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ปฏิบัตกิารการประมวลผลภาพดจิิทัลครัง้ท่ี 7 Color image processing  

 
วตัถุประสงค ์

เพื่อเรียนรู้การแปลงระหวา่งระบบส ีที่สามารถน าไปประยกุต์กบัการประมวลผลภาพสี 
1. เรียนรู้การก าหนดค่าสี RGB ในปริภูมิสี 

2. เรียนรู้การแปลงจากระบบสี RGB ไปยงั HSV โดยใชฟั้งกช์นั rgb2hsv 

3. เรียนรู้การแปลงจากระบบสี HSV ไปยงั RGB โดยใชฟั้งกช์นั hsv2rgb 

4. เรียนรู้การประมวลผลภาพสี เช่น การปรับคอนทราสต ์การเพ่ิมความคมชดั การก าจดัสญัญาณรบกวน ของภาพสี 

การทดลอง 

1. จากแบบจ าลองของระบบสี RGB ท่ีแสดงในรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1 ลูกบาศกสี์ RGB 

ทดลองเขียนสคริปตเ์พ่ือก าหนดค่าแต่ละจุดสี โดยการเฉือนเป็นแผน่ตามแกนของสีแดง ท่ีค่าสีแดงเท่ากบั {0, 64, 

128, 192, 255} ซ่ึงมีค  าสัง่ดงัน้ี 

rgb = []; 

figure 

Z = [0,64,128,192,255]; 

for z=1:5 

    for x=1:256 

        for y=1:256 

            rgb(x,y,1) = Z(z); 

            rgb(x,y,2) = x-1; 



            rgb(x,y,3) = y-1; 

        end 

    end 

    subplot(2,3,z); 

    imshow(uint8(rgb)); 

end 

 

ค ำถำม 1) ค่าสีมีความสมัพนัธ์กบัระบบสีอยา่งไร 

 

2. อ่านขอ้มูลภาพสี onions.png แลว้แสดงเป็นภาพสีและองคป์ระกอบของแต่ละสี RGB ดว้ยค าสัง่ต่อไปน้ี 

I = imread('onion.png'); 

figure, subplot(2,4,1), imshow(I), title('Original Image'); 

subplot(2,4,2), imshow(I(:,:,1)), title('R component'); 

subplot(2,4,3), imshow(I(:,:,2)), title('G component'); 

subplot(2,4,4), imshow(I(:,:,3)), title('B component'); 

 

3. แปลงภาพ RGB ไปยงัระบบสี HSV และแสดงผลภาพแต่ละองคป์ระกอบ 

Ihsv = rgb2hsv(I); 

subplot(2,4,6), imshow(Ihsv(:,:,1)), title('Hue') 

subplot(2,4,7), imshow(Ihsv(:,:,2)), title('Saturation'); 

subplot(2,4,8), imshow(Ihsv(:,:,3)), title('Value'); 

 

ค ำถำม 2) จากขอ้ 2. และ 3. ใหอ้ธิบาย Hue, Saturation และ Value  

 

4. แปลงภาพ RGB ไปเป็นค่าความส่องสวา่ง (Luminance) ดว้ยระบบสี sRGB ซ่ึงเป็นระบบสีท่ีพฒันาโดย Hp และ

ไมโครซอฟต ์ท่ีก าหนดค่าความส่องสวา่งดว้ย D65 ใหเ้ปรียบเทียบค่าความส่อง L กบัค่า Value จากขอ้ 3. 

>> cform = makecform('srgb2lab'); 

>> lab = applycform(I,cform); 

>> L = lab(:,:,1); 

>> figure, subplot(2,2,1); imshow(L), title('Luminance'); 

>> subplot(2,2,2); imhist(L); 

>> subplot(2,2,3); imshow(Ihsv(:,:,3)), title('Value'); 

>> subplot(2,2,4); imhist(Ihsv(:,:,3)); 

 

5. การปรับปรุงค่าความสวา่ง (Brightness) ของภาพสี เพ่ือปรับคอนทราสต ์ความสวา่ง และความสมดุลยข์องสี โดยให้

เปรียบเทียบระหวา่งระบบสี sRGB กบั HSV 

% การปรับปรุงภาพในระบบสี sRGB 

L = double(L)/255; 

LOW_IN = min(L(:)); 

HIGH_IN = max(L(:)); 

LOW_OUT = 0; 



HIGH_OUT = 1; 

GAMMA = 0.5; 

J = imadjust(L,[LOW_IN; HIGH_IN], [LOW_OUT; HIGH_OUT], GAMMA); 

lab(:,:,1) = uint8(255*J); 

cform1 = makecform('lab2srgb'); 

rgb = applycform(lab,cform1); 

figure, subplot(2,3,1), imshow(L); title('Input luminance'); 

subplot(2,3,2); imshow(J); title('Luminance adjust'); 

subplot(2,3,3); imshow(rgb); title('Color enhancement'); 

  

%การปรับปรุงภาพในระบบส ีHSV ด้วยคา่ตวัแปรเดียวกบัระบบส ีsRGB 
V = Ihsv(:,:,3); 

LOW_IN = min(V(:)); 

HIGH_IN = max(V(:)); 

J = imadjust(L,[LOW_IN; HIGH_IN], [LOW_OUT; HIGH_OUT], GAMMA); 

subplot(2,3,4), imshow(V); title('Input value'); 

subplot(2,3,5); imshow(J); title('Value adjust'); 

Ihsv(:,:,3) = J; 

rgb = hsv2rgb(Ihsv); 

subplot(2,3,6); imshow(rgb); title('Color enhancement'); 

 

6. การปรับปรุงค่าความเขม้ของ RGB ใหว้เิคราะห์ผลการปรับปรุงแต่ละขอ้ต่อไปน้ี โดยเทียบกบัผลลพัธ์จากขอ้ 5. 

6.1 ปรับปรุงเฉพาะแบนด์สแีดง 
R = double(I(:,:,1))/255; 

L = I; 

LOW_IN = min(R(:)); 

HIGH_IN = max(R(:)); 

R = imadjust(R,[LOW_IN; HIGH_IN], [LOW_OUT; HIGH_OUT], GAMMA); 
  

figure, subplot(2,3,1), imshow(I); title('Original'); 

L(:,:,1) = uint8(255*R); 

subplot(2,3,2); imshow(L); title('adjusted Red'); 

  

6.2 ปรับปรุงเฉพาะแบนด์สเีขยีว 
G = double(I(:,:,2))/255; 

LOW_IN = min(G(:)); 

HIGH_IN = max(G(:)); 

G = imadjust(G,[LOW_IN; HIGH_IN], [LOW_OUT; HIGH_OUT], GAMMA); 

L = I; 

L(:,:,2) = uint8(255*G); 

subplot(2,3,3); imshow(L); title('adjusted Green'); 
 

 6.3 ปรับปรุงเฉพาะแบนด์สนี า้เงิน 
B = double(I(:,:,3))/255; 

LOW_IN = min(B(:)); 

HIGH_IN = max(B(:)); 

G = imadjust(B,[LOW_IN; HIGH_IN], [LOW_OUT; HIGH_OUT], GAMMA); 

L = I; 

L(:,:,3) = uint8(255*B); 



subplot(2,3,4); imshow(L); title('adjusted Blue'); 

  

6.4 ปรับปรุงเฉพาะแบนด์สนี า้เงินและเขียว 
 

L(:,:,2) = uint8(255*G); 

subplot(2,3,5); imshow(L); title('Green+Blue'); 

 

6.5 ปรับปรุงเฉพาะแบนด์ RGB 
 

L(:,:,1) = uint8(255*R); 

subplot(2,3,6); imshow(L); title('Adjusted RGB'); 

 


