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การปรับปรุงการแยกฉากหลังบนพื้นหลังสีเขียวไม่สม่าเสมอแบบทันที
(IMPROVING REAL-TIME UNEVEN GREEN SCREEN MATTING)
นาย วรายุ จริยาวัฒนรัตน์
1. ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบันนี้งานแพร่ภาพออกอากาศเป็นสิงทีได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง เมือมี
ช่องทางการน่าเสนอทีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ไม่ว่าจะเป็น ทีวีดิจิตอล หรือสือออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลฟ์
(Facebook Live) หรือ ยูทูบ ไลฟ์ (YouTube Live) น่าไปสู่การแข่งขันทางด้านเนื้อหาและเทคนิคต่าง ๆ ทีใช้
ในการออกอากาศ เพือดึงดูดผู้ชมให้ได้มากทีสุด
ระบบสตูดิโอเสมือนจริง (Virtual Studio) จึงเป็นสิงทีมักถูกน่ามาใช้ในการสร้างสรรค์ ผลิตเนื้อหา
รายการให้ น่ า สนใจ และเข้ า ใจง่ า ย เนื องจากระบบสตู ด อโอเสมื อ นจริ ง สามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ในการ
ประมวลผลเพือสร้างเอฟเฟค หรือ แบบจ่าลองต่าง ๆ ทีไม่สามารถท่าในระบบสตูดิโอจริง ได้ หรือถ้าท่าได้ต้อง
ใช้เวลาหรือค่าใช้จ่ายสูง
องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสตูดิโอเสมือนจริงแสดงในรูปที 1 ประกอบไปด้วยกล้องวิดีโอทีใช้ใน
การถ่ายท่า ฉากเขียวทีจะถูกตัดออก ฉากเสมือนทีจะใส่เข้าไปแทน และระบบประมวลผลภาพทีจะท่าการแยก
ฉากเขียวแล้วน่าคนเข้าไปประกอบกับภาพฉากเสมือน โดยมีขั้นตอนการท่างาน ดังนี้
ฉากเขียว

ฉากเสมือน

กล้องวิดีโอ

ระบบประมวลผลภาพ
รูปที 1 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสตูดิโอเสมือนจริง
1.
2.
3.

เริมต้นทีการรับภาพจากกล้องเพือน่ามาแยกคนออกจากฉากเขียว
หลังจากนั้นภาพฉากเสมือนจริงจะถูกสังเคราะห์ตามต่าแหน่งกล้องทีถูกค่านวณมา
ภาพผลลัพธ์จะได้จากการน่าภาพคนมารวมกับภาพฉากเสมือน
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จากการท่างานของระบบสตูดิโอเสมือนจริง จะเห็นได้ว่าการประมวลผลหลักทีส่าคัญอย่างหนึงคือการ
แยกฉากเขียว ถ้าขั้นตอนนี้สามารถให้ผลลัพธ์ไ ด้อย่างถูกต้อง ก็จะส่งผลให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายทีดีตามไปด้ วย
นอกจากนี้การแยกฉากเขียวไม่เพียงแต่น่าไปใช้กับระบบสตูดิโอเสมือนจริง ได้เท่านั้น แต่การแยกฉากเขียวยัง
สามารถน่าไปใช้กับงานซ้อนภาพทัวไปได้ เช่น การรายงานสภาพอากาศ หรือ การเปิดรายการสั้น ๆ ทีมีการใช้
มุมกล้องเพียงมุมเดียว ด้วยประโยชน์ใช้สอยของระบบการแยกฉากเขียวจึงน่ามาสู่งานวิจัยนี้ ที มุ่งเน้นในการ
ผลิตระบบการแยกฉากเขียวทีมีประสิทธิภาพทัดเทียมหรือดีกว่าระบบทีมีจ่าหน่ายอยู่ในตลาด
เนืองจากมีความต้องการในการผลิตเนื้อหารายการเป็นอย่างมาก ระบบสตูดิโอในปัจจุบันจึงไม่จ่าเป็น
ทีจะต้องเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ ใช้อุปกรณ์ราคาสูง อีกต่อไป อาจจะเน้น ไปในการใช้อุปกรณ์เดิมทีมีอยู่เช่น
กล้องวิดีโอ ไฟสตูดิโอ และพื้นทีทีจ่ากัด เพือลดต้นทุนในการผลิตรายการ ท่าให้เกิดข้อจ่ากัดมากมายในการใช้
ฉากเขียวประกอบการถ่ายท่ากล่าวคือ กล้องวิดีโอมีความละเอียดต่าหรือมีการรบกวนของภาพ ไฟสตูดิโอไม่
เพียงพอหรือปรับความสว่างได้ไม่ละเอียด พื้นทีจ่ากัดท่าให้เกิดการสะท้อนของแสงสีเขียว รวมไปถึงการใช้
เทคนิคต่าง ๆ ในการให้ลวดลายกับฉากเขียวเพือเพิมความสามารถของระบบสตูดิโอเสมือนจริง ด้วยข้อจ่ากัด
ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ท่ า ให้ ปั ญ หาการแยกฉากเขี ย วไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ เ ลื อ กสี เ ขี ย วสี เ ดี ย วแล้ ว ตั ด ออก แต่ ยั ง ต้ อ งมี
ความสามารถในการเลือกสีเขียวทีจะตัดออกได้ หลายโทนสี อย่างเหมาะสม และมีความทนทานต่อการถูก
รบกวนของภาพจากล้องวิดีโอ
จากปัญหาทีกล่าวมาทั้งหมด งานวิจัยนี้จึงได้มุ่งเน้นในการพัฒนาขั้นตอนวิธีทีจะใช้ในการแยกคนออก
จากฉากหลัง โดยฉากหลังทีสนใจคือฉากหลัง ทีมีสีเขียวเป็นหลักเนืองจากมีการใช้ง านอย่างแพร่หลาย โดย
ขั้นตอนวิธีทีพัฒนาจะมีความสามารถในการแยกฉากสีเขียวได้หลายโทน มีความทนทานต่อสภาพแสงและมี
ความทนทานต่อการถูกรบกวนของภาพจากกล้องวิดีโอ และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใช้งานแบบทันทีได้
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีทีเกียวข้องกับการแยกฉากเขียวแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ การแยกฉากเขียวทียึดสีเขียวเป็น
หลักและการแยกฉากหลังทีไม่จ่าเป็นต้องเป็นสีเขียว ความแตกต่างระหว่างงานทั้งสองฝั่งนี้คือ ระบบทีใช้การ
แยกฉากเขียวเป็นหลักมีความรู้ก่อนหน้าแล้วว่าสีทีถูกตัดออกควรจะมีสีเขียว ในขณะทีระบบทีตัดฉากหลัง ทีไม่
จ่าเป็นต้องเป็นสีเฉพาะต้องอาศัยการระบุว่าสีใดในบริเวณใดจะเป็นฉากหลังหรือเป็นวัตถุด้านหน้า ท่าให้ระบบ
ทีใช้สีเขียวมีความซับซ้อนน้อยกว่าระบบทีไม่ใช้สีเฉพาะ อย่างไรก็ตามระบบทีไม่ใช้สีเฉพาะมีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทีกว้างกว่ากล่าวคือ เราสามารถมองได้ว่าสีเขียวในสภาพแสงต่าง ๆ รวมถึงการถูกแสงสีต่าง ๆ
สาดลงสีเขียว หรือการมองสีเขียวผ่านกระจกสีเป็นประเภทของฉากหลังทีไม่เฉพาะเจาะจงสี งานวิจัยนี้จึงให้
ความส่าคัญกับทฤษฎีทั้งสองส่วน
1. พื้นหลังเป็นสีเฉพาะ (เขียวหรือน้ําเงิน)
ขั้ น ตอนวิ ธี ที ใช้ สี เ ขี ย วเป็ น สี พื้ น ถู ก สรุ ป ไว้ ใ น [1] โดย 2 วิ ธี ห ลั ก ๆ คื อ Chromakey และ Color
difference ซึงสองวิธีนี้ถือเป็นพื้นฐานของซอฟท์แวร์และระบบตัดฉากเขียวทีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
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เช่น Keylight ในโปรแกรม After Effects ระบบ Primatte หรือ ระบบ Ultimatte เป็นต้น สองวิธีนี้ใช้การ
ค่านวณทีต่างกันคือ Chromakey ใช้การหยิบสีเขียวมาหนึงสีเป็นสีอ้างอิง ค่าความทึบ (alpha) ถูกค่านวณ
จากระยะห่างระหว่างค่าสีทีจุดนั้น ๆ กับสีอ้างอิงในปริภูมิสีใด ๆ ค่าสีทีใกล้สีอ้างอิงมาก ๆ จะมีค่าความทึบต่า
หรือเป็นสีฉากหลังนันเอง ส่าหรับจุดทีมีค่าสีต่างจากสีอ้างอิงจะมีค่าความความทึบสูงหรือเป็นวัตถุด้านหน้า
𝛼𝑖 ∝ ‖𝐶𝑟 − 𝐶𝑖 ‖
เมือ 𝛼𝑖 คือ ค่าความโปร่งแสง
𝐶𝑟 คือ ค่าสีอ้างอิง
𝐶𝑖 คือ ค่าสีทีจุดนั้น ๆ
ในขณะที Color difference ใช้หลักการของปริภูมิสี RGB โดยมองทีความต่างระหว่างสีเขียวกับค่าสี
ทีมากทีสุดระหว่างสีแดงและสีน้่าเงิน ค่าความต่างของช่ องสีแปรผกผันกับค่าความทึบ นันคือความต่างมากสี
เขียวมากกว่ามากควรทีจะถูกจัดเป็นฉากหลัง ความต่างน้อยสีเขียวไม่โดดเด่นควรทีจะถูกจัดเป็นวัตถุด้านหน้า
𝛼𝑖 ∝ 1 − (𝐶𝑖,𝐺 − 𝑚𝑎𝑥(𝐶𝑖,𝑅 , 𝐶𝑖,𝐵 ))
2. พื้นหลังไม่เป็นสีเฉพาะ
งานวิจัยในหมวดนี้มักจะถูกเรียกว่า Alpha matting คือการหาค่าความทึบจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าสีทีจุดนั้น ๆ กับค่าสีทีเป็นพื้นหน้าและค่าสีทีเป็นพื้นหลัง โดยทีความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้คือ สีทีจุดนั้น ๆ เกิด
จากผลรวมเชิงเส้นของสีพื้นหน้าและสีพื้นหลัง
𝐶𝑖 = 𝛼𝑖 𝐹𝑖 + (1 − 𝛼𝑖 )𝐵𝑖
เมือ 𝐹𝑖 และ 𝐵𝑖 คือค่าสีพื้นหน้าและค่าสีพื้นหลังส่าหรับจุดนั้นๆ จากสมการนี้จะเห็นได้ว่าตัวแปรที
ไม่รู้ค่าคือ 𝛼𝑖 , 𝐹𝑖 และ 𝐵𝑖 ซึงจ่านวนสมการน้อยกว่าจ่านวนตัวแปรมาก ดัง นั้นจึง ต้องเพิมข้อจ่ากัดด้วย
ข้ อ มู ล บางส่ ว นนันคื อ ส่ ว นที เป็ น พื้น หน้า (foreground) ส่ ว นที เป็ น พื้นหลั ง (background) คื อ ส่ ว นทีระบุ
(known) และส่วนทีไม่ระบุ (unknown) หรือเรียกรวมว่าไตรแมพ (trimap)
โดยในทางทฤษฏีแล้ว ขั้นตอนวิธีทีมีพื้นหลังไม่เป็นสีเฉพาะจะมีความทนทานต่อสภาพแสงมากกว่ า
ขั้นตอนวิธีทีมีพื้นหลังเป็นสีเขียวเมือมีการก่าหนดไตรแมพทีแม่นย่ามาให้ แต่ การก่าหนดไตรแมพทีแม่นย่านั้น
จะเกิดจากการก่าหนดโดยผู้ใช้ซึงไม่เหมาะกับการใช้งานแบบทันที ดังนั้นกรอบความคิดของงานวิจัยนี้จึงน่า
ความรู้เบื้องต้นของฉากหลังทีเป็นสีเขียวน่ามาใช้ในการก่าหนดไตรแมพทีมีความแม่นย่าเพือน่าไปใช้กับขั้นตอน
วิธีทีมีพื้นหลังไม่เป็นสีเฉพาะ ซึ งทั้งส่วนการก่าหนดไตรแมพทีแม่นย่าและขั้นตอนวิธีการแยกฉากหลังทีมีพื้น
หลังไม่เป็นสีเฉพาะจะถูกพัฒนาในงานวิจัยนี้
3. วัตถุประสงค์งานวิจัย
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เพือพัฒนาขั้นตอนวิธีการแยกฉากหลังสีเขียวมีอยู่ ให้มีความสามารถในการแยกฉากสีเขียวได้หลาย
โทน มีความทนทานต่อสภาพแสงและการถูกรบกวนของภาพจากกล้องวิดีโอ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
แบบทันทีได้
4. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ทีเกียวข้องกับงานวิจัยนี้หลัก ๆ จะเป็นกล้องวิดีโอ ทีแบ่ง ได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ตาม
คุณภาพและราคาดังตารางนี้
ประเภทของกล้องวีดีโอทีใช้เก็บภาพวีดีโอ ความละเอียดของภาพ ประเภทการส่งสัญญาณ
กล้องวีดีโอคุณภาพสูง
Full HD
SDI-3G
กล้องวีดีโอคุณภาพทัวไป
Full HD
HDMI
5. แนวคิดของงานวิจัย และวิธีการดําเนินงาน
5.1. แนวคิดของงานวิจัย
ในการค่านวณหาค่าความทึบแสงของงานวิจัยนี้ จะอาศัยข้อมูลทีรู้ว่าสีของพื้นหลังเป็นสีหลักอะไร
เช่น ในกรณีนี้ใช้สีหลักเป็นสีเขียวก็จะเป็นไปตามสมการท
𝐷𝑖 = 𝐶𝑖,𝐺 − 𝑚𝑎𝑥(𝐶𝑖,𝑅 , 𝐶𝑖,𝐵 )
เมือ 𝐶𝑖,𝑅 , 𝐶𝑖,𝐺 และ 𝐶𝑖,𝐵 แทน ค่าสีแดง, เขียว และน้่าเงินของพิกเซลนั้น ๆ ตามล่าดับ
หลังจากนั้น ค่า 𝐷𝑖 จะถูกน่ามาค่านวณค่า 𝛼𝑖 โดยใช้ค่า 𝑔𝑎𝑖𝑛𝐷 และ 𝑏𝐷 เพิม ตามสมการ
𝛼𝑖 = −𝑔𝑎𝑖𝑛𝐷 𝐷𝑖 + 𝑏𝐷
เมือ 𝑔𝑎𝑖𝑛𝐷 และ 𝑏𝐷 ใช้ส่าหรับความคุมความชันของกราฟ 𝛼𝑖 ตาม [1] หรือสามารถแปลงให้
อยู่ในรูปแบบนี้ได้
𝛼𝑖 = 1 − 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒 (

𝐷𝑖 − 𝑡𝑚𝑖𝑛
)
𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛

เมือ 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒 คือฟังก์ชันส่าหรับจ่ากัดขอบเขตของข้อมูลขาเข้าให้อยู่ในช่วง [0, 1] และค่า 𝑔𝑎𝑖𝑛𝐷
และ 𝑏𝐷 สามารถเขียนให้อยู่ในรูป 𝑡𝑚𝑎𝑥 และ𝑡𝑚𝑖𝑛 ได้ดังนี้
𝑔𝑎𝑖𝑛𝐷 =

1
𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛
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𝑏𝐷 =

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛

หรือถ้าเขียนให้อยู่ในรูปแบบทีเข้าใจง่าย จะได้ดังนี้
1 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝐷𝑖 < 𝑡𝑚𝑖𝑛
0 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝐷𝑖 > 𝑡𝑚𝑎𝑥
𝛼𝑖 =
(𝐷𝑖 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 )
1−
, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒.
(𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 )
{
ปกติแล้วค่า 𝑡𝑚𝑖𝑛 และ 𝑡𝑚𝑎𝑥 จะถูกก่าหนดด้วยมนุษย์ เพือเป็นค่าขีดจ่ากัดส่าหรับบอกค่าความ
ทึบแสง และยังใช้ค่าเดียวกันนี้กับทุกพิกเซลในภาพ (global threshold)
งานวิจัยในรายงานฉบับนี้ได้น่ารูปแบบของการสร้างตัวแบบจ่าลองเฉพาะทีเพือปรับค่า 𝑡𝑚𝑖𝑛 และ
𝑡𝑚𝑎𝑥 ทีเหมาะสมกับจุดสีนั้น ๆ อย่างอัตโนมัติ ขั้นตอนวิธีทีน่าเสนอนี้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจาก
งานวิจัยอืน ๆ ทีการสร้างไตรแมพ โดยทีงานวิจัยอืน ๆ ต้องการไตรแมพทีมีความถูกต้องซึงมักจะถูกก่าหนด
โดยผู้ใช้และใช้ความพยายามค่อนข้างสูง ในขณะทีงานวิจัยนี้ใช้การตั้งค่า 𝑡𝑚𝑖𝑛 และ 𝑡𝑚𝑎𝑥 ครอบคลุมแบบ
หลวม ๆ เพือให้กรณีทีฉากสีเขียวมีปัญหา เช่น ถูกแสงสว่างมากเกินไปหรือน้อยเกินไป และในกรณีทีฉากหน้า
เปื้อนสีเขียวถูกจัดอยู่ในส่วนทีไม่ระบุ หลังจากนั้นทุกจุดสีจะถูกน่าเข้าสู่กระบวนการสร้างตัวแบบจ่ า ลอง
เฉพาะทีเพือพิจารณาการกระจายตัวของค่าสีเขียวด้วยการประมาณความหนาแน่นเคอร์เนล (kernel density
estimation, KDE) โดยจุดสูงสุดเฉพาะทีทีได้จากการสร้างตัวแบบจ่าลองจะถูกน่ามาพิจารณาในการปรับค่ า
𝑡𝑚𝑖𝑛 และ 𝑡𝑚𝑎𝑥 ส่าหรับจุดสีนั้น ๆ โดยเฉพาะ
การประมาณความหนาแน่นเคอร์เนล
การประมาณความหนาแน่นเคอร์เนล เป็นขั้นตอนวิธีเชิงไม่เป็นพารามิเตอร์ (non - parametric) ที
ใช้ประมาณฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการสร้าง
แบบจ่าลองทีราบเรียบจากข้อมูลขาเข้าทีมีจ่านวนจ่ากัด
นิยาม 1 ให้ (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) คือตัวอย่างทีได้จากการกระจายทีไม่รู้ความหนาแน่น 𝑓 การ
ประมาณความหนาแน่นเคอร์เนลคือ
𝑛

𝑥𝑗 − 𝑥
1
𝑓̂ℎ (𝑥 ) =
∑𝐾(
)
𝑛ℎ
ℎ
𝑗=1

เมือ 𝑛 คือจ่านวนข้อมูล 𝐾 คือฟังก์ชันเคอร์เนล (ฟังก์ชันทีไม่มีค่าเป็นลบ มีปริพันธ์เป็น 1 และมีค่ากลางเป็น
0) ℎ > 0 คือค่าก่าหนดความราบเรียบหรือแบนด์วิดท์ (bandwidth) เมือเปรียบเทียบกับฮิตโตแกรมก็คือ
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ค่ า ความกว้ า งของถั งนันเอง งานวิ จั ย นี้ท่ า การก่ า หนดค่ า ℎ = 0.025 ฟั ง ก์ ชั นเคอร์ เ นลที เลื อ กใช้ใน
งานวิจัยนี้คือฟังก์ชันเกาส์เซียน
𝐾(𝑥𝑗 − 𝑥) =

1
√(2𝜋)

𝑒

(𝑥𝑗−𝑥)2
(−
)
2

ขั้นตอนวิธีทีน่าเสนอนี้ใช้การประมาณความหนาแน่นเคอร์เนลเพือพิจารณาการกระจายตัวของค่ า
𝐷𝑊𝑖 ของจุดสีทีอยู่ในหน้าต่าง 𝑊𝑖 ซึงมีขนาด √𝑛 × √𝑛 ล้อมรอบจุดสี 𝐶𝑖 โดยอาศัยข้อสมมติทีว่าการ
กระจายตัวของสีพื้นหลังสีเขียวและสีพื้นหน้าในหน้าต่างมีความหนาแน่นกระจุกอยู่ไม่เกิน 2 จุด กล่าวคือ 2
จุดนั้นคือค่ามากสุดเฉพาะทีหรือฐานนิยมของการกระจายตัวของ 𝐷𝑊𝑖 การค้นหาค่ามากสุดเฉพาะทีสามารถ
หาได้จากการไล่ค่า 𝐷 ตั้งแต่ 𝑡𝑚𝑖𝑛 ถึง 𝑡𝑚𝑎𝑥 โดยแต่ละค่าจะถูกแทนใน 𝑓̂ℎ (𝐷) เพือหา 𝐷 ทีท่าให้เกิด
ค่า 𝑓̂ℎ (𝐷) ทีเป็นค่ามากสุดเฉพาะที หรือใช้ฟังก์ชันอนุพันธ์ล่าดับที 1
𝑛

̂ ℎ (𝑥 ) = 1 ∑ 𝐾′ (𝑥𝑗 − 𝑥 )
𝑓′
𝑛ℎ2
ℎ
𝑗=1

2

𝐾 ′ (𝑥𝑗 − 𝑥) =

(𝑥𝑗 − 𝑥)
√2𝜋

𝑒

(𝑥𝑗−𝑥)
(−
)
2

ซึ งจะมี ค่ า เป็ น 0 เมื อ 𝐷 ท่ า ให้ เ กิ ด ค่ า 𝑓̂ℎ (𝐷) ที เป็ น ค่ า มากสุ ด เฉพาะที โดยจะใช้ ขั้ น ตอนวิธี
̂ ℎ (𝐷) มีการเปลียนเครืองหมายจาก + เป็น
เดียวกันคือการไล่ค่า 𝐷 ตั้งแต่ 𝑡𝑚𝑖𝑛 ถึง 𝑡𝑚𝑎𝑥 จนค่า 𝑓′
̂ ℎ (𝐷𝑠−1 ) และ 𝑓′
̂ ℎ (𝐷𝑠 ) ตามล่าดับ โดยที 𝑠 คือล่าดับการไล่ค่า 𝐷 ค่า 𝐷
̂ ทีท่าให้
– สมมติให้เป็น 𝑓′
̂ ) ทีเป็นค่ามากสุดเฉพาะทีสามารถประมาณได้จาก
เกิดค่า 𝑓̂ℎ (𝐷
̂ = 𝐷𝑠−1 +
𝐷

𝑓̂′ ℎ (𝐷𝑠−1 )
(𝐷𝑠 − 𝐷𝑠−1 )
𝑓̂′ ℎ (𝐷𝑠−1 ) − 𝑓̂′ ℎ (𝐷𝑠 )

̂ ค่า 𝑓̂ℎ (𝐷
̂ ) จะถูกเก็บไว้เป็นคู่ล่าดับ (𝐷
̂𝑚 , 𝑓̂ℎ (𝐷
̂𝑚 )) โดยที 𝑚 คือดัชนี เพือ
ส่าหรับทุก 𝐷
น่าไปใช้ในขั้นตอนการปรับค่าก่าหนดช่วงเฉพาะที
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การปรับค่ากําหนดช่วงเฉพาะที่
̂ ทีท่าให้เกิดค่ามากสุดของทุกจุดสีในภาพทีมีจ่านวนไม่เกิน
จากการสังเกตเบื้องต้นพบว่าจ่านวนค่า 𝐷
̂ ทีท่าให้เกิดค่ามากสุดจ่านวนเกิน 2 ในกรณีทีมีจ่านวน 1 คือบริเวณที
2 มีจ่านวนมากกว่าจุดสีทีมีจ่านวนค่า 𝐷
เป็นพื้นหน้าหรือพื้นหลังเพียงอย่างเดียว และจ่านวน 2 คือบริเวณทีเป็นรอยต่อระหว่างพื้นหน้าและพื้นหลังดัง
แสดงในError! Reference source not found. (ก) แสดงภาพสี (ข) ภาพค่า 𝐷 และ (ค) การประมาณ
ความหนาแน่นเคอร์เนล โดยเส้นสีแดงแสดงการประมาณความหนาแน่นเคอร์เนลและเส้นสีเขียวแสดงอนุพันธ์
ล่าดับที 1 ของการประมาณความหนาแน่นเคอร์เนล ซึงสมเหตุ สมผลกับการสมมติจ่านวนค่ามากสุดเพือลด
ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี
̂
การปรับค่าก่าหนดช่วงเฉพาะทีจะแบ่งเป็น 3 กรณีตามจ่านวนค่า 𝐷
̂1 จะถูกน่าไปแทนที 𝑡𝑚𝑖𝑛 เมือ | 𝐷
̂1 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 | <
1.หากมีจ่านวน 1 ค่า ก่าหนดให้เป็ น 𝐷
̂1 − 𝑡𝑚𝑎𝑥 | หรือแทนที 𝑡𝑚𝑎𝑥 ส่าหรับเงือนไขทีเหลือ
|𝐷
̂1 และ ̂
̂1 จะถูกน่าไปแทนที 𝑡𝑚𝑖𝑛 และ 𝐷
̂2 จะ
2.หากมีจ่านวน 2 ค่า ก่าหนดให้เป็น 𝐷
𝐷2 โดย 𝐷
ถูกน่าไปแทนที 𝑡𝑚𝑎𝑥
̂𝑚 ) มีค่ามากทีสุ ด 2 ล่าดับแรกจะถูก เลือกขึ้ น มา
3.หากมีจ่านวนมากกว่ า 2 ค่า คู่ล่าดับที 𝑓̂ℎ (𝐷
̂1 และ 𝐷
̂2 โดยที 𝐷
̂1 < 𝐷
̂2 การแทนทีจะเป็นในรูปแบบเดียวกับกรณีทีมีจ่านวน
สมมติว่าคือ 𝐷
2 ค่า
นอกจากนี้ในขณะทีท่าการก่าหนดค่า 𝑡𝑚𝑖𝑛 และ 𝑡𝑚𝑎𝑥 จะท่าการเก็บค่าถ่วงน้่าหนัก 𝑤𝑚𝑖𝑛 และ
̂𝑚 ) ทีสัมพันธ์กับค่าฐานนิยม 𝐷
̂𝑚 ทีถูกน่าไปแทนที 𝑡𝑚𝑖𝑛 หรือ
𝑤𝑚𝑎𝑥 โดยก่าหนดให้เท่ากับค่า 𝑓̂ℎ (𝐷
𝑡𝑚𝑎𝑥 แต่ในกรณีทีค่าก่าหนดช่วงไม่ถูกแทนที ค่าถ่วงน้่าหนักเริมต้นจะถูกก่าหนดให้เป็นค่าคงที 𝜀 ทีน้อย
มากๆ ผลลัพธ์ทีได้จากขั้นตอนนี้คือคู่ล่าดับ (𝑡𝑚𝑖𝑛 , 𝑤𝑚𝑖𝑛 ) และ (𝑡𝑚𝑎𝑥 , 𝑤𝑚𝑎𝑥 )
5.2. งานวิจัยที่ดําเนินการไปแล้ว
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เริมเขียนโปรแกรมด้วยระเบียบวิธีการเปรียบเทียบความต่างสีทีเป็นระเบียบวิธี
พื้นฐาน เพือให้เห็นถึงผลลัพธ์เบื้องต้นว่าระเบียบวิธีเทียบความต่างสียัง มีข้อจ่ากัดในบางกรณี เนืองจากตัว
ระเบียบวิธีนี้จ่าใช้ค่าจ่ากัดเดียวกันกับทุกจุดในภาพ
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รูปที 2 ภาพต้นฉบับทีได้จากกล้องวิดีโอ

รูปที 3 ภาพการแยกฉากหลังด้วยขั้นตอนวิธีการการเปรียบเทียบความต่างสี
ไม่เพียงเท่านี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมในส่วนทีใช้ในการประมาณความหนาแน่นของเคอร์เนลเข้ามา
ช่วยหาค่าจ่ากัดแบบอัตโนมัติ เพือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย
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รูปที 4 ภาพตัวอย่างผลลัพธ์ทีได้จากขั้นตอนวิธีทีน่าเสนอ
5.3. วิธีวัดผลการทดลอง
การวัดผลการทดลองจะวัดผล 2 ด้าน ได้แก่
1. ความถูกต้อง จะวัดค่า RMS Error ระหว่างภาพนิงในภาพทีเปลียนไป ดังสมการนี้
2
∑𝑖=𝑛
𝑖=0 (𝛼𝑖 − 𝛽𝑖 )
√
𝑅𝑀𝑆 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝑛

เมือ 𝑛 แทนจ่านวนพิกเซลทั้งหมด
𝛼𝑖 แทนค่าความทึบ แสง ในต่าแหน่ง พิกเซลที 𝑖 ของ ground truth (มีค่าระหว่าง 0 –
255)
𝛽𝑖 แทนค่าความทึบแสง ในต่าแหน่งพิกเซลที 𝑖 ของขั้นตอนวิธีทีน่ามาเปรียบเทียบ (มีค่า
ระหว่าง 0 – 255)
โดยจะหาค่า ค่า RMS Error ทั้ง 3 ส่วน คือ เฉพาะตัวนักแสดง, เฉพาะฉากหลัง และ ทั้งภาพ
ตัวแปรต้นทีได้งานวิจัยทีเสนอจากภาพโปร่งแสง ตัวแปรต้นในงานวิจัยนี้จะแบ่งเป็น 3 แบบ
ได้แก่
สีเสื้อ ได้แก่ สีขาว แทนกลุ่มของเสื้อสีอ่อน ทีถูกสีเขียวจากฉากหลังสะท้อนใส่ และ สีด่า
แทนกลุ่มของเสื้อสีเข้ม ทีไม่ถูกสีเขียวจากฉากหลังสะท้อนใส่
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ระยะห่างของนักแสดงกับฉากหลัง ได้แก่ 80 เซนติเมตร แทนระยะใกล้เป็นพิเศษ กรณีที
ต้องการเพิมจ่านวนนักแสดง หรือพื้นทีจ่ากัด และ 160 เซนติเมตร แทนระยะมาตรฐานทีใช้ใน
การถ่ายท่าปกติ
สภาพแสง ได้แก่ ไม่สม่าเสมอ แทนกรณีทีมีเฉพาะแสงไฟตั้งพื้นส่าหรับส่องนักแสดงเท่านั้น
และ สม่าเสมอ แทนแสงไฟทีถูกจัดอย่างเหมาะสมส่าหรับการถ่ายท่ารายการ
ได้ผลการทดลองตามตารางที
ระยะฉากหลัง
การเปรียบเทียบความต่างสี
สีเสื้อ
สภาพแสง
(ซม.)
(ตัวนักแสดง, ฉากหลัง, ทั้งภาพ)
ขาว
80
ไม่สม่าเสมอ
17.80, 6.73, 7.64
ขาว
80
สม่าเสมอ
3.46, 0.32, 0.81
ขาว
160
ไม่สม่าเสมอ
18.76, 7.89, 8.69
ขาว
160
สม่าเสมอ
3.37, 0.57, 1.06
ด่า
80
ไม่สม่าเสมอ
13.84, 8.75, 9.08
ด่า
80
สม่าเสมอ
3.47, 0.26, 0.78
ด่า
160
ไม่สม่าเสมอ
6.33, 7.25, 7.19
ด่า
160
สม่าเสมอ
2.77, 0.61, 0.95
2. เวลาในการประมวลผล วัดเป็นค่าเวลาเฉลีย 1 ภาพ ค่าทีได้ต้องน้อยกว่า 20 มิลลิวินาที ส่าหรับ
การประมวลผลแบบทันทีที 50 ภาพต่อวินาที ในงานวิจัยนี้ท่าบนเครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้หน่วย
ประมวลผลกลางความเร็ว 3.4 GHz, หน่วยความจ่า 8 GB, หน่วยประมวลผลกราฟฟิก NVIDIA
Geforce GTX 1080 บนระบบปฎิบัติการ Windows 10 และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C++
โดยใช้ DirectCompute เป็นไลบรารีหลัก ส่าหรับระเบียบวิธีเทียบความต่างสี ได้เวลาที 0.12
มิลลิวินาที
6. ขอบเขตงานวิจัย
1. ท่าบนพื้นหลังสีเขียวเป็นหลัก
2. รับภาพผ่านทางกล้องวิดีโอหรือวิดีโอทีบันทึกไว้เท่านั้น
3. เนืองจาก ground truth เป็นการท่าด้วยมือ จึงใช้การวัดผลจากภาพนิงทีเป็นตัวแทนของภาพ
วิดีโอ
7. ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ศึกษาทฤษฎี และค้นคว้างานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ทีเกียวข้อง
2. สรุปแนวคิด ข้อดี ข้อเสีย และหลักการท่างานของขั้นตอนวิธีทีเกียวข้อง
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3. พัฒนาขั้นตอนวิธีการแยกฉากหลังสีเขียวทีมีความสามารถในการแยกฉากสีเขียวทีไม่สม่าเสมอ มี
ความทนทานต่อสภาพแสงและการถูกรบกวน และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใช้ง านแบบ
ทันทีได้
4. ออกแบบการทดลอง ท่าการทดลองและสรุปผล
5. จัดท่าวิทยานิพนธ์
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