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กำรคน้ควำ้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ปรับควำมคมชัดภำพป้ำยทะเบียนพำหนะท่ีก ำลงั

เคล่ือนท่ี โดยใชภ้ำพท่ีสกดัจำกวิดีโอท่ีบนัทึกจำกอุปกรณ์ชนิดต่ำง ๆ หรือไฟลว์ิดีโอ ซ่ีงมีควำมพร่ำ
มวั อนัเน่ืองมำจำกกำรบนัทึกภำพ หรือกำรปรับโฟกสัขณะบนัทึกไม่เหมำะสมเพียงพอต่อกำร
มองเห็นผ่ำนซอฟตแ์วร์เล่นวิดีโอทัว่ไป ท ำให้ไม่สำมำรถท ำนำยภำพได ้โดยใชว้ิธีกำร Recurrent 
Deblur Network (RDN) ซ่ึงมีกำรประยุกต์กำรน ำเอำกำรเรียนรู้ของเคร่ือง  (Machine Learning) 
TensorFlow มำใชใ้นกำรปรับปรุงภำพท่ีไดจ้ำกกำรก ำหนดขอบเขตของผูใ้ช้ซอฟต์แวร์ สำมำรถ
เลือกต ำแหน่งกำรเล่นภำพได ้และภำพท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงภำพนั้นมีควำมคมชดั สำมำรถท ำนำย
ป้ำยทะเบียนพำหนะไดดี้ 
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บทคดัย่อภำษำอังกฤษ 

59309301 : Major (INFORMATION TECHNOLOGY) 
MR. RATCHAPOL THONGSUPAPHOL : SOFTWARE FOR SHARPNESS 

ADJUSTMENT OF LICENCE PLATE ON MOVING VEHICLE THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR PINYO TAEPRASARTSIIT, Ph.D. 

This independent research aims to sharpen the image of a moving vehicle license plate. 
Using images extracted from videos recorded from different types of devices or video files which 
is blurry due to recording or the focus adjustment while recording is inappropriate enough to be 
seen through common video playback software to making it impossible to predict images. It uses 
the Recurrent Deblur Network (RDN) method, which applies TensorFlow's machine learning 
implementation to improve the scoped images of software users. The playback position can be 
selected.. The enhanced images are sharp.and.can predict vehicle license plates well 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบนัมีกำรจบัภำพของพำหนะท่ีก ำลงัเคล่ือนท่ีเพื่อวตัถุประสงคต่์ำง ๆ มำกมำย เช่น 

กำรตรวจวดัควำมเร็ว กำรตรวจสอบกำรเขำ้พื้นท่ี ฯลฯ ซ่ึงในกำรจบัภำพนั้นส่ิงท่ีตอ้งมีอยู่ในภำพ

นั้นดว้ยนั่นคือป้ำยทะเบียนของพำหนะนั้น ๆ ซ่ึงป้ำยทะเบียนเปรียบเสมือนส่ิงท่ีระบุตวัตนของ

พำหนะและผูเ้ป็นเจำ้ของพำหนะนั้น ๆ กำรจบัภำพป้ำยทะเบียนพำหนะขณะก ำลงัเคล่ือนท่ีนั้นส่ิงท่ี

ไดม้ำมกัจะเป็นภำพท่ีพร่ำมวั สำเหตุท่ีเกิดภำพพร่ำมวันั้นเกิดไดห้ลำยสำเหตุเช่น มุมของกำรถ่ำย 

ควำมละเอียดของภำพ ควำมเร็วชตัเตอร์ ฯลฯ   

 กำรปรับควำมคมชดัของภำพท่ีพร่ำมวันั้น ในปัจจุบนัมีหลำยวิธีในกำรสังเครำะห์ภำพท่ีได้

ใหมี้ควำมชดัเจน วิธีหน่ึงซ่ึงช่วยในกำรปรับควำมคมชดัของภำพนั้นกคื็อ  Recurrent Deblur 

Network (RDN) ซ่ึงประกอบดว้ย Deblur Block (DB) หลำยบลอ็ก น ำเขำ้สู่กำรเทรนขอ้มูลเพื่อช่วย

ในกำรปรับปรุงพำรำมิเตอร์ของโครงข่ำยประสำทเทียมเพื่อคำดกำรณ์เฟรมท่ีคมชดั อีกทั้งสำมำรถ

ก ำหนดพื้นท่ีไดต้ำมตอ้งกำร และใช้เวลำท่ีใช้ในกำรประมวลภำพน้อย ซ่ึงมีวิธีกำรท่ีง่ำยในกำร

เขำ้ถึงกำรปรับปรุงภำพและภำพผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมำนั้นมีคุณภำพของภำพท่ีไดอ้อกมำท่ีดี  

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงพฒันำซอฟตแ์วร์ส ำหรับกำรปรับควำมคมชดัของภำพแผน่ป้ำยทะเบียน

พำหนะท่ีก ำลงัเคล่ือนท่ี โดยใชก้ระบวนกำร Recurrent Deblur Network (RDN) เพื่อปรับปรุงภำพ

ป้ำยทะเบียนท่ีมีพร่ำมวัเพื่อน ำมำใชป้ระโยชน์ในดำ้นอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 เพื่อพฒันำซอฟตแ์วร์ส ำหรับกำรปรับควำมคมชดัของภำพแผน่ป้ำยทะเบียนพำหนะท่ี

ก ำลงัเคล่ือนท่ี 

 2.2 เพื่อปรับควำมคมชดัของภำพป้ำยทะเบียนพำหนะท่ีมีควำมพร่ำมวั 

 2.3 เพื่อใหผู้ใ้ชท้ัว่ไปสำมำรถน ำเอำซอฟตแ์วร์ไปใชป้ระโยชน์ได ้
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3. สมมติฐานของการวจิัย 

 ซอฟต์แวร์ท่ีได้โดยวิธีกำร Recurrent Deblur Network (RDN) มำนั้นสำมำรถปรับควำม

คมชดัใหก้บัภำพป้ำยทะเบียนท่ีมีควำมพร่ำมวัไดดี้ 

 

4. ขอบเขตการวิจัย 

 4.1 กำรปรับควำมคมชดัของภำพโดยน ำกำรเรียนรู้ของเคร่ืองแบบ TensorFlow มำใช ้

 4.2 ภำพท่ีใช้เป็นภำพท่ีได้รับมำจำกกำรสกัดภำพจำกกำรบันทึกภำพเคล่ือนไหวของ

พำหนะท่ีก ำลงัเคล่ือนท่ี 

 

5. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวจิยั 

 ป้ำยทะเบียนพำหนะ หมำยถึง ป้ำยทะเบียนของพำหนะท่ีออกใหโ้ดยกรมกำรขนส่งทำงบก 

ประเทศไทย 

 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย  

 6.1 ไดซ้อฟต์แวร์ส ำหรับกำรปรับควำมคมชดัของภำพแผ่นป้ำยทะเบียนพำหนะท่ีก ำลงั

เคล่ือนท่ี 

 6.2 ไดภ้ำพป้ำยทะเบียนท่ีมีควำมคมชดัจำกภำพป้ำยทะเบียนพำหนะท่ีมีควำมพร่ำมวั 

6.3 ไดซ้อฟตแ์วร์ท่ีน ำไปใชป้ระโยชน์ได ้
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บทที่ 2  

เอกสารงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

1. ป้ายทะเบียนพาหนะในประเทศไทย 

 ตำมประกำศกฎกระทรวง เร่ือง ก ำหนดขนำด ลกัษณะ และสีของแผน่ป้ำยทะเบียนรถ และ

กำรแสดงแผ่นป้ำยทะเบียนรถและเคร่ืองหมำยแสดงกำรเสียภำษีประจ ำปี พ.ศ. 2554 ในรำชกิจจำ

นุเบกษำ เล่มท่ี 128 ตอนท่ี 45 ก ลงวนัท่ี 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2554 ไดมี้กำรระบุป้ำยทะเบียนไวด้งัน้ี 

1.1 ส ำหรับรถยนตรั์บจำ้งระหว่ำงจงัหวดั รถยนตรั์บจำ้งบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน 

รถยนตรั์บจำ้งสำมลอ้ รถยนตส่ี์ลอ้เลก็รับจำ้ง รถยนตบ์ริกำรธุรกิจ รถยนตบ์ริกำรทศันำจร รถยนต์

บริกำรให้เช่ำ รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนตบ์รรทุก

ส่วนบุคคล รถยนตส์ำมลอ้ส่วนบุคคล รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใชง้ำนเกษตรกรรม 

ให้มีขนำดกวำ้ง 15 เซนติเมตร ยำว 34เซนติเมตร ขอบแผ่นป้ำยอดัเป็นรอยดุน ในแผ่นป้ำยมี

เคร่ืองหมำยเป็นตวัอกัษร ขส อยู่ภำยในวงกลมอดัเป็นรอยดุนท่ีมุมล่ำงดำ้นขวำของแผ่นป้ำยท่ี

สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตำเปล่ำ โดยแผ่นป้ำยแบ่งออกเป็นสองบรรทดั บรรทดัท่ีหน่ึง

ประกอบดว้ยตวัอกัษรประจ ำหมวดตวัท่ีหน่ึง ตวัอกัษรประจ ำหมวดตวัท่ีสอง และหมำยเลขทะเบียน

ไม่เกินส่ีหลกั บรรทดัท่ีสองเป็นตวัอกัษรแสดงช่ือกรุงเทพมหำนครหรือจงัหวดัท่ีจดทะเบียน เวน้แต่

กรณีจดทะเบียนท่ีอ ำเภอเบตงจงัหวดัยะลำ ใหใ้ชค้  ำว่ำ เบตง ทั้งน้ี ตวัอกัษรใหใ้ชต้วัอกัษรไทย และ

หมำยเลขทะเบียนให้ใชต้วัเลขอำรบิค และทั้งตวัเลขและตวัอกัษรให้อดัเป็นรอยดุน ในกรณีท่ีใช้

ตวัอกัษรประจ ำหมวดตวัท่ีหน่ึงและตวัท่ีสองจนครบทุกตวัอกัษรแลว้ในบรรทดัท่ีหน่ึงให้เพิ่ม

ตวัเลขอำรบิคตั้งแต่ 1 ถึง 9 ตำมล ำดบั ไวด้ำ้นหนำ้ของตวัอกัษรประจ ำหมวดตวัท่ีหน่ึง ตวัเลขและ

ตวัอกัษร ให้อดัเป็นรอยดุน ในกำรน้ีตวัเลขในบรรทดัท่ีหน่ึงให้สูงไม่นอ้ยกว่ำ 5.8 เซนติเมตร และ

กวำ้งไม่น้อยกว่ำ 3.1 เซนติเมตร ตวัอกัษรประจ ำหมวดในบรรทดัท่ีหน่ึง ให้สูงไม่น้อยกว่ำ 5.8 

เซนติเมตร และกวำ้งไม่น้อยกว่ำ 3.8 เซนติเมตร ตวัอกัษรในบรรทดัท่ีสอง ให้สูงไม่น้อยกว่ำ 2.1 

เซนติเมตร และกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่ 1.8 เซนติเมตรทั้งน้ี เวน้แต่กรณีตวัอกัษร ข ง ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ 

ป ฝ ฟ ศ ษ ส ฬ ฮ สระ วรรณยกุตแ์ละหมำยเลข 1  

1.2 แผ่นป้ำยทะเบียนรถส ำหรับรถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคลและรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ

ให้มีขนำดกวำ้ง 17.2  เซนติเมตร ยำว 22 เซนติเมตร ขอบแผ่นป้ำยอดัเป็นรอยดุน ในแผ่นป้ำยมี
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เคร่ืองหมำยเป็นตวัอกัษร ขส อยู่ภำยในวงกลมอดัเป็นรอยดุนท่ีมุมบนด้ำนขวำของแผ่นป้ำยท่ี

สำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจนดว้ยตำเปล่ำตำมขนำดท่ีอธิบดีก ำหนด แผน่ป้ำยแบ่งออกเป็นสำมบรรทดั 

บรรทดัท่ีหน่ึงประกอบดว้ยตวัเลขอำรบิค ตั้งแต่ 1 ถึง 9 ตำมล ำดบั ไวด้ำ้นหนำ้ของตวัอกัษรประจ ำ

หมวดตัวท่ีหน่ึงและตัวอักษรประจ ำหมวดตัวท่ีสอง บรรทัดท่ีสองเป็นตัวอักษรแสดงช่ือ

กรุงเทพมหำนครหรือจงัหวดัท่ีจดทะเบียน เวน้แต่กรณีจดทะเบียนท่ีอ ำเภอเบตง จงัหวดัยะลำ ใหใ้ช้

ค  ำวำ่ เบตง บรรทดัท่ีสำมเป็นหมำยเลขทะเบียนไม่เกินส่ีหลกั ทั้งน้ี ตวัอกัษรใหใ้ชต้วัอกัษรไทย และ

ตวัเลขและหมำยเลขทะเบียนให้ใช้ตวัเลขอำรบิคและทั้งตวัเลขและตวัอกัษรให้อดัเป็นรอยดุน 

ตวัเลขและตวัอกัษร ในบรรทดัท่ีหน่ึงและบรรทดัท่ีสำม ให้สูงไม่นอ้ยกว่ำ 4 เซนติเมตร และกวำ้ง

ไม่น้อยกว่ำ 3 เซนติเมตร ตวัอกัษรในบรรทดัท่ีสอง ให้สูงไม่น้อยกว่ำ 2 เซนติเมตร และกวำ้งไม่

นอ้ยกวำ่ 1.3 เซนติเมตร ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีตวัอกัษร ข ง ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ป ฝ ฟ ศ ษ ส ฬ ฮ สระ 

วรรณยุกต์ และหมำยเลข 1 ให้อธิบดีก ำหนดควำมสูงและควำมกวำ้งของตวัอกัษรหรือตวัเลข

ดงักล่ำว 

1.3 สี 

1.3.1 แผ่นป้ำยทะเบียนรถส ำหรับรถยนต์รับจำ้งระหว่ำงจงัหวดั รถยนต์รับจำ้ง

บรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจด็คน รถยนตรั์บจำ้งสำมลอ้ และรถยนตส่ี์ลอ้เลก็รับจำ้ง ใหพ้ื้น

แผ่นป้ำยใช้สีเหลืองสะทอ้นแสง โดยให้ตวัเลขน ำหน้ำตวัอกัษรประจ ำหมวด ตวัอกัษร

ประจ ำหมวด หมำยเลขทะเบียนตัวอักษรแสดงช่ือกรุงเทพมหำนครหรือจังหวดัท่ีจด

ทะเบียน และขอบแผน่ป้ำยใชสี้ดงัต่อไปน้ี 

1.3.1.1 รถยนตรั์บจำ้งระหวำ่งจงัหวดัใชสี้แดง 

   1.3.1.2 รถยนตรั์บจำ้งบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจด็คนใชสี้ด ำ 

   1.3.1.3 รถยนตรั์บจำ้งสำมลอ้ใชสี้เขียว 

   1.3.1.4 รถยนตส่ี์ลอ้เลก็รับจำ้งใชสี้น ้ ำเงิน 

1.3.2 แผน่ป้ำยทะเบียนรถส ำหรับรถยนตบ์ริกำรธุรกิจ รถยนตบ์ริกำรทศันำจร และ

รถยนตบ์ริกำรให้เช่ำ ให้พื้นแผน่ป้ำยใชสี้เขียวสะทอ้นแสง โดยให้ตวัเลขน ำหนำ้ตวัอกัษร

ประจ ำหมวดตวัอกัษรประจ ำหมวด หมำยเลขทะเบียน ตวัอกัษรแสดงช่ือกรุงเทพมหำนคร

หรือจงัหวดัท่ีจดทะเบียนและขอบแผน่ป้ำยใชสี้ขำว 

1.3.3 แผ่นป้ำยทะเบียนรถส ำหรับรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนตน์ัง่

ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถยนต์สำมลอ้ส่วนบุคคล ให้พื้น
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แผน่ป้ำยใชสี้ขำวสะทอ้นแสงโดยใหต้วัเลขน ำหนำ้ตวัอกัษรประจ ำหมวด ตวัอกัษรประจ ำ

หมวด หมำยเลขทะเบียน ตวัอกัษรแสดงช่ือกรุงเทพมหำนครหรือจงัหวดัท่ีจดทะเบียน และ

ขอบแผน่ป้ำยใชสี้ดงัต่อไปน้ี 

1.3.3.1 รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกินเจด็คนใชสี้ด ำ 

   1.3.3.2 รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกินเจด็คนใชสี้น ้ำเงิน 

   1.3.3.3 รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลใชสี้เขียว 

1.3.3.4 รถยนตส์ำมลอ้ส่วนบุคคลใชสี้แดง 

1.3.4 แผน่ป้ำยทะเบียนรถส ำหรับรถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใชง้ำน

เกษตรกรรม ให้พื้นแผ่นป้ำยใช้สีส้มสะทอ้นแสง โดยให้ตวัเลขน ำหน้ำตวัอกัษรประจ ำ

หมวด ตวัอกัษรประจ ำหมวด หมำยเลขทะเบียน ตวัอกัษรแสดงช่ือกรุงเทพมหำนครหรือ

จงัหวดัท่ีจดทะเบียน และขอบแผน่ป้ำยใชสี้ด ำ 

 1.3.5 แผน่ป้ำยทะเบียนรถส ำหรับรถจกัรยำนยนตส่์วนบุคคล ใหพ้ื้นแผน่ป้ำยใชสี้

ขำวสะท้อนแสง โดยให้ตัวเลขน ำหน้ำตัวอักษรประจ ำหมวด ตัวอักษรประจ ำหมวด 

หมำยเลขทะเบียนตวัอกัษรแสดงช่ือกรุงเทพมหำนครหรือจงัหวดัท่ีจดทะเบียน และขอบ

แผน่ป้ำยใชสี้ด ำ 

 1.3.6 แผ่นป้ำยทะเบียนรถส ำหรับรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ ให้พื้นแผ่นป้ำยใชสี้

เหลืองสะทอ้นแสง โดยให้ตวัเลขน ำหน้ำตวัอกัษรประจ ำหมวด ตวัอกัษรประจ ำหมวด 

หมำยเลขทะเบียนตวัอกัษรแสดงช่ือกรุงเทพมหำนครหรือจงัหวดัท่ีจดทะเบียน และขอบ

แผน่ป้ำยใชสี้ด ำ 

 

 
ภาพท่ี 1ตวัอย่างป้ายทะเบียนรถยนต์น่ังส่วนบคุคลไม่เกินเจด็คน 

ท่ีมำ : http://xn--12c7bbai0d9a1gheb4k3dfd.com/simple/?t359.html 
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ภาพท่ี 2 ตวัอย่างป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

ท่ีมำ : http://www.ckyplate.com/products/license-plates/motorcycles/39 

 

2. การปรับปรุงภาพ 

 กำรป รับปรุงภำพ  ( Image enhancement) (คณำจำรย์สำขำวิ ชำปฐพีศำสต ร์คณะ

ทรัพยำกรธรรมชำติมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 2562) เป็นกระบวนกำรในกำรแปลงขอ้มูลภำพ

ตวัเลขเพื่อท่ีจะสร้ำงภำพท่ีเนน้รำยละเอียดท่ีตอ้งกำร หรือปรับพิสัยของโทนแสงท่ีต้องกำรของภำพ 

เม่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลหรือรำยละเอียดอ่ืน ๆ ของภำพ เม่ือท ำกำรปรับภำพจะมีกำรเน้น

สำรสนเทศในขอ้มูลบำงส่วน และอำจจะไปกดสำรสนเทศในขอ้มูลอีกส่วนหน่ึง ผูใ้ชอ้ำจจะตอ้ง

ตดัสินใชว้ิธีกำรปรับปรุงภำพหลำยๆ แบบในกำรท ำงำนคร้ังหน่ึง ๆ ซ่ึงกำรปรับปรุงภำพแต่ละวิธีจะ

ช่วยในกำรแปลภำพในแง่มุมท่ีแตกต่ำงกนั ผูใ้ชจ้  ำเป็นตอ้งรู้ลกัษณะกำรสะทอ้นแสงของพื้นท่ีท่ี

ถ่ำยภำพ พอๆ กบัท่ีตอ้งรู้จกัผลท่ีไดจ้ำกกำรใชว้ิธีต่ำง ๆ ในกำรปรับปรุงภำพ เพรำะมิฉะนั้นจะท ำให้

กำรแปลควำมหมำยผิดไป กำรปรับปรุงภำพโดยกำรเนน้บำงส่วน และลดบำงส่วน จะช่วยให้ผูใ้ช้

สำมำรถสกดัสำรสนเทศท่ีส ำคญัไดอ้ยำ่งประหยดั ถูกตอ้งและแม่นย  ำ  

 เทคนิคท่ีใช้กำรปรับปรุงภำพโดยทั่วไปได้แก่ กำรปรับปรุงภำพเชิงรังสี (radiometric 

enhancement) เชิงช่วงคล่ืน (spectral enhancement) และเชิงพื้นท่ี (spatial enhancement) 

โปรแกรมกำรปรับปรุงภำพท่ีมีอยู่ในระบบกำรประมวลผลภำพในเชิงพำณิชย์ จะมี

โปรแกรมยอ่ยทั้งหมดดงักล่ำวน้ีอยู ่ผูท่ี้ใชโ้ปรแกรมเหล่ำน้ีไม่จ ำเป็นตอ้งรู้รำยละเอียดทำงดำ้นหลกั

คณิตศำสตร์และสถิติมำก (McCloy 1990, ERDAS 2003, จิรำภรณ์ 2553, วีร์ 2554) 
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2.1 การปรับภาพเชิงรังสี 

เป็นกำรปรับภำพ โดยใชค่้ำตวัเลขของจุดภำพเด่ียว ๆ ในแต่ละแบนด์ และปรับภำพทีละ

แบนด์เป็นอิสระต่อกนั กำรปรับภำพเชิงรังสีท่ีใชไ้ดดี้กบัภำพแบนด์หน่ึง อำจจะใชก้บัแบนด์อ่ืน

ไม่ได ้หลงักำรปรับภำพแต่ละแบนด์แลว้ เรำสำมำรถน ำมำท ำภำพสีผสมตำมตอ้งกำรได ้กำรปรับ

ภำพเชิงรังสีน้ีมกัจะไม่มีกำรเปล่ียนขอ้มูลภำพอย่ำงถำวร เพรำะภำพจะแสดงผลลพัธ์ทำงหน้ำจอ

ผำ่นตำรำงคน้ดู  

กำรปรับภำพเชิงรังสีใชใ้นกรณีท่ีตอ้งกำรให้ภำพมีควำมคมชดัข้ึนหรือตอ้งกำรให้ภำพดู

เรียบข้ึน ตวัอยำ่งเทคนิคกำรปรับภำพเชิงรังสี ไดแ้ก่ 

2.1.1 กำรปรับระดบัสีเทำของภำพ (contrast stretching) เป็นกำรขยำยควำมเขม้

ของโทนสีใหอ้ยูใ่นพิสัยท่ีตอ้งกำร เทคนิคแบบท่ีใช ้มีทั้งแบบสมกำรเส้นตรง (linear) แบบ

ไม่เป็นเสน้ตรง (nonlinear) หรือแบบแตกส่วน (piecewise) ดงัแสดงเป็นรูปกรำฟ ในภำพท่ี 

3 

 

 
ภาพท่ี 3 กราฟการปรับภาพโดยการปรับความเข้มของโทนแสงแบบต่าง ๆ 

ท่ีมำ : ERDAS Field Guide, 2003 

 

กำรปรับภำพโดยกำรขยำยควำมเขม้ของโทนแสงแบบเส้นตรงและแบบไม่เป็น

เส้นตรง เป็นกำรใชส้มกำรเด่ียวกบัขอ้มูลภำพทั้งภำพ ส่วนกำรปรับภำพแบบแตกส่วนจะ

ใช้สมกำรหลำยเส้นในกำรขยำยควำมเขม้ของโทนแสง ในดีกรีท่ีแตกต่ำงกันในช่วงท่ี

แตกต่ำงกนั จำกกรำฟในภำพท่ี 3 แสดงให้เห็นว่ำ ถำ้ค่ำขอ้มูลน ำเขำ้มีค่ำ x เม่ือมีกำรปรับ
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ภำพโดยใชส้มกำรต่ำงกนั จะไดค่้ำท่ีส่งออกมำไม่เหมือนกนั เช่นถำ้ใช ้สมกำรแบบเส้นตรง 

แบบไม่เป็นเสน้ตรง และแบบแตกส่วน จะไดค่้ำออกมำเป็นy1 y2 และ y3 ตำมล ำดบั 

2.1.2 กำรปรับภำพแบบเส้นตรง (linear enhancement) เป็นวิธีท่ีง่ำยท่ีสุดในกำร

ปรับขอ้มูลส่วนท่ีเลือกไวโ้ดยกำรใชส้มกำรเสน้ตรง (รูปท่ี 8.2) โดย 

ค่ำใหม่จะ = A + B x ค่ำเก่ำ เม่ือ 0 ≤ ( A + B x ค่ำเก่ำ) ≤ M 

                                            = 0 เม่ือ (A + B x ค่ำเก่ำ) < 0 

                                            = M เม่ือ (A + B x ค่ำเก่ำ) > M 

A เป็นค่ำจุดตดัแกน y และ B เป็นควำมลำดชนัของกรำฟ M คือ ค่ำสูงสุดท่ีขอ้มูล

สำมำรถแปลงได ้(เช่น 255) 

 
ภาพท่ี 4 การขยายข้อมลูภาพแบบเส้นตรง  

(a) กราฟแท่งของเซทข้อมลู(b) ไดอะแกรมความถีส่ะสม(c) การขยายแบบเส้นตรง (d) กราฟแท่ง
ของข้อมลูท่ีขยายแล้ว โดยข้อมลูส่วนมากอยู่ในแท่งแรกและแท่งสุดท้าย 

ท่ีมำ : McCloy, 1990 

 

ในภำพท่ี 4  น้ีแสดงกำรเลือกขยำยโทนแสงเฉพำะส่วนกลำงของเซทขอ้มูลท่ีมี

ควำมถ่ีสูงหรือมีโทนสีใกลเ้คียงกนั ขอ้มูลท่ีมีค่ำต ่ำกว่ำช่วงขอ้มูลท่ีตอ้งกำรขยำย (x1) จะมี

ค่ำเป็น 0 ทั้งหมด หรือแสดงเป็นสีด ำในภำพ และขอ้มูลท่ีมีค่ำสูงกว่ำช่วงขอ้มูลท่ีตอ้งกำร
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ขยำย (x2) ก็จะมีค่ำเท่ำกบั 255 ทั้งหมดซ่ึงจะแสดงเป็นโทนแสงสีขำว มีเฉพำะขอ้มูลตรง

กลำงท่ีมีกำรขยำยอยำ่งชดัเจนท ำใหภ้ำพส่วนใหญ่มีควำมแตกต่ำงของโทนสีมำกข้ึน ค่ำ A 

และ B ผูใ้ช้สำมำรถก ำหนดไดเ้อง โดยพิจำรณำจำกไดอะแกรมควำมถ่ีสะสมของกรำฟ 

หรือ ตำมควำมประสงคข์องผูใ้ชค้วำมไดเ้ปรียบของกำรขยำยขอ้มูลภำพแบบเส้นตรง คือ 

ผลท่ีไดจ้ะเห็นไดง่้ำย และค่ำท่ีแปลงแลว้จะมีควำมสมัพนัธ์กบัขอ้มูลเดิม 

2.1.3 กำรปรับภำพแบบไม่เป็นเสน้ตรง (non-linear enhancement) ในกำรปรับภำพ

แบบเส้นตรงจะมีขอ้เสียเปรียบท่ีส ำคญั คือ ในกรณีท่ีภำพเป็นแบบมีค่ำฐำนนิยมหลำยค่ำ 

โดย เฉพำะอยำ่งยิ่งมีจุดสูงสุดท่ีปลำยทั้งสองขำ้งของกรำฟแท่ง ท ำให้กำรใชก้ำรปรับภำพ

แบบเส้นตรงไม่ไหผ้ลดี วิธีแก ้คือกำรใชก้ำรปรับแบบไม่เป็นเส้นตรง ท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ กำร

ขยำยแบบแตกส่วน และกำรแบ่งกรำฟใหเ้ท่ำกนั (histogram equalization) 

2.1.4 กำรขยำยแบบแตกส่วน เป็นกำรลดควำมเสียเปรียบจำกวิธีกำรขยำยแบบ

เส้นตรง โดยใชส้มกำรเส้นตรงหลำยเส้นในกำรแปลงขอ้มูลในหลำยๆ ช่วง วิธีกำรค ำนวณ

แบบน้ี ใชก้ำรสร้ำงกรำฟควำมถ่ีสะสม เช่นในภำพท่ี 5b แลว้ก ำหนดจุดเบรกท่ีจุดเปล่ียน

ควำมลำดชนัในกรำฟ แลว้ฟิตสมกำรกำรแปลงแต่ละเส้นส ำหรับแต่ละส่วน (ภำพท่ี 5c) ซ่ึง

ภำพท่ีถูกปรับแลว้จะมีลกัษณะกรำฟแบบ ภำพท่ี 5d หลงักำรแปลงจะเห็นว่ำทุกส่วนของ

ภำพไดรั้บกำรปรับปรุง 
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ภาพท่ี 5 การขยายข้อมลูภาพแบบแตกส่วน  

(a) กราฟแท่งของเซทข้อมลู (b) ไดอะแกรมความถีส่ะสม (c) การขยายโทนแสงแบบแตกส่วน  
(d) กราฟแท่งของข้อมลูท่ีขยายแล้ว 

ท่ีมำ : McCloy, 1990 

 

2.1.5 กำรแบ่งแบบ Histogram Equalization วตัถุประสงคข์องกำรใชว้ิธีน้ี เป็นกำร

สร้ำงภำพท่ีมีจ ำนวนจุดภำพใกลเ้คียงกนั หรือ ขอ้มูลท่ีแปลงแลว้จะมีกำรกระจำยอย่ำง

สม ่ำเสมอ วิธีกำรน้ีใชก้ำรก ำหนดจ ำนวนจุดภำพท่ีเหมำะสมใหก้บัแต่ละค่ำ 

จ ำนวนจุดภำพท่ีเหมำะสม = จ ำนวนจุดภำพทั้งหมด / จ  ำนวนค่ำในขอ้มูล 

กำรค ำนวณจะเร่ิมจำกค่ำท่ีนอ้ยท่ีสุด โดยเร่ิมบวกจ ำนวนจุดภำพเขำ้ดว้ยกนั จนกระทัง่เกิน

จ ำนวนจุดภำพท่ีเหมำะสมท่ีค ำนวณได ้ก็ให้ค่ำจุดภำพเหล่ำนั้นเป็นค่ำค่ำแรก และใชค่้ำ

ถดัไปเป็นค่ำใหม่ท่ีสองจุดภำพท่ีมีจ ำนวนเกินท่ีค ำนวณไดก้็จะคงจ ำนวนเดิมไว ้แต่ถำ้เกิน

มำกกวำ่ 1 เท่ำ กย็งัคงค่ำเดิมไว ้แต่จ ำนวนจุดภำพของค่ำควำมเขม้ของแสงค่ำถดัไปจะไม่มี 

ผลกรำฟท่ีไดห้ลงัจำกกำรขยำย จะคลำ้ยกรำฟแท่งท่ีแบนรำบกว่ำเดิม ตำมภำพท่ี 

5b จะเห็นไดว้่ำ บริเวณภำพท่ีมีค่ำ หรือมีจุดภำพท่ีมีค่ำใกลเ้คียงกนั จะถูกขยำยออกให้มี

ควำมแตกต่ำงของค่ำเพิ่มข้ึน (บริเวณกรำฟท่ีมีควำมถ่ีสูงจะถูกขยำยออก) ในขณะท่ีส่วน
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น้อยของภำพท่ีมีค่ำแตกต่ำงกนั (ส่วนหำงของกรำฟ) จะมีกำรต่ำงกนัของค่ำลดลง หรือมี

ช่วงห่ำงของควำมเขม้ของแสงลดลง 

 
ภาพท่ี 6 การขยายข้อมลูแบบ Histogram Equalization ซ่ึงสร้างจากข้อมลูเดียวกับ ภาพท่ี 5 

ท่ีมำ : McCloy, 1990 

 

2.2 การปรับภาพเชิงพืน้ที ่

ในขณะท่ีกำรปรับภำพเชิงรังสีเป็นกำรแปลงค่ำจุดภำพเด่ียว แต่กำรปรับภำพเชิงพื้นท่ีเป็น

กำรเน้นภำพท่ีใช้ ค่ำจำกจุดภำพท่ีอยู่รอบๆ จุดภำพนั้นมำค ำนวณดว้ย กำรปรับภำพเชิงพื้นท่ีจะ

เก่ียวขอ้งกบั “ควำมถ่ีเชิงพื้นท่ี” ซ่ึงหมำยถึง ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำสูงสุดและต ่ำสุดของกลุ่ม

จุดภำพท่ีอยูติ่ดกนัหรืออยูใ่กลเ้คียงกนั หรือจ ำนวนกำรเปล่ียนแปลงค่ำควำมสวำ่งต่อหน่วยระยะทำง

ในส่วนหน่ึงของภำพท่ี 7  แสดงควำมถ่ีเชิงพื้นท่ีแบบง่ำยๆ เช่น 

ควำมถ่ีเชิงพื้นท่ีเป็นศูนย ์เป็นภำพเรียบๆ ทุกจุดภำพมีค่ำเท่ำกนั 

ควำมถ่ีเชิงพื้นท่ีต ่ำ เป็นภำพท่ีค่อยๆ มีกำรเปล่ียนแปลงของค่ำหรือโทนสี 

ควำมถ่ีเชิงพื้นท่ีสูง เป็นภำพท่ีมีกำรตดักนัของโทนสีขำวด ำอยำ่งชดัเจน หรือมีกำรเปล่ียน

โทนสีอยำ่งฉบัพลนั 
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ภาพท่ี 7 ความถีเ่ชิงพืน้ท่ีของจุดภาพ ในภาพพืน้ท่ีหน่ึง 

ท่ีมำ : ERDAS Field Guide, 2003 

กำรปรับภำพเชิงพื้นท่ีมกัจะใชเ้ทคนิคกำรกรองภำพ (filtering) ซ่ึงหมำยถึงกำรแปลงขอ้มูล

เพื่อลดสัญญำณรบกวน หรือปรับลกัษณะบำงอย่ำงของภำพโดยกำรเนน้ หรือลดควำมถ่ีขอ้มูลเชิง

พื้นท่ีบำงคร้ังเป็นกำรปรับภำพเพื่อกำรสกดัลกัษณะเด่น (feature extraction) ให้เห็นชดัข้ึน ผลจำก

กำรใชเ้ทคนิคน้ีช่วยท ำใหก้ำรแปลภำพดว้ยสำยตำดีข้ึน และมกัจะเปล่ียนค่ำขอ้มูลดั้งเดิมอยำ่งถำวร 

ดงันั้นกำรใชเ้ทคนิคกำรกรองภำพจะใชใ้นกรณีท่ี ขอ้มูลดั้งเดิมไม่ใช่ส่ิงส ำคญัในกำรเอำไปใชต่้อใน

กำรค ำนวณ 

Convolution filtering กำรกรองภำพจะใช้วิ ธีกำรทำงคณิตศำสตร์ท่ี เ รียกว่ำ 

Convolution filtering ซ่ึงเป็นกระบวนกำร กำรเฉล่ียค่ำของจุดภำพภำยในเซทเล็กหน่ึงๆ 

และกระท ำตลอดทัว่ทั้งภำพ วิธี convolution มี 2 องคป์ระกอบ คือ (ภำพท่ี 8) 

1) หน้ำต่ำงเคล่ือนท่ี (moving window) จะท ำหน้ำท่ีคล้ำยเป็นแม่พิมพ์ 

(matrix) ซ่ึงได้จำกค่ำสัมประสิทธ์ิ (coefficients) หรือปัจจัยน ้ ำหนัก (weighting 

factors) ท่ีใช้เป็นตัวถ่วงน ้ ำหนัก ท ำหน้ำท่ีเหมือนตะแกรงท่ีมีช่องขนำดต่ำงๆ 

หนำ้ต่ำงเคล่ือนท่ีน้ีตำมภำษำคณิตศำสตร์ เรียกว่ำ kernel หนำ้ต่ำงเคล่ือนท่ีจะเป็น

ตำรำงส่ีเหล่ียมของจุดภำพจ ำนวนค่ี เช่น 3 x 3 หรือ 5 x 5 หรือ 7 x 7 จุดภำพ 

2) หน้ำต่ำงเคล่ือนท่ีจะเคล่ือนท่ีผ่ำนทีละจุดภำพตลอดทัว่ทั้งภำพดั้งเดิม 

และค่ำตวัเลขท่ีอยูจุ่ดภำพตรงกลำงของหนำ้ต่ำงเคล่ือนท่ี จะถูกค ำนวณเพื่อเอำไป

ใส่ในภำพใหม่ตรงต ำแหน่งเดิม โดยวิธีกำร คูณสัมประสิทธ์ิแต่ละตวัในหนำ้ต่ำง

เคล่ือนท่ี ดว้ยค่ำตวัเลขของภำพดั้งเดิมท่ีทำบโดยหนำ้ต่ำงเคล่ือนท่ี แลว้เอำผลคูณ

ทั้งหมดมำบวกกนั กำรค ำนวณน้ีจะท ำทีละจุดภำพในภำพดั้งเดิม 
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ภาพท่ี 8 การเคล่ือนท่ีของหน้าต่างเคล่ือนท่ี  

(a) หน้าต่างเคล่ือนท่ี ขนาด 3 x 3 จุดภาพ เคล่ือนท่ีไปบนภาพท่ีจะท าการประมวล  
(b) เล่ือนไปตามแถวจากจุดภาพหน่ึงไปยงัอีกจุดภาพหน่ึงจนหมดแถว  

(c) เล่ือนหน้าต่างเคล่ือนท่ีจากแถวหน่ึงไปยงัอีกแถวหน่ึง 
ท่ีมำ : Lillesand and Kiefer, 1994 

 

เพื่อให้เขำ้ใจว่ำจุดภำพหน่ึงจะถูกเปล่ียนไปโดยกำรกรองได้อย่ำงไร ภำพท่ี 9 

แสดงกำรกรองภำพดว้ยหน้ำต่ำงเคล่ือนท่ีแบบส่ีเหล่ียมขนำด 3 x 3 จุดภำพ ซ่ึงมีน ้ ำหนัก

ของตวัเลขตรงกลำงมำกท่ีสุด เพื่อใชก้บัจุดภำพในแถวท่ี 3 และคอลมัน์ท่ี 3 หรือจุดภำพท่ี

อยูต่รงกลำงของหนำ้ต่ำงเคล่ือนท่ี ค่ำเลข 8 ของขอ้มูลเดิมหรือภำพเดิม จะถูกเปล่ียนไปเป็น

เลข 11 หลงัจำกมีกำรกรองแลว้ 
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ภาพท่ี 9 การกรองโดยใช้หน้าต่างเคล่ือนท่ี 

ท่ีมำ : ERDAS Field Guide, 2003 

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ เป็นดังน้ี แต่ละค่ำในหน้ำต่ำงเคล่ือนท่ีจะคูณด้วยค่ำของ

จุดภำพท่ีอยูใ่นต ำแหน่งเดียวกนั แลว้เอำผลคูณมำบวก ผลลพัธ์ท่ีไดเ้อำมำหำรดว้ยผลบวก

ของค่ำในหนำ้ต่ำงเคล่ือนท่ี 

ค่ำผลลพัธ์ท่ีจุดภำพต ำแหน่งท่ี 3,3 = เลขจ ำนวนเต็ม [(-1x 8) + (-1x 6) + (-1x 6) 

+(-1x 2) + (16x 8) + (-1x 6) + (-1x 2) + (-1x 2) + (-1x 8)] / ( -1 + -1 + -1 + -1+16 + -1+ -1 

+ -1+ -1) = (88/8) = int (11) = 11 

หลงัจำกกำรค ำนวณเสร็จหน่ึงจุดภำพ หนำ้ต่ำงเคล่ือนท่ีน้ีจะเล่ือนไปทีละคอลมัน์ 

และค ำนวณจุดภำพท่ีอยูต่รงกลำงหนำ้ต่ำงเคล่ือนท่ีต ำแหน่งใหม่ เม่ือจบคอลมัน์ก็จะเล่ือน

ลงมำเร่ิมตน้ท่ีแถวใหม่ ท ำอยำ่งน้ีจะหมดทัว่ทั้งภำพ 

 

 2.3 การปรับภาพเชิงช่วงคล่ืน 

  ควำมละเอียดเชิงช่วงคล่ืนเป็นกำรวดัจ ำนวนและขนำดของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ ท่ี

สำมำรถบนัทึกไดด้ว้ยเคร่ืองจบัภำพ วตัถุประสงคข์องเทคนิคกำรปรับภำพเชิงช่วงคล่ืน เป็นกำรใช้

ขอ้มูลในหลำยๆ ช่วงคล่ืน แลว้แปลงเป็นแบนด์ใหม่เพื่อจะเนน้ลกัษณะท่ีเรำสนใจ หรืออำจจะลด

ขนำดของขอ้มูลหรือควำมซ ้ ำซำกของขอ้มูล ถำ้กำรแปลงนั้นเป็นกำรจดัขอ้มูลใหม่ จ ำนวนของ

แบนด์ท่ีไดใ้หม่ก็จะเท่ำกบัจ ำนวนแบนด์ของภำพเดิม แต่ถำ้เป็นกำรสังเครำะห์ใหม่ (synthetic) ก็

อำจจะไดแ้บนดใ์หม่เพียงแบนดเ์ดียว ตวัอยำ่งของกำรสังเครำะห์ไดแ้ก่ กำรใชด้ชันีต่ำงๆ (indices) 

ในขณะท่ีกำรวิเครำะห์องค์ประกอบหลกั และTasseled Cap เป็นกำรจดัขอ้มูลใหม่ แบนด์ใหม่ท่ี
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เกิดข้ึนอำจจะแสดงเป็นภำพเดียว แบบขำว-ด ำ หรืออำจจะใชร่้วมกบัแบนดอ่ื์นเพื่อปรับใหภ้ำพดีข้ึน 

หรือเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเพิ่มเติมในกำรจ ำแนกภำพ 

 

3. ภาษาไพธอน 

 ภำษำไพธอน (Python Language) เป็นภำษำคอมพิวเตอร์ระดบัสูงท่ีไดรั้บควำมนิยมมำก

ท่ีสุดภำษำหน่ึงในโลก ดว้ยเหตุเพรำะมีโครงสร้ำงทำงภำษำท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น ซ่ึงโครงสร้ำงภำษำไพ

ธอนจะคลำ้ยกบัภำษำซีมำก เพรำะภำษำไพธอน สร้ำงข้ึนมำโดยใชภ้ำษำซี ท ำให้ผูท่ี้คุน้เคยภำษำซี 

อยู่แลว้ใชง้ำนภำษำไพธอนไดไ้ม่ยำก สำมำรถเรียนรู้ไดใ้นระยะเวลำอนัสั้น รวมทั้งสำมำรถเขียน

โปรแกรมไดท้ั้งแบบ Structured Programming และ Object Oriented Programming (OOP) ภำษำไพ

ธอนถูกสร้ำงเม่ือปี ค.ศ.1990 โดย Guido van Rossum โปรแกรมเมอร์ชำวเนเธอร์แลนด์ท่ี CWI 

(National Research Institute for Mathematics and Computer Science) โดยกำรน ำ เอำข้อ ดีของ

ภำษำคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ เช่น ABC , Modula-3, Icon, Perl, Smalltalk มำผสำนกนั นอกจำกน้ียงัมี

กำรจดักำรหน่วยควำมจ ำอตัโนมติั รวมทั้งกำรจดักำรตวัแปรโดยไม่ตอ้งก ำหนดชนิดของขอ้มูลโดย

ภำษำไพธอนจะก ำหนดชนิดขอ้มูลแบบไดนำมิกใหก้บัตวัแปร ซ่ึงเรำไม่ตอ้งประกำศตวัแปรพร้อม

กับก ำหนดชนิดขอ้มูล โดยจะก ำหนดตวัแปรพร้อมกบัค่ำเร่ิมตน้ หรือก ำหนดตวัแปรให้จดัเก็บ

ขอ้มูลจำกนิพจน์ไดโ้ดยตรง จำกนั้นไพธอนจดัเตรียมพื้นท่ีหน่วยควำมจ ำจดัเก็บให้พอดีตำมขนำด

ของขอ้มูลจริง  

ภำษำไพธอนถูกพฒันำข้ึนมำโดยไม่ข้ึนกบัแพลตฟอร์ม (Platform independent) ผูใ้ชง้ำน

สำมำรถเขียนภำษำไพธอนบนระบบปฏิบติักำรท่ีหลำกหลำย ยกตวัอยำ่งเช่นสำมำรถเขียนภำษำไพ

ธอนบนระบบปฏิบติักำรวินโดว ์แลว้สำมำรถน ำไปใชง้ำนบนระบบปฏิบติัอ่ืนได ้และเน่ืองจำกตวั

แปรภำษำไพธอนอยู่ภำยใต้ลิขสิทธ์ิ Python Software Foundation License (PSFL) ซ่ึงเป็นของ 

Python Software Foundation (PSF) ท ำให้ภำษำไพธอนไม่ตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรใชง้ำน และดว้ย

เหตุน้ีท่ีท ำให้ภำษำไพธอนเป็น Open source จึงมีกลุ่มอำสำสมคัรมำกมำยมำร่วมพฒันำท ำใหภ้ำษำ

ไพธอนมีวิวฒันำกำรอย่ำงต่อเน่ือง ภำษำไพธอนเป็นภำษำกำว (Glue Language) อย่ำงดีเน่ืองจำก

สำมำรถเรียกใช้ภำษำโปรแกรมอ่ืน ๆ ได้หลำยภำษำ ท ำให้เหมำะท่ีจะใช้เขียนเพื่อประสำน

โปรแกรมท่ีเขียนในภำษำต่ำงกนัได ้
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 กำรแปลซอร์สโคด้ในภำษำไพธอน จะใช้อินเตอร์พรีเตอร์วิเครำะห์และแปลภำษำทีละ

บรรทดั แลว้แปลงเป็นไบตโ์คด้ (Byte code) ไปยงั Virtual Machine พร้อมกบัน ำโคด้ท่ีมีกำรเรียก 

ใชฟั้งกช์นัพิเศษต่ำง ๆ จำกไลบรำรีของภำษำไพธอนมำลิงกร์วมกนัจำกนั้นจะแปลเป็นภำษำเคร่ือง 

(Machine code) ของแต่ละแพลตฟอร์มดงัภำพท่ี 1 ซ่ึงหลกักำรแปลงเป็นไบตโ์คด้และใช ้Virtual 

Machine จะเหมือนกับภำษำ Java ท่ีสนับสนุนให้โปรแกรมสำมำรถท ำงำนขำ้มแพลตฟอร์มได้ 

(ส ำรำญ 2560, บญัชำ 2562) 

 งานด้านต่าง ๆ ทีไ่พธอนสนับสนุนในปัจจุบัน (Application domains) 

ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวแ้ลว้ในตอนตน้ว่ำภำษำไพธอนเป็นภำษำแบบผสมผสำนหลำย

กระบวนทศัน์(Multi-paradigm language) ดง ันั้นจึงรองรับกำรพฒันำงำนไดห้ลำกหลำย

ประเภท ดงัน้ี 

- สนับสนุนกำรพฒันำงำนเก่ียวกบัเว็บแอปพลิเคชัน (Web application) ส ำหรับ

งำนในส่วนของซอฟตแ์วร์ขนำดใหญ่ ใชพ้ฒันำ Common Gateway Interface (CGI), เฟรม

เวิร์คของ Django และ TurboGears, โซลูชนัระดบัสูงอยำ่งเช่น Zope และ Mega รวมไปถึง 

Content Management Systems ขนั ้สูงอยำ่ง Plone และ CPS เป็นตน้ ส่วนฝ่ังของไคลเ์อนท ์

(Custom web solutions) ไพธอนก็สนบัสนุนงำนในหลำยๆ ดำ้น เช่นHTML และ XML, E-

mail, RSS feeds และโพรโทคอลเก่ียวกบังำนอินเทอร์เน็ตอ่ืนๆ 

- สนับสนุนงำนดำ้นฐำนขอ้มูล (Database Access) ไพธอนสำมำรถเช่ือมต่อกบั

ฐำนข้อมูลได้มำกมำยหลำยค่ำย โดยผ่ำนทำง ODBC Interfaces และผ่ำนทำงStandard 

database API ของไพธอนโดยตรง เช่น MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, 

SybODBC, ZODB, Durus และอ่ืนๆ ท่ีจะมีเพิม่เติมข้ึนอีกในอนำคต 

- สนับสนุนงำนดำ้น Desktop GUIs ตวัติดตั้งของไพธอนมี Tk GUI development 

library อยูใ่นตวัอยูแ่ลว้ ดงันั้นผูเ้ขียนโปรแกรมสำมำรถสร้ำงกรำฟฟิกไดท้นัทีโดยไม่ตอ้ง

ติดตั้ งซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ เพิ่มเติม ซ่ึงไลบำรีดังกล่ำวเหมือนกับ Microsoft Foundation 

Classes,wxWidgets, GTK, Qt, pyside, Delphi และอ่ืน ๆ ท ำให้สำมำรถพฒันำซอฟต์แวร์

ประยกุตต่์ำง ๆ แบบกรำฟฟิกไดง่้ำย 
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- สนับสนุนงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ และกำรประมวลผลตัวเลข (Scientific and 

Numeric computation) ไพธอนรองรับกำรท ำงำนดำ้นนักวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ 

เช่นทฤษฎีกำรค ำนวณ คณิตศำสตร์ เป็นตน้ 

- สนับสนุนงำนดำ้นชีวสำรสนเทศศำสตร์ (Bioinformatics) เช่น Bioinformatics 

และPhysics เป็นตน้ 

- สนับสนุนงำนด้ำนกำรโปรแกรมเครือข่ำย (Network programming) ไพธอน

สำมำรถเขียนโปรแกรมในระดบัต ่ำเพื่อเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ำยไดเ้ป็นอยำ่งดี ง่ำยต่อกำร

พฒันำโดยอำศัย Sockets สำมำรถท ำงำนร่วมกับโมดูลอย่ำง Twisted และ Framework 

ส ำหรับสร้ำง Asyncronous network programming เป็นตน้ 

- สนบัสนุนดำ้นกำรศึกษำ (Education) ไพธอนเหมำะสำหรับกำรเรียนกำรสอนใน

ทุกสำขำวิชำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำซอฟตแ์วร์ สำมำรถนำหลกัสูตรท่ี Python Software 

Foundation เตรียมไว ้คือ pyBiblio และ Software Carpentry Course น ำมำสอนได้ทันที 

หรือแทรกเขำ้ไปในรำยวิชำดงักล่ำวเพื่อเสริมควำมรู้กไ็ด ้

- สนับสนุนด้ำนกำรพฒันำเกมส์ และงำนด้ำน 2, 3D (Game and 2/3D Graphics 

Rendering) ช่วงเวลำท่ีผำ่นมำไพธอนถูกใชใ้นกำรพฒันำเกมส์ทั้งเชิงธุรกิจ และสมคัรเล่น 

โดยมีกำรสร้ำง Framework ส ำหรับพฒันำ Game บนไพธอนโดยเฉพำะ 

 

4. โอเพ่นซีว ี(OpenCV) 

 โอเพ่นซีวี (OpenCV ยอ่มำจำก Opensource Computer Vision) เป็นไลบรำร่ีฟังกช์นัโอเพ่น

ซอร์สในกำรพฒันำโปรแกรมเก่ียวกับอิมเมจโปรเซสซ่ิง (Image Processing) และคอมพิวเตอร์

วิชชั่น (Computer Vision) สร้ำงข้ึนเพื่อจัดเตรียมโครงสร้ำงพื้นฐำนทัว่ไปส ำหรับคอมพิวเตอร์

วิชชั่นแอปพลิเคชัน มีอินเตอร์เฟสส ำหรับภำษำ C++, Python, Java และ  MATLAB รองรับ

ระบบปฏิบติักำรไดท้ั้งวินโดว,์ ลินุกซ์, แอนดรอยด์ และแมค โอเอส ไลบรำรีโอเพ่นซีวี มีฟังก์ชนั

กำรท ำงำนมำกกว่ำ 500 ฟังก์ชันครอบคลุมกำรท ำงำนท่ีหลำกหลำย อำทิเช่น กำรตรวจสอบ

ผลิตภณัฑใ์นโรงงำน, ภำพทำงกำรแพทย,์ กำรรักษำควำมปลอดภยั, ส่วนต่อประสำนกบัผูใ้ช,้ กำร

ปรับเทียบกลอ้ง, กำรมองเห็นแบบสเตอริโอ และวิทยำกำรหุ่นยนต ์
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 โอเพ่นซีวี มีกำรท ำงำนท่ีสำมำรถแสดงผลไดแ้บบเรียลไทม ์และรองรับเฟรมเวิร์ค  Deep 

Learning เช่น TensorFlow, Torch/PyTorch และ Caffe เป็นตน้ ขอบเขตของกำรใชง้ำนของโอเพน่ซี

วี สำมำรถใชไ้ดท้ั้งกบัรูปภำพน่ิงและภำพเคล่ือนไหว โอเพ่นซีวีรองรับกำรท ำงำนทั้งแบบง่ำยไม่

ซบัซอ้นจนถึงระดบักำรเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning)  

 ส ำหรับโอเพ่นซีวีกบัภำษำไพธอนนั้น ภำษำไพธอนมีมอดูลท่ีรองรับโอเพ่นซีวีคือ opencv-

python กำรเขียนโอเพน่ซีวใีนภำษำไพธอนนั้น มีขอ้ดีคือเขียนไดง่้ำยกวำ่กำรเขียนในภำษำซีโดยตรง 

แต่จะมีขอ้เสียคือท ำงำนชำ้ เพรำะกำรท ำงำนของค ำสั่งต่ำง ๆในโอเพ่นซีวีนั้น จะไปเรียกใชฟั้งกช์นั

ซ่ึงเขียนในภำษำซี ไม่ไดเ้ขียนดว้ยภำษำไพธอนโดยตรง(Bradski and Kaehler 2008, mindphp.com[

นำมแฝง] 2021, Phyblas[นำมแฝง] 2564) 

 

5. เทนเซอร์โฟล (TensorFlow) 

 โครงข่ำยประสำทเทียม(neural network) ถูกใชเ้ป็นวิธีกำรเรียนรู้เชิงลึกซ่ึงเป็นหน่ึงในสำขำ

ยอ่ยของปัญญำประดิษฐ ์ถูกเสนอคร้ังแรกเม่ือประมำณ 70 ปีท่ีแลว้เพื่อพยำยำมจ ำลองวิธีกำรท ำงำน

ของสมองมนุษย ์ถึงแมว้่ำจะมนัอยูใ่นรูปแบบท่ีเรียบง่ำยกว่ำสมองมนุษยม์ำก  โดยท่ีเซลลป์ระสำท

แต่ละตวัจะเช่ือมต่อกนัเป็นชั้น ๆ โดยมีก ำหนดค่ำน ้ำหนกัเพื่อใชก้ ำหนดวำ่เซลลป์ระสำทตอบสนอง

อยำ่งไรเม่ือสัญญำณแพร่กระจำยผำ่นเครือข่ำย ก่อนหนำ้น้ี โครงข่ำยประสำทเทียมถูกจ ำกดัจ ำนวน

เซลลป์ระสำทท่ีสำมำรถจ ำลองได ้ดงันั้นควำมซบัซอ้นของกำรเรียนรู้ท่ีพวกมนัสำมำรถท ำไดจ้ะถูก

จ ำกดัดว้ยเซลลป์ระสำทเหล่ำนั้น แต่ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่ำนมำควำมกำ้วหน้ำในกำรพฒันำฮำร์ดแวร์ 

โครงข่ำยประสำทเทียมสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยท่ีลึกมำก และมีกำรเทรนดว้ยขอ้มูลขนำดท่ีใหญ่มำก 

ท ำใหค้วำมฉลำดของเคร่ืองมีควำมกำ้วหนำ้ข้ึนมำก 

 ควำมกำ้วหนำ้เหล่ำน้ีท ำใหเ้คร่ืองจกัรสำมำรถจบัคู่และมีควำมสำมำรถท่ีเกินควำมสำมำรถ

ของมนุษยใ์นกำรท ำงำนบำงอย่ำงได้ งำนหน่ึงท่ีสำมำรถท ำได้คือกำรจดจ ำวตัถุ แมว้่ำในอดีต

เคร่ืองจกัรจะไม่สำมำรถจบัคู่วิสัยทศัน์ของมนุษยไ์ด ้แต่ควำมกำ้วหนำ้ล่ำสุดในกำรเรียนรู้เชิงลึกท ำ

ใหส้ำมำรถสร้ำงโครงข่ำยประสำทเทียมท่ีสำมำรถจดจ ำวตัถุ ใบหนำ้ ขอ้ควำม และแมแ้ต่อำรมณ์ได ้

 เทนเซอร์โฟลเป็นไลบรำร่ีแบบโอเพ่นซอร์สท่ีพฒันำโดยห้องปฏิบติักำร Google Brain 

ส ำหรับกำรวิจยักำรเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ของโครงข่ำยประสำทเทียมขนำดใหญ่มำกใน

กำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ของ Google เทนเซอร์โฟลเหมำะส ำหรับกำรค ำนวณเชิงตัวเลขมี
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ควำมสำมำรถในกำรค ำนวณไดอ้ย่ำงรวดเร็ว  เป็นไลบรำรีพื้นฐำนท่ีสำมำรถใชส้ร้ำงโมเดล Deep 

Learning ไดโ้ดยตรงหรือท ำไดโ้ดยใชไ้ลบรำรี wrapper ท ำให้กระบวนกำรท่ีสร้ำงข้ึนบนเทนเซอร์

โฟลง่ำยข้ึน สำมำรถท ำงำนบนระบบ CPU, GPU รวมถึงอุปกรณ์มือถือและระบบกระจำยขนำด

ใหญ่ของเคร่ืองหลำยร้อยเคร่ือง เทนเซอร์โฟลมีควำมยืดหยุน่และสำมำรถใชค้  ำนวณอลักอริทึมได้

รวดเร็วและหลำกหลำย รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรเทรนและกำรหำขอ้สรุปของอลักอริทึม

ส ำหรับโมเดลโครงข่ำยประสำทเทียมในระดบัลึก มีกำรใช้เทนเซอร์โฟลเพื่อด ำเนินกำรวิจยัใน

ระบบกำรเรียนรู้ของเคร่ืองดำ้นวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำขำอ่ืน ๆ มำกมำย เช่นกำรรู้จ ำเสียง, 

คอมพิวเตอร์วิทศัน์, หุ่นยนต์, กำรดึงขอ้มูล, กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ, กำรดึงขอ้มูลทำง

ภูมิศำสตร์และกำรคน้พบยำดว้ยกำรค ำนวณดว้ยคอมพิวเตอร์(Abadi, Agarwal et al. 2015) 

 

6. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 งำนวิจยัของ Patrick Wieschollek และคณะ(Wieschollek, Hirsch et al. 2017) เสนอแนวทำง

ท่ีมีประสิทธิภำพในกำรเทรนข้อมูลจ ำนวนมำก และแนะน ำสถำปัตยกรรมเครือข่ำยเกิดซ ้ ำ 

( recurrent network architecture)  แบบใหม่เพื่อท ำให้ เฟรมเบลอมีควำมคมชัดข้ึนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพดว้ยวิธีกำรปรับภำพเชิงพื้นท่ี ร่วมกบักำรท ำโครงข่ำยประสำทเทียม เพื่อกำรขจดัควำม

พร่ำมวัท่ีเกิดจำกทั้งกำรบนัทึกภำพและกำรเคล่ือนท่ีของวตัถุไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพโดยพิจำรณำ

จำกล ำดบัของเฟรมท่ีพร่ำมวัท่ีไม่อยูใ่นแนวเดียวกนั โดยเรียกวิธีน้ีว่ำ recurrent deblurring network 

(RDN)  
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บทที่ 3  

วธีิด าเนินการวจิัย 

 

1. ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 

 กำรวิจยัน้ีเป็นกำรน ำขอ้มูลภำพวิดีโอท่ีไดบ้นัทึกผำ่นโทรศพัทมื์อถือหรือกลอ้งติดตั้งหนำ้

รถบนัทึกเป็นไฟลป์ระเภท MP4 ขนำด 1280x720 พิกเซล อตัรำเฟรมเรท 30 เฟรมต่อวินำที จ ำนวน 

3 ไฟล ์แลว้น ำเขำ้สู่โปรแกรมเพื่อประมวลผล 

 

2. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ท่ีมี CPU Intel(R) Core(TM) i5 ควำมเร็ว 2.40GHz 

หน่วยควำมจ ำหลกั RAM ควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 8 GB และมีกำร์ดแสดงผลท่ีมีควำมจุไม่นอ้ยกวำ่ 6 GB 

 2.2 กลอ้งบนัทึกภำพ 

 

3. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ 

 3.1 ระบบปฏิบติักำร Microsoft Windows 10 

 3.2 โปรแกรมเขียนภำษำไพธอน 3.7  

3.3 ซอฟตแ์วร์ PyQt5  

3.4 ซอฟตแ์วร์ CUDA 10.0 และ cuDNN 7.6.5  

 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1 ศึกษาและทดลองเขียนภาษา Python ในการจับภาพเคล่ือนไหว 

 ในกำรศึกษำและทดลองเขียนภำษำ Python ผูว้ิจยัไดศึ้กษำกำรเขียนภำษำ Python จำกต ำรำ

ต่ำง ๆ และจำกอินเตอร์เน็ตเพื่อพฒันำตวัผูว้ิจยัเอง โดยในส่วนน้ีผูว้ิจยัเลือกใช ้Python version 3.7.9  

ท ำกำรติดตั้ งเข้ำกับคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งำน โดย Python version 3.7.9 สำมำรถดำวน์โหลดได้ท่ี  

https://www.python.org/ ftp/python/3.7.9/python-3.7.9-amd64.exe   
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ภาพท่ี 10 การติดตั้งโปรแกรมภาษาไพธอน 3.7 

 

จำกนั้นผูว้ิจยัไดติ้ดตั้ง PyQt5 ซ่ึงเป็นโมดูลในกำรพฒันำ GUI ((Graphical User Interface) 

โดยใชค้  ำสัง่ pip install PyQt5 ใน Administrator: Command Prompt  

 

 
ภาพท่ี 11 การติดตั้ง PyQt5 

 

จำกนั้นผูว้ิจยัติดตั้ง OpenCV (Opensource Computer Vision) ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซซ่ึง

เป็นไลบรำรีฟังก์ชันกำรเขียนโปรแกรม (Library of Programming Functions) ท่ีเอำไวใ้ช้จดักำร

รูปภำพ โดยใชค้  ำสัง่ pip install opencv-python ใน Administrator: Command Prompt  
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ภาพท่ี 12 การติดตั้ง OpenCV 

 

ทำ้ยท่ีสุดติดตั้งเคร่ืองมือช่วยพฒันำโปรแกรม PyCharm Community ซ่ึงเป็นโปรแกรม

ประเภท IDE (Integrated Development Environment) ท่ีช่วยในกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โดยเฉพำะส ำหรับภำษำ  Python ซ่ึ งสำมำรถดำวน์โหลดได้ท่ี  https://www.jetbrains.com/ 

pycharm/download/#section=windows 

 

 
ภาพท่ี 13 โปรแกรม PyCharm Community 

 

เม่ือติดตั้ง ซอฟตแ์วร์ต่ำง ๆ เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดท้ดลองเขียนโปรแกรมในกำรสร้ำงส่วน

ติดต่อกบัผูใ้ชเ้ก่ียวกบักำรจบัภำพเคล่ือนไหวโดยใช ้PyQt5 และ OpenCV 
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ภาพท่ี 14 ภาพจากการทดลองเขยีนโปรแกรมเล่นวิดีโอโดยตรง 

 

 
ภาพท่ี 15 ภาพท่ีได้จากการทดลองเขยีนโปรแกรมเพ่ือเล่นวิดีโอโดยสามารถเลือกไฟล์วิดีโอและ

สามารถเล่ือนสไลเดอร์บาร์เพ่ือก าหนดต าแหน่งท่ีเล่นวิดีโอได้ 
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 4.2 ศึกษาวิธีการปรับความคมชัดของภาพ 

 ในศึกษำวิธีปรับควำมคมชดัของภำพ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกน ำเอำวิธี Recurrent Deblur Network 

(RDN) (Wieschollek, Hirsch et al. 2017) มำใชใ้นกำรปรับปรุงภำพท่ีไม่คมชดั โดยมีขั้นตอนกำร

ท ำงำนตำมภำพท่ี 16 

  

ภาพท่ี 16 ขัน้ตอนการท างานของซอฟต์แวร์ส าหรับการปรับความคมชัดของภาพแผ่นป้ายทะเบียน
พาหนะท่ีก าลงัเคล่ือนท่ี 

 

 จำกนั้นผูว้ิจยัไดศึ้กษำกำรท ำงำนของ Recurrent Deblur Network (RDN) ซ่ึงมีกระบวนกำร

ท ำงำนของวิธีกำรน้ีดงัน้ี 

  4.2.1 น ำเขำ้ภำพท่ีตอ้งกำรปรับปรุงเขำ้สู่วิธีกำร Recurrent Deblur Network (RDN) 

  4.2.2 RDN จะสร้ำง Deblur Block (DB) ข้ึนมำหลำย block  เพื่อลดจ ำนวนของ

พำรำมิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งใหน้อ้ยลง 

น ำเขำ้วิดีโอภำพตวัอยำ่ง 

จบัภำพในเฟรมท่ีตอ้งกำร 

เลือกบริเวณภำพท่ีตอ้งกำร (ป้ำยทะเบียน) 

น ำภำพเขำ้สู่กระบวนกำรปรับปรุงภำพ 

ไดภ้ำพท่ีคมชดัมำกข้ึน 
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  4.2.3 RDN น ำเอำ DB เขำ้สู่กำรเทรนในโครงข่ำยประสำทเทียม 

  4.2.4 ท ำกำรเทรนโดยตรงเก่ียวกบัล ำดบัของเฟรมท่ีไม่ไดจ้ดัแนวกำรสัน่ของกลอ้ง

โดยใชก้ำรประมวลผลคู่ระหว่ำงเฟรมเป้ำหมำยและเฟรมท่ีไดจ้ำกกำรสังเกตุ (เฟรมขำ้งเคียง) ซ่ึงท ำ

ใหเ้กิดกำรรวมกนัของขอ้มูลไดง่้ำย ดงัภำพท่ี 17 

 
ภาพท่ี 17 การสร้าง Deblur Block ท่ีคมชัดโดยใช้ข้อมลูท่ีมาจาก Deblur Block ท่ีสังเกตอ่ืน เป็นไป
ตามการออกแบบของเครือข่ายตัวเข้ารหัส-ตัวถอดรหัสท่ีมบีลอ็กท่ีเหลือหลายบลอ็กท่ีข้ามการ

เช่ือมต่อ 
ท่ีมำ: Patrick Wieschollek และคณะ(2017) 

 

  4.2.5 เพิ่มกำรสัน่ของกลอ้งเสมือนดว้ยฟังกช์นักระจำยจุด (Point Spread Functions 

(PSF) เคอร์เนล โดยได้มำจำกกระบวนกำรเกำส์เซียนท่ีจ ำลองกำรสั่นของกลอ้ง เพื่อพิจำรณำ

ผลกระทบของ Vanishing Gradients 

  4.2.6 ท ำกำรบงัคบัให้ DB เอำทพ์ุตให้ตรงกบั ground-truth ท่ีคมชดัในเทอมของ

กำรสูญเสียท่ีสอดคลอ้งกนัระหวำ่ง DB และ ground-truth 

  4.2.7 ใชอ้ลักอริทึม ADAM (Adaptive Moment Estimation) เพื่อลด Total Loss 

 

 เม่ือผูว้ิจัยได้ศึกษำกำรท ำงำนในกำรสร้ำงควำมคมชัดของภำพแลว้  ผูว้ิจัยได้ออกแบบ

สถำปัตยกรรมของซอฟตแ์วร์ดงัภำพท่ี 18  
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ภาพท่ี 18 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับการปรับความคมชัดของภาพแผ่นป้ายทะเบียนพาหนะ 

 

ซ่ึงสำมำรถอธิบำยได้ดังน้ี ผูใ้ช้งำนสำมำรถเลือกและโหลดวิดีโอยำนพำหนะท่ีก ำลัง

เคล่ือนท่ีเพื่อเล่นวิดีโอ ในขณะท่ีเล่นวิดีโออยู่นั้นผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลือกเฟรมของวิดีโอแลว้ท ำกำร

จบัภำพเฟรมวิดีโอตำมท่ีตอ้งกำร ซอฟต์แวร์จะแสดงภำพน่ิงของเฟรมวิดีโอท่ีผูใ้ชง้ำนท ำกำรจบั

ภำพ จำกนั้ นผูใ้ช้งำนท ำกำรเลือกบริเวณแผ่นป้ำยทะเบียนท่ีไม่คมชัด เม่ือได้บริเวณแผ่นป้ำย

ทะเบียนท่ีไม่คมชดัแลว้ซอฟตแ์วร์จะท ำกำรส่งภำพบริเวณแผน่ป้ำยทะเบียนท่ีไม่คมชดัเขำ้สู่ Motion 

Deblur Module เพื่อท ำกำรปรับควำมคมชดัของภำพ เม่ือไดภ้ำพท่ีปรับควำมคมชดัเรียบร้อยแลว้

ซอฟตแ์วร์จะแสดงและบนัทึกภำพท่ีคมชดัใหผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถน ำไปใชง้ำนได ้

เม่ือท ำควำมเขำ้ใจถึงวิธีกำรท ำงำนของซอฟต์แวร์แลว้ผูว้ิจยัจึงท ำกำรติดตั้งซอฟต์แวร์ท่ี

จ ำเป็นส ำหรับกำรใชง้ำน 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกน ำ TensorFlow Machine Learning มำใชโ้ดยท ำกำรติดตั้งเขำ้ในคอมพิวเตอร์

ท่ีใชง้ำน โดยใชค้  ำสัง่ pip install opencv-python tensorflow==1.15 pillow pyqt5  
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ภาพท่ี 19 การติดตั้ง TensorFlow 

 

 ซ่ึงในกำรติดตั้ง TensorFlow Machine Learning น้ีเน่ืองจำกในกำรวิจยัน้ีใช ้GPU (Graphics 

Processing unit) เป็นตวัท่ีใชป้ระมวลผลจึงท ำใหต้อ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในกำรประมวลผลผำ่น

ท ำ ง  GPU ไ ด้ แ ก่  ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  CUDA 1 0 .0 ซ่ึ ง ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ท่ี  

https://developer.nvidia.com/cuda-10.0-download-archive?target_os=Windows&target_ 

arch=x86_64&target_version=10&target_type=exelocal  

 

 
ภาพท่ี 20 การติดตั้ง CUDA 10.0 
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และ cuDNN 7.6.5 ซ่ึงเป็นไลบรำร่ีของ CUDA 10.0 ในกำรท ำให ้CUDA 10.0 สำมำรถประมวลผล
บน GPU ได้ โดยสำมำรถดำวน์โหลดได้ท่ี https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-archive เม่ือ
ดำวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ไฟล์ซิปออกมำ ให้แยกไฟล์แล้วน ำไฟล์ท่ีได้ไปใส่ไวใ้น
โฟลเดอร์ของ CUDA ซ่ึงอยู่ใน C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v10.0 
ตอนน้ีคอมพิวเตอร์กพ็ร้อมท่ีจะประมวลผลภำพตำมท่ีตอ้งกำรได ้
 4.3 ออกแบบและพฒันำซอฟตแ์วร์ส ำหรับกำรปรับควำมคมชดัของภำพแผน่ป้ำยทะเบียน

พำหนะ 

 ในกำรออกแบบและพฒันำซอฟต์แวร์ส ำหรับกำรปรับควำมคมชัดของภำพแผ่นป้ำย

ทะเบียนพำหนะนั้น ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชโ้ดยใชซ้อฟตแ์วร์ Qt Designer ซ่ึงมีมำ

กบั PyQt5 ท่ีไดติ้ดตั้งไปก่อนหนำ้น้ี หรือหำกจะดำวน์โหลดเองก็สำมำรถท ำไดโ้ดยดำวน์โหลดท่ี  

https://build-system.fman.io/qt-designer-download 

 

 
ภาพท่ี 21 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้โดยใช้โปรแกรม Qt Designer 

 

แลว้ท ำกำรเขียนโปรแกรมเพื่อเช่ือมต่อกบัส่วนติดต่อผูใ้ชใ้ห้สำมำรถท ำงำนสัมพนัธ์กบั

ส่วนต่ำง ๆ ท่ีไดอ้อกแบบไวใ้น Qt Designer โดยออกแบบใหมี้ 

- ปุ่มกดส ำหรับเลือกไฟลภ์ำพเคล่ือนไหวชนิดไฟลต่์ำง ๆ เช่น MP4, AVI เป็นตน้ 
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- สไลเดอร์บำร์ส ำหรับคน้หำภำพท่ีตอ้งกำรในช่วงเวลำต่ำง ๆ 

- ปุ่มกดส ำหรับกำรจบัภำพเพื่อสร้ำงเป็นภำพน่ิง 

 

 
ภาพท่ี 22 ภาพวิดีโอท่ีเล่นจากโปรแกรมท่ีได้ออกแบบ 

 

 
ภาพท่ี 23 แสดงภาพท่ีจับได้ขณะทดลองใช้โปรแกรม 
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เม่ือท ำกำรเขียนโปรแกรมให้ควบคุมภำพไดแ้ลว้ ผูว้ิจยัไดเ้ขียนโปรแกรมเพิ่มในส่วนของ

กำรเลือกบริเวณท่ีตอ้งกำรปรับควำมคมชดัภำยในภำพน่ิงท่ีไดจ้บัภำพไว ้ซ่ึงใชว้ิธีกำรคลิกเมำส์ซำ้ย

ส ำหรับเลือกขอบเขตดำ้นบนและดำ้นซำ้ย คลิกขวำส ำหรับเลือกขอบเขตดำ้นขวำและดำ้นล่ำง 

 

 
ภาพท่ี 24 แสดงการเลือกขอบเขตของภาพท่ีจับได้เพ่ือก าหนดบริเวณท่ีต้องการ 

 

 
ภาพท่ี 25 แสดงภาพท่ีได้จากการก าหนดบริเวณท่ีต้องการ 

 

 จำกนั้นผูว้ิจยัไดท้  ำกำรสร้ำงโมเดลในกำรปรับควำมคมชดัของภำพโดยใช ้TensorFlow 

Machine Learning โดยเทรนภำพท่ีไดจ้ำกกำรเลือกขอบเขตไว ้ โดยวิธีกำรซอ้นทบัภำพกบัเฟรม

ก่อนหนำ้ แลว้ใชโ้ครงข่ำยประสำทเทียม ท ำนำยภำพท่ีคมชดัข้ึนออกมำ 
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ภาพท่ี 26 แสดงภาพเม่ือผ่านการปรับความคมชัดตามวิธีการท่ีได้ศึกษา 

 

5. การประเมินผล 

 งำนวิจยัน้ีใชก้ำรประเมินผลโดยกำรใชภ้ำพท่ีปรับควำมคมชดัแลว้จำกไฟลว์ิดีโอตวัอยำ่ง

จ ำนวน 3 ไฟล ์ไฟลว์ิดีโอละ 20 ภำพ รวมจ ำนวน 60 ภำพ โดยค ำนวณค่ำร้อยละของควำมถูกตอ้งท่ี

สำมำรถท ำนำยภำพของป้ำยทะเบียนพำหนะไดจ้ำกสมกำร 

ร้อยละของควำมถูกตอ้ง =  
จ ำนวนภำพท่ีสำมำรถท ำนำยได ้ × 100

จ ำนวนภำพท่ีใชใ้นกำรทดลอง
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บทที่ 4  

ผลการด าเนินการวิจัย 

 

1. ภาพทีไ่ด้จากการวิจัย 

 จำกบทท่ี 3 เม่ือเรำได้ซอฟต์แวร์ส ำหรับกำรปรับควำมคมชัดของภำพแผ่นป้ำยทะเบียน

พำหนะท่ีก ำลงัเคล่ือนท่ีแลว้ น ำมำทดลองกบัวิดีโอตวัอยำ่ง ไดผ้ลของกำรประมวลผลภำพท่ีไดจ้ำก

ซอฟตแ์วร์ ดงัน้ี 

 

 
ภาพท่ี 27 ตวัอย่างภาพจากการทดลองซอฟต์แวร์กับวิดีโอตัวอย่างท่ี 1 
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ภาพท่ี 28 ตวัอย่างภาพจากการทดลองซอฟต์แวร์กับวิดีโอตัวอย่างท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 29 ตวัอย่างภาพจากการทดลองซอฟต์แวร์กับวิดีโอตัวอย่างท่ี 3 

 

 จำกภำพท่ี 27, 28 และ 29 จะเห็นไดว้ำ่ซอฟตแ์วร์ท่ีไดส้ร้ำงข้ึนสำมำรถปรับควำมคมชดัของ

ภำพใหมี้ควำมชดัเจนมำกข้ึน โดยภำพท่ีไดจ้ำกกำรจบัภำพของวิดีโอจะอยูท่ี่หนำ้ต่ำง Capture ส่วน

ภำพท่ีไดจ้ำกกำรก ำหนดขอบเขตบริเวณท่ีตอ้งกำร(ป้ำยทะเบียน) จะอยูท่ี่หนำ้ต่ำง Crop และภำพท่ี

ผำ่นกำรประมวลผลภำพแลว้จะอยูท่ี่หนำ้ต่ำง Result 
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 ผูว้ิจัยท ำกำรเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันบนสมำร์ทโฟน ผูว้ิจัยได้เลือกแอปพลิเคชัน 

Remove blur from Picture-Enhance Image  บนสมำร์ทโฟนระบบ Android มำใชใ้นกำรเปรียบเทียบ

ผลท่ีไดร้ะหว่ำงภำพท่ีไดจ้ำกซอฟตแ์วร์และภำพท่ีไดจ้ำกแอปพลิเคชัน่ ซ่ึงภำพท่ีตดัมำนั้นไดต้ดัมำ

จำกกำรจบัภำพวิดีโอท่ีมีควำมละเอียด 720x1280 pixel ดงัแสดงในตำรำงท่ี 1 

 

ตำรำงท่ี 1 แสดงกำรเปรียบเทียบภำพท่ีไดจ้ำกกำรตดัภำพจำกภำพจริง ภำพท่ีถูกปรับควำมคมชดัจำก

แอปพลิเคชนัในสมำร์ทโฟน และภำพท่ีถูกปรับควำมคมชดัท่ีไดจ้ำกกำรทดลอง 

ล ำดบัท่ี 
ภำพท่ีไดจ้ำกกำรตดัมำ

จำกภำพจริง 

ขนำดของภำพ 
H x W 
(pixel) 

ภำพท่ีไดจ้ำกกำร 
แอปพลิเคชนัใน
สมำร์ทโฟน 

ภำพท่ีไดจ้ำกกำร
ทดลอง 

1 
 

38x80 
  

2 
 

30x59 
  

3 
 

28x71 
  

4 
 

36x88 
  

5 
 

33x73 
  

6 
 

18x44 
  

7 
 

32x76 
  

8 
 

33x58 
  

9 
 

30x69 
  

10 
 

24x58 
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 จำกตำรำงท่ี 1 พบว่ำภำพท่ีไดรั้บกำรปรับควำมคมชดัของซอฟตแ์วร์ท่ีสร้ำงมีควำมคมชดั

กว่ำภำพจริง และเม่ือเปรียบเทียบกบัแอปพลิเคชัน่บนสมำร์ทโฟนพบว่ำ ภำพท่ีไดรั้บกำรปรับควำม

คมชดันั้นไดถู้กลดขนำดลง และมีลำยน ้ ำของผูผ้ลิตติดอยูท่ี่ภำพ หำกตอ้งกำรน ำลำยน ้ ำออกตอ้งเสีย

เงินเพื่อใหแ้อปพลิเคชัน่ไม่สร้ำงลำยน ้ำใหก้บัภำพ เม่ือเปรียบเทียบควำมคมชดัเห็นไดว้ำ่ ซอฟตแ์วร์

ไดท่ี้มีควำมคมชดักวำ่ (จำกกำรเปรียบเทียบในภำพล ำดบัท่ี 4) 

 

2. การประเมินประสิทธิภาพ 

 กำรประเมินประสิทธิภำพของซอฟต์แวร์ส ำหรับกำรปรับควำมคมชดัของภำพแผ่นป้ำย

ทะเบียนพำหนะท่ีก ำลงัเคล่ือนท่ีนั้น ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรจบัภำพและท ำกำรเปรียบเทียบควำมคมชดัและ

สำมำรถท ำนำยป้ำยทะเบียนไดต้ำมตำรำงท่ี  2 

 

ตำรำงท่ี 2 ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพของซอฟตแ์วร์ 

วิดีโอ 
จ ำนวน 

ร้อยละของควำมถูกตอ้ง 
ท ำนำยได ้ ท ำนำยไม่ได ้

ตวัอยำ่งท่ี 1 14 6 70 
ตวัอยำ่งท่ี 2 16 4 80 
ตวัอยำ่งท่ี 3 16 3 80 

รวม 46 13 76.67 
 

 จำกตำรำงท่ี 2 กำรทดลองกบัซอฟตแ์วร์ท่ีไดส้ร้ำงข้ึนกบัวิดีโอตวัอยำ่งโดยท ำกำรจบัภำพ

และเลือกบริเวณป้ำยทะเบียนของยำนพำหนะจำกวิดีโอตวัอย่ำงละ 20 ภำพ รวม 60 ภำพ ในเฟรม

และมุมท่ีแตกต่ำงกนัพบวำ่ ซอฟตแ์วร์สำมำรถปรับควำมคมชดัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพโดยมีค่ำร้อย

ละของควำมถูกตอ้งรวมท่ี 76.67 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการวจัิย 

 จำกกำรด ำเนินกำรวิจยั ผูว้ิจยัไดด้ ำเนินกำรวิจยัจนส ำเร็จตำมวตัถุประสงคข์องกำรวิจยั โดย

ศึกษำและพฒันำซอฟตแ์วร์ส ำหรับกำรปรับควำมคมชดัของภำพแผ่นป้ำยทะเบียนพำหนะท่ีก ำลงั

เคล่ือนท่ีข้ึน ซ่ึงซอฟต์แวร์ดังกล่ำวให้ผลกำรวิจัยเป็นท่ีน่ำพอใจ เม่ือท ำกำรเปรียบเทียบกับ

แอปพลิเคชัน่ท่ีใชป้รับภำพควำมคมชดัท่ีมีอยู่บนสมำร์ทโฟนพบว่ำ ซอฟตแ์วร์ท่ีสร้ำงข้ึนสำมำรถ

ปรับภำพควำมคมชดัไดเ้ป็นอยำ่งดี โดยมีขนำดภำพคงเดิม แต่แอปพลิเคชัน่บนสมำร์ทโฟนนั้นใช้

วิธีกำรเพิ่ม resolution ของภำพใหม้ำกข้ึนแลว้ท ำกำรแสดงผลของภำพใหมี้ขนำดเท่ำขนำดของภำพ

ท่ีน ำเขำ้ไป อีกทั้งภำพท่ีได้จำกกำรดำวน์โหลดมำจะมีลำยน ้ ำของแอปพลิเคชั่นติดมำด้วย หำก

ตอ้งกำรลบลำยน ้ ำออกจะมีค่ำใช้จ่ำย เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภำพพบว่ำมีค่ำร้อยละของควำม

ถูกตอ้งรวมอยูท่ี่ 76.67 ซอฟตแ์วร์ท่ีสร้ำงข้ึนน้ีสำมำรถน ำเขำ้ไฟลภ์ำพเคล่ือนไหวหรือวิดีโอประเภท

ต่ำง ๆ ไดท้ั้ง MP4, AVI, WMV และ MOV ท ำให้ผูใ้ชส้ำมำรถน ำเอำไฟลว์ิดีโอใด ๆ มำใชง้ำนได้

ทนัที 

 

2. ข้อจ ากดังานวจิัย 

 ปัญหำของภำพท่ีเป็นผลลพัธ์จำกกำรท ำงำนวิจยันั้น พบว่ำซอฟต์แวร์ไม่สำมำรถจดักำร

ควำมคมชดัของภำพไดห้ำกเรำเลือกขอบเขตของภำพเป็นมุมท่ีแคบมำก  

 

3. ข้อเสนอแนะ 

 ในกำรเลือกขอบเขตของภำพท่ีจะให้ซอฟตแ์วร์แสดงผลไดดี้ควรใชภ้ำพท่ีมีมุมมองตรง

หรือมีองศำกำรเยื้องของภำพไม่มำกกวำ่ 45 องศำ 



 

รำยกำรอ้ำงอิง 
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