสนเทศที ่มี 2.1 สนามเวกเตอ
สนามเกรเดีี
และเส้้นขอบที่่�
ได้้จากการตรวจจััานบโดยใช้้
ความส
าคัญอย่ยนต์์
างมากต่
อการประมวลผลภาพในหลายด้
แต่
compressi
ารของ
มีีงานวิิกต์จัใัยช้อีีงานเกรเดี
กจำนวนหนึ่่�
ษาการใช้้ ในกรณีของ
ข้วิิอธีจีกากั
ดที่สาคัCanny
ญในการประยุ
ยนต์คงือที่่�ศึนิึกยามของ
คุุณสมบัั
องเวกเตอร์์
มาประยุุกต์์ใช้้กัับการประมวลผลภาพ
เกรเดี
ยนต์ติสขิ ามารถใช้
กับเฉพาะภาพสเกลาร์
หรือภาพเฉดสีเทา แนวฉากแบบบีบอ
แทนการใช้้เกรเดีี
ยนต์์ เช่่กนต์ใช้การใช้้เวกเตอร์์
แบบบีี
บอััดร่่วม องค์ประกอบโดยก
เท่
านั้น แต่ไม่สามารถประยุ
กับภาพที่มีหลายองค์
ประกอบ
กัับนการเคลื่่
นที่่�ของอนุุ
าคเพื่่�Multispectral
อสกััดอาเขตของวัั
เช่
ภาพสี ธ�อรรมชาติ
หรือภภาพ
ได้ ดั งตถุ
นั ้นุ [8]
จึงมีการ เซนทรอยด์ ก ั บ
งานวิ
จัยบจานวนมากพยายามศึ
กษาวิเธพื่่�ีกอารประมวลผลภาพสี
เพื่อ distance ซึ่งน าเ
ตรวจจัั
เส้้นขอบจากเวกเตอร์์
แบ่่งภาพหััวใจด้้านซ้้าย
ค้ที่่�นได้้จากการกำทอนทางแม่่
หาเส้นขอบ เช่น การใช้ตัวกรองความถี
่สูงและต
เพื่อสร้าง (1)
เหล็็ก [9] การติิ
ดต่าามอาณาเขต
เวกเตอร์
สมือนเกรเดี
จากภาพสี พั[29]
นรู้เชิงลึก
ของวััตถุทแุ ี่เบบอัั
ตโนมััติยจิ นต์
ากการหาอนุุ
นั ธ์์อัการเรี
นั ดัับยสองของภาพ
(deep
learning) [30]
สนามเวกเตอร์์
[10]การใช้ตรรกะแบบคลุมเคลือ (fuzzy logic)
 nx =
 
[31] การใช้
เ
ซ็
ต
ของแกน
(kernel)
แบบใหม่
[32]
เป็
น
อย่
า
งไรก็
ในการประยุุกต์์ใช้้งาน นอกจากเกรเดีียนต์์จะถููกใช้้ใน n = n = (
 y (
ตามวิ
ธีการเหล่
านี้ยังไม่อาจสร้ายัังสนามเวกเตอร์
จากภาพหลาย
การตรวจจัั
บเส้้นขอบแล้้ว
งมีีการนำเกรเดีี
ยนต์์มาใช้้เป็็น
องค์
่อทดแทนการใช้งานสนามเวกเตอร์
ใน เมื่อ
คุุณลััปกระกอบเพื
ษณะในการประมวลภาพในด้้านอื่่
�นๆ เได้้กรเดีเช่่ยนนต์การนำ
การตรวจจั
บเส้นศขอบภาพได้
อย่างมียปนต์์
ระสิไปใช้้เป็็
ทธิภาพนคุุณลัักษณะเพื่่�อ (i, j ) คือ จุด
ขนาด และทิิ
ทางของเกรเดีี
ใช้้จััเพืบคู่่�่อแก้
รายละเอีี
ดของภาพหลายภาพที่่�
มีีมุุมมองต่่างกัันที่่� ( x, y ) คือ จ
ปัญหาดัยงกล่
าว คณะผู้วิจัยได้นาเสนอสนามเวกเตอร์
เรีียดกว่่
(Scale-invariant
Feature Transform)
[11] ซึ่ง่� แบบเคลื่อนที่ N (
ชนิ
ใหม่า SIFT
ที่เรียกว่
าสนามเวกเตอร์แนวฉากแบบบี
บอัดซึ่งคานวณ
n x และ n y ค
เป็็นวิิอธีมูีที่่ล�ไภาพสี
ด้้รัับความนิิ
มในงานประมวลผลภาพหลากหลาย
จากข้
โดยตรงย[33]
สนามเวกเตอร์นี้สามารถใช้ในการ
อัดในแกน x แล
แขนง [12]–[17]ได้อการประยุุ
องขนาด
หาขอบของภาพสี
ย่างมีประสิกทต์์ธิใภช้้กราฟความถี่่�
าพ และเพื่อเป็นขการต่
อ
d ( I ( x, y ),
และทิิศทางของเกรเดีี
ยนต์์ HOG (Histogram
of Oriented
ยอดการประยุ
กต์ใช้งานสนามเวกเตอร์
ดังกล่าว บทความนี
้ได้
ใช้้เป็็นคุุณลัักษณะในการจดจำรููปร่่
าง [18] จุดศูนย์กลาง ณ จ
นGradients)
าเสนอวิธีการดัเพื่่�ดอแปลงสนามเวกเตอร์
ดังกล่าวเพื่อใช้หาขอบของ
การตรวจจัั
บมนุุ
ษย์์ [19]–[21]
ายถนน คานวณได้จากสม
วัเช่่ตถุนในภาพสี
วิธีการที
่นาเสนอเป็
นการใช้เคิร์ลการจดจำป้้
ของสนามเวกเตอร์
[22]สัมผัการตรวจจัั
บรถยนต์์ [23]แนวฉากแบบบี
การประยุุกบอัต์์ดใช้้เกรเดีี
ปฏิ
สที่สร้างจากสนามเวกเตอร์
ชนิดใหม่ยนต์์

ในการฝัังลายน้้ำอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ [24] นอกจากนั้้�นแล้้ว
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ยัังมีีการนำเกรเดีียนต์์มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการประเมิิน
คุุณภาพของภาพได้้อีีกด้้วย [25]–[28]
	อย่่างไรก็็ตาม ถึึงแม้้ว่่าเกรเดีียนต์์จะเป็็นสารสนเทศ
ที่่�มีคี วามสำคััญอย่่างมากต่่อการประมวลผลภาพในหลายด้้าน
แต่่ข้้อจำกััดที่่ส� ำคััญในการประยุุกต์์ใช้้งานเกรเดีียนต์์คืือ นิิยาม
ของเกรเดีียนต์์สามารถใช้้กัับเฉพาะภาพสเกลาร์์ หรืือภาพ
เฉดสีีเทาเท่่านั้้�น แต่่ไม่่สามารถประยุุกต์์ใช้้กัับภาพที่่�มีีหลาย
องค์์ประกอบ เช่่น ภาพสีีธรรมชาติิหรืือภาพ Multispectral
ได้้ ดัังนั้้�นจึึงมีีงานวิิจััยจำนวนมากพยายามศึึกษาวิิธีีการ
ประมวลผลภาพสีีเพื่่�อค้้นหาเส้้นขอบ เช่่น การใช้้ตััวกรอง
ความถี่่�สููง และต่่ำเพื่่�อสร้้างเวกเตอร์์ที่่�เสมืือนเกรเดีียนต์์จาก
ภาพสีี [29] การเรีียนรู้้�เชิิงลึึก (Deep Learning) [30] การใช้้
ตรรกะแบบคลุุมเคลืือ (Fuzzy Logic) [31] การใช้้เซตของ
แกน (Kernel) แบบใหม่่ [32] เป็็นอย่่างไรก็็ตาม วิิธีกี ารเหล่่านี้้�
ยัังไม่่อาจสร้้างสนามเวกเตอร์์จากภาพหลายองค์์ประกอบเพื่่�อ
ทดแทนการใช้้งานสนามเวกเตอร์์เกรเดีียนต์์ในการตรวจจัับ
เส้้นขอบภาพได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อแก้้ปััญหาดัังกล่่าว คณะผู้้�วิิจััยได้้นำเสนอสนาม
เวกเตอร์์ชนิดิ ใหม่่ที่่เ� รีียกว่่าสนามเวกเตอร์์แนวฉากแบบบีีบอััด
ซึ่่�งคำนวณจากข้้อมููลภาพสีีโดยตรง [33] สนามเวกเตอร์์นี้้�
สามารถใช้้ในการหาขอบของภาพสีีได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และเพื่่�อเป็็นการต่่อยอดการประยุุกต์์ใช้้งานสนามเวกเตอร์์
ดัังกล่่าว บทความนี้้�ได้้นำเสนอวิิธีกี ารดััดแปลงสนามเวกเตอร์์
ดัังกล่่าวเพื่่�อใช้้หาขอบของวััตถุใุ นภาพสีี วิิธีกี ารที่่�นำเสนอเป็็น
การใช้้เคิิร์์ลของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััสที่่�สร้้างจากสนาม
เวกเตอร์์แนวฉากแบบบีีบอััดชนิิดใหม่่ที่่�เสนอโดยคณะผู้้�วิิจััย
มาใช้้ทดแทนข้้อมููลขนาดของเกรเดีียนต์์ที่่ใ� ช้้ในขั้้น� ตอน Non
Maximum Suppression ของขั้้น� ตอนวิิธีขี อง Canny ส่่งผล
ให้้ขั้้�นตอนวิิธีกี ารตรวจจัับขอบของ Canny ที่่�แต่่เดิิมสามารถ
ใช้้ได้้กัับภาพเฉดสีีเทาเท่่านั้้�นสามารถนำมาใช้้กัับภาพสีี หรืือ
ภาพหลายองค์์ประกอบได้้ วิิธีีการที่่�นำเสนอมีีรายละเอีียด
ดัังต่่อไปนี้้�
2. วััสดุุ อุุปกรณ์์และวิิธีีการวิิจััย
เนื้้อ� หาในหััวข้้อนี้้�เป็็นการกล่่าวถึึง การสร้้างสนามเวกเตอร์์

แนวฉากแบบบีีบอััดและสนามเวกเตอร์์ปฏิิสัมั ผััส การคำนวณ
เคิิร์์ลของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััส และการประยุุกต์์ใช้้เคิิร์์ล
ของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััสในการตรวจจัับขอบของภาพสีี
โดยใช้้ขั้้�นตอนวิิธีีของ Canny
2.1 สนามเวกเตอร์์ แ นวฉากแบบบีี บ อัั ด (Normal
Compressive Vector Field)
ในกรณีีของภาพหลายองค์์ประกอบ สนามเวกเตอร์์
แนวฉากแบบบีีบอััดสามารถคำนวณได้้จากข้้อมููลภาพหลาย
องค์์ประกอบโดยการรวบรวมเวกเตอร์์ระยะขจััดระหว่่างจุุด
เซนทรอยด์์กับั จุุดศููนย์์กลางของภาพ Local Color Distance
ซึ่่�งนำเสนอโดยคณะผู้้�วิิจััย [33] โดยใช้้สมการที่่� (1)
(1)
เมื่่�อ

(i, j)	คืือ จุุดภาพศููนย์์กลางของหน้้าต่่างแบบเคลื่่อ
� นที่่�
(x, y)	คืือ

จุุดภาพข้้างเคีียงของ (i, j) ภายในหน้้าต่่าง

แบบเคลื่่�อนที่่� N(i, j)
nx และ ny คืือ ทิิศทางของเวกเตอร์์แนวฉากแบบบีีบอััด
ในแกน x และ y ตามลำดัับ
d(I(x, y), I(i, j)) คืือ ระยะทางในปริิภููมิิสีีระหว่่าง
จุุดศููนย์์กลาง ณ จุุดภาพ (i, j) กัับ จุุดภาพ (x, y) ซึ่่�งคำนวณ
ได้้จากสมการที่่� (2)
(2)
	รููปที่่� 2 แสดงตััวอย่่างสนามเวกเตอร์์แนวฉากแบบ
บีีบอััดที่่�คำนวณได้้จากสมการที่่� (1) จากรููปจะพบว่่า ทิิศทาง
ของเวกเตอร์์ที่่�อยู่่�ภายใน และภายนอกวััตถุุจะตั้้�งฉากกัับ
เส้้นขอบของวัั ตถุุ และพุ่่�งเข้้าหาเส้้นขอบของวัั ตถุุ เ สมอ
ปรากฏการณ์์นี้้ท� ำให้้เกิิดคุณ
ุ สมบััติิ “การบีีบอััด” ซึ่ง่� สามารถ
ใช้้เป็็นแนวทางในการตรวจจัับเส้้นขอบต่่อไปได้้ กล่่าวโดย
สรุุปว่่าสนามเวกเตอร์์แนวฉากแบบบีีบอััดเป็็นสนามเวกเตอร์์
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of KMUTNB
สนามเวกเตอร์น ี้จ ะแตกต่า งจากสนามเกรเดี ยนต์ ตThe
รงทีJournal
่ ภายนอกวั
ตถุจะชี้ในทิศทางหมุนทวนเข็มนาฬิกาดังแสดงใน
เวกเตอร์ในสนามเกรเดียนต์ไม่ว่าจะอยู่ฝั่งใดของเส้นขอบจะ รูปที่ 3 ลักษณะเช่นนี้จะทําให้เคิร์ลของสนามเวกเตอร์
ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเสมอดังแสดงในรูปที่ 1
ปฏิสัมผัสมีค่าเป็นบวกและมีค่ามาก ณ บริเวณขอบของวัตถุ
d ( I ( x, y), I (i, j )) =

N
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2.2 สนามเวกเตอร์n=ป1 ฎิ ส ั ม ผั ส (Counter tangential
vector field)
เมื่อหมุนเวกเตอร์แต่ละตัวในสนามเวกเตอร์แนวฉาก
แบบบีบอัดไป 90 องศาในทิศตามเข็มนาฬิกาดังสมการที่
(3) จะได้ผลลัพธ์เป็นสนามเวกเตอร์ปฏิสัมผัสดังแสดงในรูป
ที่ 3 าพระนครเหนือ
วารสารวิชาการพระจอมเกล้

(i, j ))2

บบีบอัด

กเตอร์ แ นวฉาก
จากรูปจะพบว่า
อกวัตถุจะตั้งฉาก
อบของวัตถุเสมอ
การบี บ อั ด ” ซึ่ ง
ส้นขอบต่อไปได้
แบบบีบอัดเป็น
กตัวจะมีทิศทาง
ยู่ฝั่งตรงข้ามของ
างตรงข้ามกันดัง
กรเดี ยนต์ ต รงที่
ดของเส้นขอบจะ
1

ter tangential

กเตอร์แนวฉาก
ฬิกาดังสมการที่
ผัสดังแสดงในรูป

5

เวกเตอร์ปฏิสัมผัสเป็นสารสนเทศเพื่อบ่งชี้ขอบของวัตถุได้

n

CT

รูปที่ 3 (ซ้าย) สนามเวกเตอร์แนวฉากแบบบีบอัด
(ขวา) สนามเวกเตอร์ปฏิสัมผัส
(3)
รู
ป
ที
่
4
ลั
ก
ษณะเคิ
ร์ลของสนามเวกเตอร์
ณ เวณ
รููปที่่� 4 ลัักษณะเคิิ
ร์ล์ ของสนามเวกเตอร์์
ปฏิิปสัฏิมั สผัััมสผัณส บริิ
ตถุ
ตถุบริุ นเวณขอบของวั
จากรูขอบของวัั
ปที่ 3 จะเห็
ได้ว่าเวกเตอร์ในสนามเวกเตอร์รูป
รูปที่ 2 แสดงตัวอย่า งสนามเวกเตอร์แนวฉาก
ขวานี้มีลักษณะขนานไปกับเส้นสัมผัสของขอบของวัต ถุ
แบบบีบอัดที่ค านวณได้ จากสมการที่ (1) จากรูปจะพบว่า ที่่�อยู่่�คนละฝั่่�งของเส้้นขอบจะมีีทิิศทางตรงข้้ามกััน สนาม
และเวกเตอร์ที่อยู่คนละฝั่งของเส้นขอบจะมีทิศทางตรงข้าม
ทิศทางของเวกเตอร์ที่อยู่ภายในและภายนอกวัตถุจะตั้งฉาก เวกเตอร์์นี้้�จึึงมีีชื่่�อเรีียกว่่าสนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััส
กัน สนามเวกเตอร์นี้จึงมีชื่อเรียกว่าสนามเวกเตอร์ปฏิสัมผัส
กับเส้นขอบของวัตถุและพุ่งเข้าหาเส้นขอบของวัตถุเสมอ
ปรากฏการณ์ น ี ้ ท าให้ เ กิ ด คุ ณ สมบั ต ิ “การบี บ อั ด ” ซึ่ ง 2.3 เคิิร์ล์ ของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสัมั ผััส (Curl of Counter2.3 เคิร์ลของสนามเวกเตอร์
tangential
Vector Field)ปฏิสัมผัส (Curl of
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการตรวจจับ
เส้นขอบต่อไปได้
CT
counter-tangential
vector
field)
n
	จากคุุ
ณสมบััติที่่ิ ว่� า่ เวกเตอร์์
ในสนามเวกเตอร์์
ปฏิิสัมั ผััส
กล่
า
วโดยสรุ
ป
ว่
า
สนามเวกเตอร์
แ
นวฉากแบบบี
บ
อั
ด
เป็
น
ทิิศทางสัั
มผััสตกััิทบี่ว่ขอบของวัั
ุ และเวกเตอร์์ปที่่ฏิ�อยู่่�ด้้
รููปที่่� 3 (ซ้้าย) สนามเวกเตอร์์แนวฉากแบบบีีบอััด (ขวา) จะมีีจากคุ
ณสมบั
าเวกเตอร์ใตถุ
นสนามเวกเตอร์
สัมผัานส
สนามเวกเตอร์
ท
ี
่
ม
ี
ค
ุ
ณ
สมบั
ต
ิ
ท
ี
่
ว
่
า
เวกเตอร์
ท
ุ
ก
ตั
ว
จะมี
ท
ิ
ศ
ทาง
รูปสนามเวกเตอร์์
ที่ 3 (ซ้าย) สนามเวกเตอร์
ในวัั
ะชี้้�ในทิิ
นตามเข็็ตถุมนาฬิิ
กาขณะที่่�ทเวกเตอร์์
ปฏิิสััมผััส แนวฉากแบบบีบอัด
จะมีตถุ
ทิศุจทางสั
มผัศสทางหมุุ
กับขอบของวั
และเวกเตอร์
ี่อยู่ด้าน
ตั้งฉากกับเส้นขอบในภาพและเวกเตอร์
ท
ี
่
อ
ยู
่
ฝ
ั
่
ง
ตรงข้
า
มของ
ภายนอกวัั
ุจะชี้้
�ในทิิศทางหมุุ
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ศทางหมุ
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ส้นขอบขวางกั
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มกันดัง ในรููปที่่� 3 ลัักษณะเช่่นนี้้�จะทำให้้เคิิร์์ลของสนามเวกเตอร์์
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แแนวฉากแบบบี
นวฉากแบบบีีบบอััอัดด
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รููปที่่� 5 (ซ้้าย) ภาพสีีตั้้ง� ต้้น (ขวา) ภาพเคิิร์ล์ ของสนามเวกเตอร์์
ปฏิิสััมผััสที่่�คำนวณได้้โดยใช้้หน้้าต่่างเคลื่่�อนที่่�แบบ
วงกลมรััศมีี 3 จุุดภาพ
รููปจะเห็็นได้้ว่่าเคิิร์ล์ ของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสัมั ผััสจะมีีค่า่ มาก
ณ บริิเวณที่่�เป็็นขอบของวััตถุุ
2.4 การประยุุกต์์ใช้้เคิิร์ล์ ในการตรวจจัับเส้้นขอบ (Application
of Curl for Edge Detection)
	จากภาพเคิิร์์ลในรููปที่่� 5 จะเห็็นได้้ว่่าเคิิร์์ลของสนาม
เวกเตอร์์ปฏิิสััมผััสมีีสารสนเทศที่่�สามารถบ่่งบอกตำแหน่่ง
ขอบของวััตถุุในภาพสีีได้้อย่่างมีีนััยสำคััญซึ่่�งคล้้ายกัับขนาด
ของเกรเดีียนต์์ที่่�สามารถอธิิบายสารสนเทศเกี่่�ยวกัับขอบ
ในภาพเฉดสีีเทาได้้ ดัังนั้้�นเพื่่�อการตรวจจัับขอบของภาพสีี
งานวิิ จัั ย นี้้� จึึ ง ได้้นำเคิิ ร์์ ล ของสนามเวกเตอร์์ ป ฏิิ สัั ม ผัั ส มา
ประยุุกต์์ใช้้ทดแทนข้้อมููลขนาดเกรเดีียนต์์ในขั้้�นตอนวิิธีีการ
ตรวจจัับขอบของ Canny ที่่�แต่่เดิิมถููกออกแบบมาให้้ใช้้กัับ
ภาพเฉดสีีเทาเท่่านั้้�น ขั้้น� ตอนวิิธีกี ารตรวจจัับขอบของ Canny
และวิิธีีการที่่�ดััดแปลงใหม่่ที่่�นำเสนอในงานวิิจััยนี้้�มีีขั้้�นตอน
ดัังแสดงในรููปที่่� 6 ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
	ขั้้�นตอนวิิธีขี อง Canny ที่่�ถููกดััดแปลงมาใช้้สำหรัับตรวจ
จัับขอบในภาพสีีที่่�นำเสนอในงานวิิจััยนี้้�มีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
2.4.1 การปรัับความราบเรีียบ (Smoothing)
	วิิธีีการของ Canny เริ่่�มต้้นด้้วยการปรัับภาพ I(i, j)
ให้้ราบเรีียบโดยใช้้ตััวกรองภาพความถี่่�ต่่ำแบบเกาส์์เซีียน
Gσ(i, j) เพื่่�อกำจััดสััญญาณรบกวน ดัังสมการที่่� (5)

Compute

& Curl

Non Maximum
Suppression
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Suppression

Hysteresis thresholding

Hysteresis thresholding

Stop

Stop

รููปที่่� 6	ขั้้�นตอนวิิธีีการตรวจจัับขอบของ Canny (ซ้้าย) การ
ตรวจจัับขอบในภาพเฉดสีีเทาแบบดั้้ง� เดิิม (ขวา) การ
ตรวจจัับขอบในภาพสีีที่่�นำเสนอในงานวิิจััยนี้้�
(5)
เมื่่�อ	
และ g(i, j) คืือ ภาพที่่�ผ่่านการกำจััดสััญญาณรบกวน
แล้้ว ในที่่�นี้้�แต่่ละองค์์ประกอบของภาพสีีจะถููกนำไปกำจััด
สััญญาณรบกวนโดยใช้้ตััวกรองภาพตััวเดีียวกััน
2.4.2 การคำนวณสนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััสและเคิิร์์ล
ของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััส
ในขั้้น� ตอนนี้้� เดิิมทีีขั้้น� ตอนวิิธีขี อง Canny แบบดั้้ง� เดิิมเป็็น
การคำนวณขนาดและทิิศทางของเกรเดีียนต์์ของ g(i, j) เพื่่�อใช้้
เป็็นสารสนเทศหลัักในการตรวจจัับขอบ แต่่ในงานวิิจัยั นี้้� ขนาด
ของเกรเดีียนต์์ถููกแทนที่่�ด้้วยเคิิร์ล์ ของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสัมั ผััส
และทิิศทางของสนามเกรเดีียนต์์ถููกแทนที่่�ด้้วยทิิศทาง
ของสนามแนวฉากแบบบีีบอััด ในขณะที่่�ขั้้�นตอนอื่่�นๆ ของ
ขั้้�นตอนวิิธีีของ Canny ยัังคงเหมืือนเดิิม ซี่่�งการใช้้เคิิร์์ลของ
สนามเวกเตอร์์ปฏิิสัมั ผััส และทิิศทางของสนามแนวฉากแบบ
บีีบอััดทำให้้วิิธีีการของ Canny สามารถนำมาใช้้กัับภาพสีีได้้
2.4.3 การตรวจจัับเส้้นขอบแบบ Non Maximum
Suppression
	ขั้้�นตอนนี้้�เป็็นการหาจุุดภาพที่่�มีค่ี า่ สููงสุุดเฉพาะที่่� (Local
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ประเมินเส้นขอบของภาพ เป็นต้น
ในรูปที่ 8ภาพสี ท ี ่ ใ ช้ ท ดลองในงานวิ จ ั ย นี ้ เ ป็ น ภาพสี จ ากฐาน
มนุษย์เพื่อปร
ข้ อ มู ล ภาพมาตรฐาน BSDS500 [34] ที ่ ร วบรวมภาพ
2.5 การประเ
หลากหลายตัวอย่างทั้ง ภาพบุคคล สัตว์ พืช ธรรมชาติ
x
x
x
x
สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น โดยมีผลเฉลยการแบ่งส่วนภาพด้การประเ
วย
ขอบในงานวิ
มนุ ษ ย์ (Ground truth) มากกว่ า 30 ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง
สมการที่ (6)
BSDS500 เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที ่ น ิ ย มใช้ ใ นการทดลองเพื่ อ
รููปที่่� 7 จากซ้้ายไปขวา ทิิศทางการประเมิินค่่าเคิิร์์ลของ
สนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััสเฉพาะที่่� ณ จุุดภาพ ใน
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจจับขอบ

F − me

ทิิศทาง 0, 45, 90 และ 135 องศา ตามลำดัับ

Maxima) ของเคิิร์์ลของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััสในแนว
ตั้้�งฉากกัับเส้้นขอบเพื่่�อกำหนดให้้เป็็นจุุดของเส้้นขอบ โดย
การตรวจหาจะพิิจารณาเฉพาะจุุดภาพที่่�อยู่่�ในแนวเดีียวกััน
กัับทิิศทางของ เช่่น ถ้้ามุุมของ ณ จุุดภาพ x มีีขนาด
เป็็น 0 องศา การพิิจารณาจุุดภาพจะพิิจารณาเฉพาะเคิิร์์ล
ของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสัมั ผััสที่่�จุดภ
ุ าพ จุุดภาพทางตะวัันออก
และตะวัันตกของจุุดภาพ x เพื่่�อประเมิินเส้้นขอบของภาพ
	รููปที่่� 7 แสดงทิิศทางการประเมิินค่่าเคิิร์์ลของสนาม
เวกเตอร์์ปฏิิสััมผััสเฉพาะที่่�ใน 4 ทิิศทาง
2.4.4 การใช้้ค่่าขีีดแบ่่งแบบ Hysteresis
ในขั้้�นตอนการตรวจจัับขอบขั้้�นตอนสุุดท้้าย จุุดของ
เส้้นขอบที่่�ได้้ในเบื้้อ� งต้้นมัักจะประกอบไปด้้วยจุุดที่่เ� ป็็นขอบที่่�
ชััดเจน (Strong Edge) และไม่่ชััดเจน (Weak Edge) ดัังนั้้�น
เพื่่�อเป็็นการยืืนยัันเส้้นขอบที่่�แท้้จริิง ในขั้้�นตอนนี้้�จึึงมีีการ
กำหนดค่่าขีีดแบ่่ง (Threshold) ขึ้้น� มา 2 ค่่า คืือ ค่่าขีีดแบ่่งต่่ำ
(TL) และค่่าขีีดแบ่่งสููง (TH) แล้้วเปรีียบเทีียบกัับค่่า
ของจุุ ดภ าพเส้้นขอบเพื่่� อยืื นยัั น และระบุุ ว่่ า เป็็ น เส้้นขอบ
ขั้้�นสุุดท้้าย โดยกำหนดเงื่่�อนไขดัังนี้้� คืือ
1) ถ้้า
ให้้กำหนดจุุดภาพดัังกล่่าวเป็็น
เส้้นขอบ
2) ถ้้า
2.1) ถ้้ามีีจุดภ
ุ าพข้้างเคีียงอย่่างน้้อย 1 จุุดภาพ เป็็นเส้้น
ขอบให้้กำหนดจุุดภาพดัังกล่่าวเป็็นเส้้นขอบ
2.2) ถ้้าไม่่มีีจุุดภาพข้้างเคีียงใดๆ เป็็นเส้้นขอบให้้
กำหนดจุุดภาพดัังกล่่าวไม่่เป็็นเส้้นขอบ
3) ถ้้า
ให้้กำหนดจุุ ดภ าพดัั ง กล่่ า วเป็็ น
ไม่่เป็็นเส้้นขอบ

P=
R=

TP

TP

เมื่อ P คือค่า
TP (True p
ตรวจจับ
FP (False
ตรวจจับ
่ 8 ตัววอย่่อย่างภาพในฐานข้้อมููล
างภาพในฐานข้อมูBSDS500
ล BSDS500
แถวบนคือ
รููรูปปที่่�ที8	ตัั
แถวบนคืือภาพ
ภาพต้นต้้นฉบัั
ฉบับ แถวที
่ 2-4 2–4
ตัวอย่ตััาวงผลเฉลยการแบ่
งภาพด้งภาพ
วย FN (False
บ แถวที่่�
อย่่างผลเฉลยการแบ่่
ที่ตรวจจ
มนุษย์ ด้้วยมนุุษย์์

2.5 ข้้ในการทดลองการตรวจจั
อมููลที่่�ใช้้ในการทดลองบเส้นขอบด้วยขั้นตอนวิธีของ
	ภาพสีี
ที่่ใ� ช้้ทดลองในงานวิิ
ยั นี้้�เคป็็่านขีภาพสีี
Canny ในงานวิ
จัยนี้มีการเลือจักใช้
ดแบ่งจทีากฐานข้้อมููล
่ดีที่สุดจาก
ภาพมาตรฐาน
BSDS500
รวบรวมภาพหลากหลาย
การทดลองทั้งการใช้
เกรเดี[34]
ยนต์แที่่�ละการใช้
เคิร์ลของสนาม
ตััเวกเตอร์
วอย่่างทั้้�ปงภาพบุุ
ค
คล
สัั
ตว์
์
พืืช
ธรรมชาติิ
และสิ่่
สร้้าง
ฏิสัมผัสเป็นสารสนเทศในการตรวจจั
บเส้�งก่่นอขอบ
โดยมีี
นภาพด้้วยมนุุ
(Ground
โดยพิผลเฉลยการแบ่่
จ ารณาจากค่งาส่่วF-measure
คื อษย์์0.005
และTruth)
0.2
มากกว่่
า
30
ตัั
ว
อย่่
า
ง
ซึ่่
ง
�
BSDS500
เป็็
น
ฐานข้้อมููลที่่�
นิ
ย
ิ
มใช้้
สาหรับการใช้เกรเดียนต์ และ 0.001 และ 0.005 สาหรับ
ในการทดลองเพื่่�อเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพของขั้้�นตอนวิิธีี
การใช้เคิร์ลของสนามเวกเตอร์ปฏิสัมผัส นอกจากนั้นแล้ว
การตรวจจัับขอบกัันอย่่างแพร่่หลาย ตััวอย่่างภาพที่่�ใช้้ในการ
ยังมีการทดลองด้วยค่าขีดแบ่งแบบปรับค่าได้ซึ่งเรียกว่า
ทดลองแสดงดัังในรููปที่่� 8
ผลลัพในการทดลองการตรวจจัั
ธ์แบบ Soft edge โดยกบาหนดค่
าขีดแบ่งน� ตตอนวิิ
่าที่ 0.001
เส้้นขอบด้้วยขั้้
ธีขี อง
ทั
้
ง
2
วิ
ธ
ี
แล้
ว
ก
าหนดค่
า
ขี
ด
แบ่
ง
สู
ง
ที
่
0.01-0.5
ส
าหรั
บ
Canny ในงานวิิจััยนี้้�มีีการเลืือกใช้้ค่่าขีีดแบ่่งที่่�ดีีที่่�สุุดจเกราก
เดียนต์ และ ง0.001-0.1
สาหรั
ร์ลของเวกเตอร์
ฏิสัมผัส
การทดลองทั้้�
การใช้้เกรเดีี
ยนต์์บเคิและการใช้้เคิิ
ร์์ลปของสนาม
ซึ่งทั้งสองวิ
บค่าขีดแบ่งอยู่ 50 บช่เส้้นขอบ
วงเท่าๆ
เวกเตอร์์
ปฏิิธสัีนัมี้มผััีกสารทดลองปรั
เป็็นสารสนเทศในการตรวจจัั
โดยพิิจารณาจากค่่า F-measure คืือ 0.005 และ 0.2 สำหรัับ

สำรวน เวีียงสมุุทร และคณะ, “การประยุุกต์์ใช้้เคิิร์์ลของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััสสำหรัับการตรวจจัับเส้้นขอบของภาพสีี.”

ค่า F-me
งานวิ จ ั ย นี ้ ค
พารามิเตอร์ท
พารามิเตอร์ท
(AP) ซึ่งจะมีค
ถึงประสิทธิภ

2.6 เครื่องมือ
เครื่องมือ
โปรแกรมแบ
แบบCanny
ท างานบนร
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การใช้้เกรเดีียนต์์ และ 0.001 และ 0.005 สำหรัับการใช้้เคิิร์ล์
ของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสัมั ผััส นอกจากนั้้�นแล้้วยัังมีีการทดลอง
ด้้วยค่่าขีีดแบ่่งแบบปรัับค่่าได้้ซึ่่ง� เรีียกว่่าผลลััพธ์์แบบ Soft Edge
โดยกำหนดค่่าขีีดแบ่่งต่่ำที่่� 0.001 ทั้้�ง 2 วิิธีี แล้้วกำหนดค่่า
ขีีดแบ่่งสููงที่่� 0.01–0.5 สำหรัับเกรเดีียนต์์ และ 0.001–0.1
สำหรัับเคิิร์์ลของเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััส ซึ่่�งทั้้�งสองวิิธีีนี้้�มีีการ
ทดลองปรัับค่่าขีีดแบ่่งอยู่่� 50 ช่่วงเท่่าๆ กััน จากนั้้�นนำผลลััพธ์์
มาเปรีี ย บเทีี ย บกัั บ การแบ่่ ง ภาพด้้วยมนุุ ษ ย์์ เ พื่่� อ ประเมิิ น
ประสิิทธิิภาพด้้วย F-measure
2.6 การประเมิินประสิิทธิิภาพ
การประเมิินประสิิทธิิภาพของขั้้�นตอนวิิธีีการตรวจจัับ
ขอบในงานวิิจััยนี้้�ใช้้ค่่า F-measure [35] ที่่�คำนวณโดยใช้้
สมการที่่� (6) ดัังนี้้�
(6)
(7)
(8)
เมื่่�อ	 P คืือ ค่่า Precision และ R คืือ ค่่า Recall
TP (True Positive) คืือ เส้้นขอบของภาพที่่�ขั้้น
� ตอนวิิธีี
ที่่�ตรวจจัับได้้ถููกต้้องเมื่่�อเทีียบกัับ Ground Truth
FP (False Positive) คืือ เส้้นขอบของภาพที่่�ขั้้�นตอน
วิิธีีตรวจจัับได้้แต่่ไม่่ถููกต้้องตาม Ground Truth
FN (False Negative) คืือ เส้้นขอบของภาพที่่�ขั้้�นตอน
วิิธีีที่่�ตรวจจัับไม่่ได้้ตาม Ground Truth
	ค่่า F-measure ที่่�มากแสดงถึึงประสิิทธิิภาพที่่�ดีี ในงาน
วิิจััยนี้้�ค่่า F-measure ประกอบด้้วยค่่าแบบใช้้พารามิิเตอร์์
ที่่�ดีีที่่�สุุดสำหรัับทุุกภาพ (ODS) และแบบเลืือกพารามิิเตอร์์
ที่่�ดีีที่่�สุุดเฉพาะภาพ (OIS) และแบบค่่าเฉลี่่�ย (AP) ซึ่่�งจะมีีค่่า
0–1 และ F-measure ที่่�มีีค่่ามากจะแสดงถึึงประสิิทธิิภาพ
ที่่�ดีีตามไปด้้วย

2.7 เครื่่�องมืือในงานวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในงานวิิจััยนี้้�ประกอบด้้วย ชุุดคำคำสั่่�ง
โปรแกรมแบบเปิิดเผยของขั้้�นตอนวิิธีีการตรวจจัับเส้้นขอบ
แบบ Canny ภายใต้้การทำงานด้้วยโปรแกรม MATLAB
ทำงานบนระบบปฏิิบัติั กิ ารวิินโดว์์ 8.1 บนเครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์
Intel(R) Core(TM) CPU i7-7410HQ v2 ที่่�ความถี่่�นาฬิิกา
2.5 กิิกะเฮิิรตซ์์
3. ผลการทดลอง
เนื้้อ� หาในส่่วนนี้้�เป็็นผลการทดลองการตรวจจัับเส้้นขอบ
ของภาพสีีโดยใช้้ขั้้�นตอนวิิธีขี อง Canny ที่่�ใช้้สารสนเทศในการ
ตรวจจัับขอบเป็็นเคิิร์ล์ ของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสัมั ผััสที่่�คำนวณ
จากภาพสีีโดยตรงเปรีียบเทีียบกัับผลลััพธ์์ของขั้้น� ตอนวิิธีขี อง
Canny แบบดั้้ง� เดิิมที่่�ใช้้ขนาดของเกรเดีียนต์์ของภาพเฉดสีีเทา
ที่่�แปลงมาจากภาพสีีเป็็นสารสนเทศในการตรวจจัับขอบ
รููปที่่� 9–10 แสดงตััวอย่่างผลลััพธ์์การตรวจจัับเส้้นขอบของทั้้�ง
2 วิิธีี โดยใช้้ค่่าขีีดแบ่่งแบบคงที่่�และแบบปรัับค่่าได้้
ตารางที่่� 1 การประเมิินและเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพการ
ตรวจจัับเส้้นขอบด้้วยเกรเดีียนต์์และเคิิร์์ลของ
สนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััส
Ground Truth
ค่่าเกณฑ์์คงที่่�
เกรเดีียนต์์
เคิิร์์ลของสนามเวกเตอร์์
ปฏิิสััมผััส
ค่่าเกณฑ์์ปรัับได้้
เกรเดีียนต์์
เคิิร์์ลของสนามเวกเตอร์์
ปฏิิสััมผััส

ODS
0.79

OIS
0.79

AP
-

0.53
0.59

0.53
0.59

0.41
0.51

0.57
0.61

0.60
0.63

0.55
0.61

	จากตารางที่่� 1 และในรููปที่่� 11 แสดงผลการประเมิินและ
เปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพการตรวจจัับขอบระหว่่างขั้้�นตอน
วิิธีีของ Canny ที่่�ใช้้ขนาดของเกรเดีียนต์์กัับขั้้�นตอนวิิธีีของ
Canny ที่่�ใช้้เคิิร์์ลของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััสโดยใช้้ภาพชุุด

สำรวน เวีียงสมุุทร และคณะ, “การประยุุกต์์ใช้้เคิิร์์ลของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััสสำหรัับการตรวจจัับเส้้นขอบของภาพสีี.”

ขั้นตอนวิธีของ Canny แบบดั้งเดิมที่ใช้ขนาดของเกรเดีย
นต์ของภาพเฉดสีเทาที่แปลงมาจากภาพสีเป็นสารสนเทศ
F=0.55
F=0.73
ในการตรวจจับขอบ รูปที่ 9-10 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การ
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แบบปรับค่าได้ จากซ้ายไปขวา แถวบน ภาพต้นฉบับและ
และแบบปรับค่าได้
Ground Truth ตามลําดับ แถวล่าง ผลลัพธ์การตรวจจับ
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ใช้้เคิิร์์ลของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััสประกอบด้้วยเส้้นขอบ
จำนวนไม่่มาก แต่่เส้้นขอบที่่�ได้้เป็็นเส้้นขอบสำคััญที่่�มีลัี กั ษณะ
คล้้ายกัับผลเฉลย Ground Truth ที่่�ได้้จากมนุุษย์์ ซึ่่�งมีีค่่า
F-measure เท่่ากัับ 2.70 ในภาพเดีียวกััน ดัังนั้้�นผลลััพธ์์ของ
ขั้้�นตอนวิิธีีที่่�ใช้้เคิิร์์ลของสนามเวกเตอร์์ปฏิิสััมผััสจึึงมีีความ
ถููกต้้องมากกว่่า กล่่าวโดยสรุุป การใช้้เคิิร์ล์ ของสนามเวกเตอร์์
ปฏิิสััมผััสซึ่่�งคำนวณจากข้้อมููลภาพสีีโดยตรงเป็็นสารสนเทศ
ในการตรวจจัับขอบทำให้้ขั้้�นตอนวิิธีีของ Canny สามารถ
นำไปประยุุกต์์ใช้้ในการตรวจจัับเส้้นขอบของภาพสีีได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ
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