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บทคัดย่อ

	 ในปัจจุบันศาสตร์ของการประมวลผลภาพได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ�าวันมากขึ้น	ซึ่งเป็นผลมาจากที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้ถูก
น�ามาใช้เป็นจ�านวนมาก	เช่น	อินเทอร์เน็ต	อุปกรณ์พกพา	ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ต่างก็ต้องมีการบีบอัดข้อมูลภาพต่างๆ	ให้มีขนาดเล็กลง	
เพื่อให้เหมาะสมต่อการจัดเก็บข้อมูล	หรือการส่งผ่านข้อมูลภายในระบบเครือข่าย	วิธีการที่จะน�ามาใช้ในการบีบอัดข้อมูลภาพนั้นมีหลาก
หลาย	 ซึ่งวิธีการใช้ฟังก์ชันการแปลงโคซายน์ไม่ต่อเนื่องก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมน�ามาใช้กันเป็นจ�านวน	 เช่น	 ข้อมูลภาพแบบ	JPEG	 และ
ข้อมูลภาพวิดีโอแบบ	MPEG	บทความนี้จึงขอน�าเสนอแนวคิดเบื้องต้นในการใช้ฟังก์ชันโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง	มาใช้ในการบีบอัดข้อมูล
ภาพให้มขีนาดเลก็ลง	เพือ่ให้ได้ข้อมลูภาพทีม่ขีนาดเลก็ลงพอทีจ่ะสามารถจดัเกบ็ลงในอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์แบบพกพา	หรอืส่งผ่านข้อมลู
ภาพภายในระบบเครือข่าย	เช่น	อินเทอร์เน็ต	โดยที่มีการสูญเสียของข้อมูลภาพที่อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

Abstract

 Nowadays, digital image processing has become more significant to our everyday life because of the emergence 
of the digital technology such as internet and mobile devices. These have led to the need of data compression to become 
more suitable for data storage or transfer through those network. There are many techniques to apply for the image 
compression. Discrete Cosine Transform (DCT) is one of those techniques being popular for image or video compression 
such	as	Joint	Photographic	Expert	Groups	(JPEG)	and	Motion	Picture	Expert	Group	(MPEG).	This	article	proposes	a	basic	
concept of applying DCT in an image compression for economical storage in mobile devices or fast data transfer in the 
network such as the internet, which provides the acceptable rate of data loss.

บทน�ำ

	 เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า	เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทร่วมกับชีวิตมนุษย์อย่างมากในปัจจุบันจนแทบจะแยกขาดจากกันไม่ได้	
ซึ่งมนุษย์ก็ได้น�าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในหลายๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต	 หรือการใช้
อุปกรณ์แบบพกพา	นอกจากนี้	ยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ร่วมกับการจัดการกับข้อมูลประเภทภาพดิจิทัล	หรือวิดีโออีกด้วย	ซึ่ง
สร้างข้อได้เปรียบอย่างมากในการจัดเก็บหรือเผยแพร่ข้อมูลให้สามารถเข้าถึงกับทุกๆ	คนได้	ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่ง
ผ่านข้อมูลได้เพิ่มมากขึ้น	และบางครั้งข้อมูลที่ต้องการจะส่งผ่านนั้นมีขนาดที่ใหญ่มาก	ท�าให้การส่งข้อมูลเป็นไปได้ช้า	ด้วยเหตุนี้จึงต้อง
มีการจัดการกับขนาดของข้อมูลเหล่านี้	โดยการบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง	เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	และเพื่อให้สามารถ
ส่งผ่านข้อมูลในระบบเครือข่ายได้รวดเร็วขึ้น	ลักษณะการบีบอัดข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น	2	แบบ	คือ	การบีบอัดข้อมูลแบบมีการสูญ
เสีย	(Lossy	data	compression)	ซึ่งเกิดการสูญเสียข้อมูลเป็นบางส่วนในกระบวนการบีบอัดข้อมูล	เมื่อเราท�าการขยายขนาดของข้อมูล
ให้มีขนาดเท่าเดิมแล้ว	 จะยังคงเหลือข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่สูญเสียไป	 และการบีบอัดข้อมูลแบบไม่มีการสูญเสีย	 (Lossless	data	
compression)	 ที่เมื่อหลังจากขยายข้อมูลให้มีขนาดเท่าเดิมก่อนการบีบอัดแล้ว	 ข้อมูลนั้นจะไม่มีการสูญเสียแต่อย่างใด	 ส�าหรับการบีบ
อัดข้อมูลภาพนั้น	 อาจเป็นได้ทั้งแบบมีการสูญเสีย	(Lossy)	 และแบบไม่มีการสูญเสีย	(Lossless)	 ซึ่งก็ต้องท�าการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานนั้นๆ	ส�าหรับการบีบอัดข้อมูลที่ใช้กับข้อมูลภาพแบบทั่วๆ	ไป	เช่น	ภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัลนั้น	จะใช้การบีบอัดข้อมูลแบบ

กำรบีบอัดข้อมูลภำพดิจิทัลโดยใช้ฟังก์ชัน
กำรแปลโคซำยน์แบบไม่ต่อเน่ือง
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มีการสูญเสีย	ซึ่งข้อมูลบางส่วนที่ไม่มีความส�าคัญ	จะเกิดการสูญเสียไปในระหว่างการบีบอัดข้อมูล	และเมื่อขยายขนาดของข้อมูลออกมา
แล้ว	ข้อมูลที่มีความส�าคัญก็จะยังคงอยู่ครบถ้วน	

                          

ภาพที่	1	:	การบีบอัดข้อมูลแบบมีการสูญเสีย	(Lossy)	ที่ระดับต่างๆ	เมื่อเทียบกับข้อมูลภาพต้นฉบับ	(Original)		
(สังเกตที่ภาพพื้นหลังของตัวสุนัข)
ที่มา:	http://en.wikipedia.org/wiki/Lossy_compression

	 บทความนี้จะน�าเสนอฟังก์ชันการแปลงโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง	(Discrete	Cosine	Transform:	DCT)	 ซึ่งเป็นเทคนิคการบีบอัด
ข้อมลูแบบมกีารสญูเสยี	โดยฟังก์ชนันีจ้ะใช้เทคนคิการแปลงสญัญาณให้กลายเป็นองค์ประกอบเลก็ๆ	เพือ่ท�าการบบีอดัข้อมลู	ฟังก์ชนัการ
แปลงโคซายน์แบบไม่ต่อเนือ่งนี	้ได้กลายเป็นมาตรฐานของรปูแบบการบบีอดัข้อมลูหลายๆ	แบบ	เช่น	Joint	Photographic	Experts	Group	
(JPEG)	ส�าหรับข้อมูลภาพนิ่ง	และ	Motion	Picture	Expert	Group	(MPEG)	ส�าหรับข้อมูลภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ

กำรแปลงโคซำยน์แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Cosine Transform)

	 การแปลงโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง	(Discrete	Cosine	Transform)	เป็นสมการคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาโดย	Ahmed,	Natarjan	
และ	Rao	ตั้งแต่ปี	1974	ถูกน�าไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการลดข้อมูลภาพครั้งแรกโดย	Chen	และ	Pratt	ในปี	1984	หรือหลังจากการ
ค้นพบสมการนีถ้งึสบิปี	การแปลงโคซายน์แบบไม่ต่อเนือ่ง	เป็นฟังก์ชนัรปูแบบหนึง่ทีพ่ฒันาเพิม่เตมิมาจากฟังก์ชนัการแปลงฟรูเิยร์	(Fourier	
transform)	เช่นเดียวกับฟังก์ชันแบบอื่นอย่าง	Discrete	Fourier	Transform	(DFT)	ลักษณะการแปลงข้อมูลนั้น	จะเหมือนกับฟังก์ชันแบบ	
DFT	โดยจะท�าการแปลงข้อมูลภาพหรือวิดีโอจาก	Spatial	domain	ให้กลายเป็นฟังก์ชันแบบ	frequency	domain	แต่ฟังก์ชันการแปลง
โคซายน์แบบไม่ต่อเนื่องนั้น	จะใช้กับข้อมูลที่เป็นจ�านวนจริง	(คิดจุดทศนิยม)	

ภาพที่	2	:	ลักษณะการแปลงสัญญาณขั้นพื้นฐานของฟังก์ชันการแปลงโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง
ที่มา:	http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/Multimedia/node231.html

โดยฟังก์ชันการแปลงโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง	สามารถแบ่งรูปแบบออกได้เป็น	8	ชนิด	คือ	DCT-1	ถึง	DCT-4	ความยาวคู่	(หรือ	DCT-IE	
ถึง	DCT-IVE)	และ	DCT-5	ถึง	DCT-8	ความยาวคี่	(หรือ	DCT-IO	ถึง	DCT-IVO)
	 ฟังก์ชนัการแปลงโคซายน์แบบไม่ต่อเนือ่งทีน่ยิมใช้กนัมากทีส่ดุ	คอื	DCT	ชนดิทีส่องความยาวคู	่(DCT-II)	หรอืทีเ่รยีกกนัง่ายๆ	ว่า	”การ
แปลง	DCT”	นอกจากนี	้ยงัมฟัีงก์ชนัการแปลงกลบัอกีด้วย	คอื	DCT-III	ซึง่เราเรยีกว่า	“การแปลงกลบั	DCT”	หรอื	“IDCT”		(Inverse	DCT)
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	 การแปลงโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่องชนิดสองความยาวคู่	
หรอื	DCT-II	ถกูใช้อย่างแพร่หลายในการประมวลผลสญัญาณต่างๆ	
รวมไปถงึการประมวลผลภาพ	เนือ่งจากมคีณุสมบตัเิด่นในการเกบ็
กักระดับพลังงานให้รวมอยู่ในจุดเดียวกันที่ย่านความถี่ต�่าที่ด้าน
ซ้ายบน	นอกจากนี	้เมือ่เราน�ามาแปลงกลบัโดยใช้	IDCT	แล้ว	ข้อมลู
ที่ได้จะมีความใกล้เคียงกับข้อมูลต้นฉบับ

         

ภาพที่	3	:	ตัวอย่างรูปที่ผ่านการแปลงด้วยฟังก์ชันโคซายน์
แบบไม่ต่อเนื่อง	(บน)	และค่าพลังงานของภาพ	(ล่าง)
ที่มา:	http://www.wisnet.seecs.nust.edu.pk/publications/tech_
reports/DCT_TR802.pdf

คุณสมบัติเด่นของฟังก์ชันกำรแปลงโคซำยน์แบบไม่ต่อเนื่อง 

(Properties of Discrete Cosine Transform)

1.	การแยกองค์ประกอบข้อมูลที่สัมพันธ์กัน	(Decorrelation)
	 ในการแปลงข้อมูลภาพนั้น	จะมีกระบวนการก�าจัดข้อมูล
พกิเซลทีซ่�า้กนัออกไป	ซึง่อาจก่อให้เกดิการไม่สมัพนัธ์กนัของข้อมลู
ภาพได้	 โดยการแปลงโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่องนี้	 สามารถท�าการ
แยกกลุ่มข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆ	ที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อแปลง
ข้อมูลภาพในแต่ละกลุ่มได้

2.	การเก็บกักพลังงาน	(Energy	Compaction)
	 รูปภาพที่เข้าสู่กระบวนการ	Image	transformation	โดย
ใช้ฟังก์ชันตัวนี	้ ค่าพลังงานที่ได้จะรวมกันอยู่ที่มุมบนซ้ายสุด	 ซึ่ง
จะช่วยลดการใช้ตัวแปรต่างๆ	เพื่อลดความยุ่งยากในการค�านวณ
ของระบบได้

3.	ความสามารถในการแยกข้อมูลในการแปลง	(Separability)
	 ฟังก์ชันการแปลงโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง	ยังมีคุณสมบัติ
เด่นทีส่�าคญัในเรือ่งของการแยกข้อมลูภาพเพือ่แปลงข้อมลูในแนว
ตัง้และแนวนอนได้	หมายความว่า	เราสามารถใช้ฟังก์ชนัการแปลง
แบบ	1	มติ	ิ(1DCT)	ในการแยกข้อมลูแนวตัง้และแนวนอนเพือ่แปลง
ข้อมลูทลีะส่วนได้	โดยอาจให้ระบบท�าการแปลงข้อมลูภาพในแนว
ตั้งก่อน	 แล้วค่อยแปลงข้อมูลภาพในแนวนอน	 โดยแนวคิดนี้	
สามารถอธิบายได้ดังภาพที่	4

ภาพที่	4	:	การแปลงข้อมลู	2	มติิ	โดยใช้คณุสมบตักิารแยกค�านวณ
ที่มา:	http://www.wisnet.seecs.nust.edu.pk/publications/tech_
reports/DCT_TR802.pdf

นิยำมของฟังก์ชัน

	 การแปลงมาตรฐานในรูปเมทริกซ์	ให้	k,n	=	0,.....,N-1

กำรท�ำงำนของฟังก์ชัน DCT กับกำรแปลงข้อมูลภำพ

	 การแปลงข้อมลูภาพโดยใช้ฟังก์ชนัการแปลงโคซายน์แบบ
ไม่ต่อเนื่อง	มีหลักการท�างานดังนี้
	 •	รบัข้อมลูภาพเข้ามา	โดยเป็นข้อมลูเมทรกิซ์ขนาด	k	x	n
	 •	ก�าหนดให้ฟังก์ชัน	f(i,j)	จากรูปที่	2	คือค่าความเข้มของ
พลงังานของแต่ละพกิเซลในแถว	(Row)	i	และคอลมัน์	(Column)	j

รอใส่สตูร
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	 •	ก�าหนดให้ฟังก์ชัน	F(u,v)	เป็น	DCT	coefficient	ในแถว	
k1	และคอลัมน์	k2	ของเมทริกซ์	DCT
	 •	พลงังานของข้อมลูจะรวมอยูท่ีย่่านความถีต่�า่	ซึง่อยูต่รง
มุมบนซ้ายของฟังก์ชัน	DCT
	 •	ข้อมูลที่อยู่มุมล่างขวาจากที่ได้จากการแปลงข้อมูลของ	
DCT	 จะเป็นกลุ่มข้อมูลที่มีค่าความถี่สูง	 และมีขนาดเล็กมากจน
สามารถมองข้ามไปได้
	 •	Input	ของ	DCT	เป็นข้อมูล	Array	แบบ	8x8	ซึ่งเป็นค่า
ระดับความเข้มส�าหรับข้อมูลภาพที่เป็นภาพแบบ	Gray	scale
	 •	ค่าพิกเซลขนาด	8	บิต	สามารถมีค่าได้ตั้งแต่	0	ถึง	255
	 •	Output	ของ	DCT	coefficient	เป็นค่าแบบจ�านวนเต็ม	
(Integer)	มีค่าได้ตั้งแต่	-1024	ถึง	1023
	 •	เพื่อให้การค�านวณสามารถท�าได้ง่ายขึ้น	DCT	 จะมี
เวคเตอร์พืน้ฐานตวัหนึง่ขึน้มา	เรยีกว่า	Basis	Function	ซึง่สามารถ
น�ามาใช้เทียบกับค่าพิกเซลที่เป็นข้อมูลอินพุตขนาด	8	 บิต	 โดย
พิกเซลที่มีสีเทาจะมีค่าเท่ากับศูนย	์ สีขาวแสดงค่าบวก	 และสีด�า
แสดงค่าลบ	โดยแสดงในภาพที่	5

ภาพที่	5	:	เวคเตอร์พื้นฐานของ	DCT	(Basis	function)
ที่มา:	http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/Multimedia/node231.html

บทสรุป

	 บทความนีไ้ด้น�าเสนอแนวคดิพืน้ฐานของการบบีอดัข้อมลู
ภาพดิจิทัล	 โดยใช้ฟังก์ชันการแปลงโคซายน์แบบไม่ต่อเนื่อง	
(Discrete	Cosine	Transform)	 ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีการใช้งาน
กันอย่างแพร่หลายในงานทางด้านการประมวลผลสัญญาณภาพ
ดจิทิลั	โดยเฉพาะอย่างยิง่การบบีอดัข้อมลูภาพให้มขีนาดทีเ่หมาะ
สมกับสื่อนั้นๆ	 เช่น	 อุปกรณ์พกพา	 และการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย	 เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในโลกที่
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
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