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บทคัดยอ่ 

ในงานวิจัยนี้ น าเสนอระเบียบวิธีใหม่ส าหรับการก าจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพ
ระดับสีเทาโดยอาศัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการตรวจจับจุดภาพที่ถูกรบกวนและก าจัดสัญญาณรบกวนนั้นโดยการ
แทนด้วยค่าเฉลี่ยของจุดภาพที่เหลืออยู่ในเมทริกซ์ย่อย และจะใช้ค่าคลาด เคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระเบียบวิธีอื่นๆ ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ระเบียบวิธี MF AMF DBA MDBUTMF และ IMF 
เปรียบเทียบกับระเบียบวิธีท่ีน าเสนอ 
ค าส าคัญ: สัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทย  การตรวจจับสัญญาณรบกวน  การก าจัดสัญญาณรบกวน  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย 
 
Abstract 

In this paper, we propose a new algorithm to restore grayscale images corrupted by salt 
and pepper noise by using the standard deviation to detect noisy pixels and reduce this noise with 
mean value. Mean Square Error (MSE) is computed in order to assess and compare the performance 
of our proposed algorithm and other famous methods like MF, AMF, DBA, MDBUTMF and IMF, a 
recently introduced method. 
Keywords: salt and pepper noise, noise detecting, noise denoising, standard deviation, MSE 
 
บทน า 

สัญญาณรบกวนแบบอิมพัลส์ (impulse noise) เป็นสัญญาณที่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น 
การตรวจจับจุดภาพในกล้องที่เสียหาย การบันทึกต าแหน่งผิดพลาดในหน่วยความจ า การส่งผ่านข้อมูลในช่องที่มี
สัญญาณรบกวนหรือความผิดพลาดของการก าหนดเวลาในการแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล เป็นต้น ใน
งานวิจัยนี้สนใจศึกษาสัญญาณรบกวนแบบอิมพัลส์ประเภทเกลือและพริกไทย (salt and pepper noise) ซึ่งมี
การศึกษากันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะของสัญญาณรบกวนประเภทนี้คือ มีลักษณะเป็นจุดสีขาวและ
จุดสีด ากระจายอยู่ทั่วทั้งภาพ จุดสีขาวเกิดจากการที่สัญญาณรบกวนเปลี่ยนค่าความเข้มแสงของจุดภาพนั้นให้เป็น
ค่าสูงสุดและจุดสีด าเกิดจากการที่สญัญาณรบกวนเปลี่ยนค่าความเข้มแสงของจุดภาพนั้นให้เป็นค่าต่ าสุด ซึ่งผู้วิจัยสนใจ
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ที่จะศึกษาการตรวจจับและการก าจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพระดับสีเทาโดยอาศัยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค ์

เพือ่ศกึษาการตรวจจับและการก าจดัสญัญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพระดับสีเทาโดยอาศัยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
วิธีด าเนินการ 

ซึ่งในงานวิจัยนีไ้ด้นิยามการสร้างตัวแบบสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยดังน้ี 
ก. การสร้างตัวแบบสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทย  
ก าหนดให้ X=[Xi,j]mxn เป็นเมทริกซ์ของภาพระดับสีเทาและ S = [si,j]mxn เป็นเมทริกซ์ของภาพที่ถูกรบกวน

โดยสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทย  เปอร์เซ็นต์ นิยามโดย  

 

 

(1) 

โดยที ่ri,j เป็นจ านวนสุ่มจาก {0,1,2, … , 255} และ 

 
 

(2) 

การก าจัดหรือการลดสัญญาณรบกวนจากภาพเป็นกระบวนการแรกที่ถูกใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของภาพ
ก่อนท่ีจะน าภาพดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ภาพต่อไป นักวิจัยหลายคนได้ให้ความสนใจต่องานด้านนี้เป็นอย่าง
มาก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาระเบียบวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการก าจัดสัญญาณรบกวนโดยที่ไม่ท าให้รายละเอียดของ
ภาพเสียหายและรักษาความสมบูรณ์ของภาพไว้ดังเดิม 

ในงานวิจัยนี้น าเสนอระเบียบวิธีการตรวจจับสัญญาณรบกวนและก าจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและ
พริกไทยโดยใช้เกณฑ์ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตัวกรองสัญญาณมาตรฐาน 
ได้แก่ ระเบียบวิธี standard Median Filter (MF) (Shrestha, 2014)  Adaptive Median Filter (AMF) (Hwang 
และ Haddad, 1995)( Thivakaran และ Chandrasekaran, 2010) Decision Based Algorithm (DBA) 
(Srinivasan และ Ebenezer, 2007) Modified Decision Based Unsymmetric Trimmed Median Filter 
(MDBUTMF) (Esakkirajan และคณะ, 2011) และ Improved Mean Filter (IMF) (Yadav และคณะ, 
2013)(Malviya และ Amhia, 2014) 

ระเบียบวิธ ีMF 
ขั้นที ่1:  น าเข้าภาพระดับสีเทาแล้วเก็บไว้ในเมทริกซ์ G ขนาด mXn 
ขั้นที ่2:  เติมขอบของเมทริกซ์ G ด้วยค่าศูนย์ แล้วให้เป็นเมทริกซ์ P ขนาด (m + 2) x (n + 2)  
ขั้นที ่3:  พิจารณาแต่ละเมทริกซ์ย่อยขนาด 3X3 จากเมทริกซ์ P แล้วค านวณหาค่ามัธยฐานและแทนทุกจุดภาพใน

เมทริกซ์ย่อยด้วยค่ามัธยฐานทีค่ านวณได้ 
ระเบียบวิธ ีMF มีข้อจ ากัดคือ จะมีประสิทธิภาพเฉพาะกับภาพที่ถูกรบกวนด้วยความหนาแน่นของสัญญาณ

รบกวนต่ าและประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อความหนาแน่นของสัญญาณรบกวนสูงขึ้นเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของจ านวน
จุดภาพทั้งหมด  
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ตัวแปรส าหรับใช้ในระเบียบวิธีอื่นๆ ที่ศึกษาในงานวิจัย นิยามดังนี ้ 
ก าหนดให้ S เป็นเมทริกซ์ย่อยขนาด W x W ของเมทริกซ์ภาพที่ถูกรบกวนและ Scen Smin Smed  และ Smax

เป็นค่าของจุดภาพตรงกลาง ค่าต่ าสุด ค่ามัธยฐานและค่าสูงสุดของเมทริกซ์ย่อย S ตามล าดับ 
ระเบียบวิธี AMF 
ระเบียบวิธี AMF เป็นวิธีในการก าจัดสัญญาณรบกวนที่ใช้เทคนิคกับจุดภาพที่ถูกรบกวนโดยตรง โดย

ปราศจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อจุดภาพที่ไม่ถูกรบกวน อาจเป็นที่รู้จักในอีกหลายช่ือ เช่น decision-based หรือ 
switching median filters เป็นต้น ระเบียบวิธีนี้สามารถวิเคราะห์และแยกแยะระหว่างจุดภาพที่ถูกรบกวนและไม่ถูก
รบกวนได้ ซึ่งระเบียบวิธีสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

ให ้Wmax เป็นขนาดของเมทริกซ์ย่อยสูงสุดที่ก าหนดไว ้
ขั้นที ่1:  ก าหนดค่าเริ่มต้น W = 3  
ขั้นที ่2:  ค านวณหา Scen, Smin, Smed  และ Smax ในเมทริกซ์ย่อย S 
ขั้นที ่3: ถ้า Smin < Smed < Smax ใหข้้ามไปขั้นที่ 5 ในกรณีทีไ่ม่สอดคล้องกับเง่ือนไขดังกล่าว 
 ให ้W = W + 2 
ขั้นที ่4:  ถ้า W > Wmax  แล้ว  Scen = Smed  ในกรณีทีไ่ม่สอดคล้องกับเง่ือนไขดังกล่าวให้กลับไปขั้นที ่2 

ขัน้ท่ี 5:  ถ้า Scen ≤ Smin หรือ Scen ≥ Smax  แล้ว Scen = Smed    

ขั้นที ่6:  ท าซ้ าในข้ันท่ี 2 - 5 ส าหรับเมทริกซ์ย่อยที่เหลือ  
ระเบียบวิธี AMF จะมีประสิทธิภาพเมื่อความหนาแน่นของสัญญาณรบกวนในภาพต่ า เนื่องจากจุดภาพที่ถูก

รบกวนซึ่งถูกแทนค่าด้วยค่ามัธยฐานมีจ านวนเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อความหนาแน่นของสัญญาณรบกวนสูงขึ้น เมทริกซ์
ย่อยจะมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงท าประสิทธิภาพของระเบียบวิธีลดลง อีกทั้งระเบียบวิธี MF และ AMF มีข้อจ ากัดคือ ไม่
สามารถเข้าถึงลักษณะส าคัญของภาพได้ ซึ่งเป็นผลมาจากรายละเอียดและขอบของภาพไม่สามารถกู้คืนได้เท่าที่ควร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความหนาแน่นของสัญญาณรบกวนสูงขึ้น 

ระเบียบวิธี DBA 
พิจารณาแต่ละเมทริกซ์ย่อย S ขนาด 3 x 3  

ขั้นที ่1:  ค านวณหา Scen, Smin, Smed  และ Smax ในเมทริกซ์ย่อย S  

ขั้นที ่2:  ถ้า Scen ≤ Smin หรือ Scen ≥ Smax  แล้ว Scen เป็นจุดภาพท่ีถูกรบกวน หรือ 

 ถ้า  Smin <  Scen < Smax แล้ว Scen เป็นจุดภาพที่ไม่ถูกรบกวนและจะไม่มีการท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับ
จุดภาพน้ี  
ขั้นที ่3:  ถ้า  Scen เป็นจุดภาพท่ีถูกรบกวนแล้ว 
 กรณีที ่1 ถ้า Smin <  Smed < Smax แล้ว Scen = Smed 

กรณีที ่2 ถ้า Smed ≤ Smin หรือ Smed ≥ Smax แล้ว Smed จะเป็นจดุภาพท่ีถกูรบกวน   

ในกรณีนี้จะท าการแทน Scen  ด้วยค่าเฉลี่ยของจุดภาพในเมทริกซ์ย่อย 
ในระเบียบวิธี DBA ค่ามัธยฐานท่ีค านวณได้ในแต่ละเมทริกซ์ย่อยจะมีค่าเป็น 0 หรือ 255 เมื่อความหนาแน่น

ของสัญญาณรบกวนในภาพสูง ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นค่าของสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทย ดังนั้นค่าของจุดภาพ
ใกล้เคียงจะถูกน ามาใช้ในการแทนค่า ซึ่งการท าซ้ าการแทนค่าแบบน้ีจะส่งผลต่อรายละเอียดของภาพด้วย  

ระเบียบวิธี MDBUTMF 
พิจารณาแต่ละเมทริกซ์ย่อย S ขนาด 3 x 3   
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ขั้นที ่1:  ถ้า 0 < Scen < 255 แล้ว Scen จะเป็นจุดภาพที่ไม่ถูกรบกวนและจะไม่มีการท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับ
จุดภาพน้ี 
ขั้นที ่2:  ถ้า Scen = 0 หรือ Scen = 255 แล้ว Scen จะเป็นจุดภาพท่ีถูกสัญญาณรบกวน 

กรณีที ่1 ถ้าจุดภาพทุกจุดในเมทริกซ์ย่อยมีค่าเป็น 0 และ 255 จะแทน Scen ด้วยค่าเฉลี่ยของจุดภาพในเมท
ริกซ์ย่อย 

กรณีที ่2 ถ้าจุดภาพในเมทริกซ์ย่อยไม่มีค่าเป็น 0 และ 255  ทุกจุด จะค านวณหาค่ามัธยฐาน 
 ในเมทริกซ์ย่อย โดยที่ไม่ค านวณจุดภาพท่ีมีค่าเป็น 0 กับ 255  และแทน Scen ด้วยค่ามัธยฐานที่ค านวณได้ 

ระเบียบวิธี MDBUTMF มีข้อจ ากัดเช่นเดียวกันกับระเบียบวิธีอื่นๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้า เมื่อความ
หนาแน่นของสัญญาณรบกวนในภาพสูงขึ้น ประสิทธิภาพของระเบียบวิธีจะลดลง โดยระเบียบ MDBUTMF จะมี
ประสิทธิภาพลดลงเมื่อความหนาแน่นของสัญญาณรบกวนอยู่ในช่วง 70 - 90 เปอร์เซ็นต์  

ระเบียบวิธี IMF 
ให ้  เป็นจุดภาพที่พิจารณาบนภาพท่ีถูกรบกวน 

ขั้นที ่1:  ถ้า 0 < si,j < 255 แล้ว si,j จะเป็นจุดภาพท่ีไม่ถูกรบกวนและจะไม่มีการท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับจุดภาพน้ี 
ขั้นที ่2:  ส าหรับ si,j ที่ไม่สอดคล้องกับเง่ือนไขในขั้นที่ 1 จะเป็นจุดภาพที่ถูกรบกวนและจะสร้างเมทริกซ์ย่อยขนาด    
3 x 3 โดยมีจุดภาพ si,j อยู่ในเมทริกซ์ย่อยด้วย 
 กรณีที่ 1 ถ้าจุดภาพทุกจุดในเมทริกซ์ย่อยมีค่าเป็น 0 และ 255 จะแทนทุกจุดภาพในเมทริกซ์ย่อยด้วย
ค่าเฉลี่ยของจุดภาพในเมทริกซ์ย่อย 

กรณีที ่2 ถ้าจุดภาพในเมทริกซ์ย่อยไม่มีค่าเป็น 0 และ 255 ทุกจุด จะค านวณหาค่าเฉลี่ยจากจุดภาพที่อยู่ใน
เมทริกซ์ย่อย โดยที่ไม่ค านวณจุดภาพที่มีค่าเป็น 0 กับ 255 และแทนจุดภาพ ที่มีค่าเป็น 0 กับ 255 ด้วยค่าเฉลี่ยที่
ค านวณได้ 

ระเบียบวิธี IMF แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เช่ือถือได้และการมีเสถียรภาพของระเบียบวิธใีนช่วงของความ
หนาแน่นของสัญญาณรบกวนท่ีแตกต่างกันจาก 70 - 90 เปอร์เซ็นต์ แต่มีข้อจ ากัดในการตรวจจับสัญญาณรบกวนเมื่อ
ความหนาแน่นของสัญญาณรบกวนในภาพต่ า 
 
สรุปผลการศกึษา  

1. การตรวจจับและการก าจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพระดับสีเทาโดยอาศัยส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นการวัดการกระจายทางสถิติที่เป็นปกตทิั่วไป ใช้ส าหรับเปรียบเทียบว่าค่าต่างๆ ใน
เซตข้อมูลกระจายตัวออกไปมากน้อยเท่าใด ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อย หมายความว่าข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ใกล้
ค่าเฉลี่ยมาก ในทางกลับกันถ้าข้อมูลแต่ละจุดอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเป็นส่วนมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะมีค่ามาก
และเมื่อข้อมูลทุกตัวมีค่าเท่ากันหมด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่าเท่ากับศูนย์ กล่าวคือไม่มีการกระจายตัวของข้อมูล 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  และนิยามดังนี้ 

 

(3) 

เมื่อ µ คือค่าเฉลี่ย m แทนจ านวนแถว n แทนจ านวนหลัก และ Xi,j แทนจุดภาพ  ณ ต าแหน่งที่ i,j บนภาพท่ี
ถูกรบกวน ดังนั้นเกณฑ์ในการตรวจจับสัญญาณรบกวนมีเง่ือนไขคือ ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเมทริกซ์ย่อยที่ก าลัง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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พิจารณาอยู่นั้น มีค่ามากกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจุดภาพท้ังหมดบนภาพ แสดงว่าในเมทริกซ์ย่อยมีจุดภาพที่ถูก
รบกวน แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่าก็จะถือว่าจุดภาพในเมทริกซ์ย่อยนั้นไม่ถูกรบกวน 

ในงานวิจัยนี้ น าเสนอระเบียบวิธีใหม่ส าหรับการก าจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพ
ระดับสีเทา ระเบียบวิธนีีแ้บ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่หน่ึงคือ การหาเกณฑ์ในการตัดสินว่า ใน 
เมทริกซ์ย่อยที่ก าลังพิจารณาอยู่นั้นมีจุดภาพที่ถูกรบกวนหรือไม่  โดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบ และระยะที่สองคือ การจัดการกับจุดภาพท่ีถูกรบกวนโดยการแทนค่าจุดภาพเหล่านี้ด้วยค่าเฉลี่ยของจุดภาพ
ที่อยู่ในเมทริกซ์ย่อย ซึ่งระเบียบวิธีสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
ขั้นที ่1:  น าเข้าและอ่านค่าภาพท่ีถูกรบกวน แล้วเก็บไว้ในเมทริกซ์ Y  
ขั้นที ่2:  ค านวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเมทริกซ์ Y เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินตอ่ไป  
    โดยให้สัญลักษณ์เป็น SD  
ขั้นที ่3:  พิจารณาเมทริกซ์ย่อยของจุดภาพขนาด 3X3 จากเมทริกซ์  Y 
ขั้นที ่4:  ค านวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเมทริกซ์ย่อยที่ก าลังพิจารณา โดยให้สัญลักษณ์เป็น sd 
ขั้นที ่5:  ถ้า sd > SD จะแทนจุดภาพท่ีมีค่าเป็น 0 กับ 255 ในเมทริกซ์ย่อยที่ก าลังพิจารณา ด้วยค่าเฉลี่ยของจุดภาพ
ที่อยู่ในเมทริกซ์ย่อย โดยที่ไม่ค านวณจุดภาพที่มีค่าเป็น 0 กับ 255  ในกรณีที่ไม่สอดคล้องเง่ือนไข ทุกจุดภาพที่อยู่ใน
เมทริกซ์ย่อยจะถือว่าไม่ถูกรบกวนและจะไม่มีการท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับทุกจุดภาพในเมทริกซ์ย่อยนี ้
ขั้นที ่6:  ท าซ้ าในข้ันท่ี 3 ถึงขั้นที ่5 ส าหรับเมทริกซ์ย่อยที่เหลือ 

2. ผลการทดลอง 
ในงานวิจัยนี้ ใช้ภาพระดับสีเทาอย่างเช่น ภาพ Lena ขนาด 512 x 512 ดังรูปที่ 1 ในการทดลอง ภาพ

ดังกล่าวจะถูกรบกวนด้วยสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยโดยสมการ (1) และ (2) และทดสอบในกรณีของ
ความหนาแน่นของสัญญาณรบกวนที่แตกต่างกันจาก 10 - 90 เปอร์เซ็นต์ 
 

 
รูปที่ 1 ภาพ Lena ขนาด512 x 512 

 
ในการประเมินประสิทธิภาพของระเบียบวิธีต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงในงานวิจัยและเปรียบเทียบกับระเบียบวิธีที่

น าเสนอ จะใช้ค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 
 

 
 

(4) 

 
โดยที ่D = [di,j]mxn เป็นเมทริกซ์ภาพที่ก าจัดสัญญาณรบกวนแล้วและ X = [xi,j]mxn  เป็นภาพต้นฉบับ 
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การทดลองก าจัดสัญญาณรบกวนของแต่ละระเบียบวิธี ท าการทดสอบเป็นจ านวน 100 ครั้ง และหาค่าเฉลี่ย
ของผลที่ได้ ซึ่งได้ผลการทดลองดังนี ้
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยของแต่ละระเบียบวิธี ในกรณีของความหนาแน่นของสัญญาณ
รบกวนท่ีแตกต่างกันจาก  10 - 90 เปอร์เซ็นต์ 

Noise density 
MSE 

MF AMF DBA MDBUTMF IMF Proposed 
10% 8.63 4.00 4.44 1.70 1.85 13.24 
20% 10.99 5.49 6.21 3.91 4.07 23.93 
30% 14.44 7.78 8.69 6.51 6.65 31.44 
40% 19.93 11.24 12.20 9.48 9.62 35.81 
50% 28.78 16.71 17.38 12.87 13.04 38.05 
60% 40.25 24.54 24.17 17.14 17.24 39.21 
70% 57.22 38.20 35.14 23.32 23.11 40.87 
80% 78.20 59.73 51.81 34.13 32.19 44.74 
90% 102.67 91.56 78.80 64.29 51.38 56.56 

 
ค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยที่มีค่าเป็นศูนย์หรือมีค่าน้อยๆ หมายความว่าจุดภาพแต่ละจุดบนภาพที่ถูก

ก าจัดสัญญาณรบกวนแลว้มีค่าใกลเ้คียงกับจุดภาพบนภาพต้นฉบับ หรือหมายความว่าภาพที่ถูกก าจัดสัญญาณรบกวนมี
ความใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับ ค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยของแต่ละระเบียบวิธีที่เป็นผลจากการทดลองแสดงดัง
ตารางที ่1 จากการพิจารณาค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย จะเห็นว่าค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยของระเบียบวิธีที่
น าเสนอมีค่าสูงกว่าระเบียบวิธี IMF ในทุกกรณีของความหนาแน่นของสัญญาณรบกวนที่ท าการทดสอบและสูงกว่า
ระเบียบวิธีอ่ืนๆ ในกรณีของความหนาแน่นของสัญญาณรบกวนจาก 10 - 50 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อความหนาแน่นของ
สัญญาณรบกวนเพิ่มสูงขึ้น ที่อยู่ในช่วง 60 - 90 เปอร์เซ็นต์ ระเบียบวิธีที่น าเสนอมีค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยต่ า
กว่าระเบียบวิธี MF ในช่วง 80 - 90 เปอร์เซ็นต์ ระเบียบวิธทีี่น าเสนอมีค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยต่ ากว่าระเบียบวิธี 
AMF และ DBA และที่ 90 เปอร์เซ็นต์ ระเบียบวิธีที่น าเสนอมีค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยต ากว่าระเบียบวิธี 
MDBUTMF และใกล้เคียงกับระเบียบวิธี IMF แสดงให้เห็นว่าระเบียบวิธีท่ีน าเสนอนี้มีประสิทธิภาพเมื่อ 
ความหนาแน่นของสัญญาณรบกวนเพิ่มสูงขึ้นมากๆ และเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาข้อมูลในตารางที่ 1 สามารถแสดง
ในรูปของกราฟ ได้ดังกราฟท่ี 1 

 



 

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 203 

 
กราฟท่ี 1 แสดงค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลีย่ของแต่ละระเบยีบวิธแีละความหนาแน่นของ 

สัญญาณรบกวนท่ีแตกต่างกันจาก 10 - 90 เปอร์เซ็นต ์
 
นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาความแตกต่างของค่าคลาดเคลือ่นก าลังสองเฉลี่ยระหว่างความหนาแน่นของสัญญาณ

รบกวน 10 เปอร์เซ็นต์และ 90 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นว่าระเบียบวิธีที่น าเสนอมีค่าความแตกต่างของค่าคลาดเคลื่อนก าลัง
สองเฉลี่ยประมาณ 43.32 ซึ่งต่ ากว่าระเบียบวิธีอื่นๆ ทุกวิธี โดยระเบียบวิธี MF AMF DBA MDBUTMF และ IMF มีค่า
ความแตกต่างของค่าคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยประมาณ 49.53 62.59 74.36 87.56 และ 94.04 ตามล าดับ แสดง
ให้เห็นว่าระเบียบวิธีที่น าเสนอมีประสิทธิภาพที่เช่ือถือได้และมีเสถียรภาพในการตรวจจับสัญญาณรบกวนแบบเกลือ
และพริกไทยในภาพระดับสีเทา 
 

 
รูปที่ 2 ผลการก าจัดสัญญาณรบกวนของแต่ละระเบียบวิธีของภาพ Lena 

ที่ถูกสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทย 30 เปอร์เซ็นต ์
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รูปที่ 3 ผลการก าจัดสัญญาณรบกวนของแต่ละระเบียบวิธีของภาพ Lena  

ที่ถูกสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทย 60 เปอร์เซ็นต ์
 

 
รูปที่ 4 ผลการก าจัดสัญญาณรบกวนของแต่ละระเบียบวิธีของภาพ Lena  

ที่ถูกสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทย 60 เปอร์เซ็นต ์
 

รูปที่ 2 - 4 แสดงผลการก าจัดสัญญาณรบกวนของแต่ละระเบียบวิธีของภาพ Lena ที่ถูกรบกวนโดยสัญญาณ
รบกวนแบบเกลือและพริกไทย 30 เปอร์เซ็นต์ 60 เปอร์เซ็นต์ และ 90 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จะเห็นว่า ระเบียบวิธีที่
น าเสนอแสดงผลภาพที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับภาพที่ยังไม่ได้ก าจัดสัญญาณรบกวนและยังคงแสดงผลได้ดีเมื่อความหนาแน่น
ของสัญญาณรบกวนเพิ่มสูงขึ้น 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ในงานวิจัยนี้ ได้น าเสนอระเบียบวิธีใหม่ส าหรับการก าจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพ
ระดับสีเทาโดยอาศัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการตรวจจับสัญญาณรบกวนและใช้เทคนิคการแทนค่าจุดภาพที่ถูก
รบกวนด้วยค่าเฉลี่ยของจุดภาพที่อยู่ในเมทริกซ์ย่อย ผลการทดลองปรากฏว่า เมื่อพิจารณาค่าความแตกต่างของค่า
คลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยที่ความหนาแน่นของสัญญาณรบกวน 10 เปอร์เซ็นต์และ 90 เปอร์เซ็นต์ ระเบียบวิธีที่
น าเสนอมีประสิทธิภาพที่เช่ือถือได้และมีเสถียรภาพในการตรวจจับสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพ
ระดับสีเทา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลภาพที่ได้จากการก าจัดสัญญาณรบกวนแล้ว   จะเห็นว่าระเบียบวิธีที่น าเสนอ



 

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 205 

แสดงผลภาพที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับภาพที่ยังไม่ได้ก าจัดสัญญาณรบกวนและยังคงแสดงผลได้ดีเมื่อความหนาแน่นของ
สัญญาณรบกวนเพิ่มสูงขึ้น 
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