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บทคัดย่อ 
ขอ้มูลเกียวกบัสมบติัทางกายภาพโดยเฉพาะพืนทีหนา้ตดัประสิทธิพลของวสัดุอาหารและชีวภาพมีความสาํคญัอยา่ง

ยิงต่อการออกแบบเครืองจกัรและเครืองมือทีใชใ้นกระบวนการแปรรูป บทความนี จึงนาํเสนอการหาพืนทีหนา้ตดัของวสัดุ
ทางการเกษตรทีมีรูปร่างไม่แน่นอนซึงสามารถปฏิบติัได ้4 วิธีการหลกั ๆ คือ วิธีนบักริด ซึ งหาไดจ้ากการวาดเส้นรอบวง
ของวสัดุในกระดาษกราฟแลว้นบัพืนทีของวสัดุ วธีิการใชเ้ครืองมือวดัเนือทีและระยะ หรือเครือง Planimeter ซึงหาไดจ้าก
การลากจุดวดัในเครืองไปตามเส้นรอบรูปของวสัดุ วิธีการแทนทีนํ าด้วยการตดัชินวสัดุให้มีความหนาเล็กน้อย แลว้หา
ปริมาตรของวสัดุดว้ยการแทนทีนํ า หลงัจากนันคาํนวณหาพืนทีหนา้ตดัของวสัดุ และวธีิการวิเคราะห์ภาพถ่ายซึ งเป็นวิธีการ
ใหม่ทีสามารถปฏิบัติได้ทั งการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปและโปรแกรมทีเขียนขึนเองเพือคาํนวณหาพืนทีหน้าตดัวสัดุจาก
ภาพถ่าย 
คาํสําคญั:สมบติัทางกายภาพ พืนทีหนา้ตดั พืนทีผิว วสัดุเป็นชินหรือเป็นหน่วย
 

ABSTRACT 
Data on physical properties especially of a cross-sectional area of food and biological materials 

have significant importance for machinery and process equipment design. This paper reviewed 4 
methods of determination of an effective cross-sectional area of irregular individual materials of 
agricultural produces.  The Grid Count method was determined by the circumference of the material 
on graph paper, then the area of the material counted, while the Planimeter method was obtained by 
dragging the measurement point along the perimeter of the material. The Water Displacement method 
was achieved by cutting the material to a thickness of a dime. Then the volume of material was 
obtained by replacing the water. After that, the cross-sectional area of the material was calculated by 
the use of relevant equation. And finally, the Image Analysis method, which was a new method that 
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can be implemented in both software packages and developed programs for calculating the cross-
sectional area from the photoed materials. 
Keywords: Physical characteristics, Cross-sectional area, Surface area, Unit or individual materials 
 
1. บทนํา 

ผลิตผลเกษตร (Agricultural produces) แบ่งตาม
ลกัษณะโครงสร้างภายนอกออกเป็น 3 ชนิดหลกั ๆ ไดแ้ก่ 
ผลไมแ้ละผกั (Fruits and vegetables) เช่น แอปเปิล 
ส้ม มะเขือเทศ แตงกวา เป็นตน้ เมล็ดพืชและเมล็ดพนัธ์ุ 
(Grain and Seed) เช่น เมล็ดถัวเหลือง เมล็ดขา้วเปลือก 
เมลด็ผกั เป็นตน้ และพืชเคียวมนั (Nuts) เช่นเมลด็มะดาเด
เมีย (Macadamia nut) เมลด็มะม่วงพิมพานต ์(Cashew 

nut) พิสตาชิโอ (Pistachio nut) วอลนทั (Walnuts) ฮา
เ ซ ล นัต  ( Hazelnut) อัล ม อ น ต์  ( Almonds) เ ก า ลัด 
(Chestnut) เป็นตน้ หากแบ่งตามลกัษณะการรวมตวักนั
ของวัสดุแบ่งเป็น 2 ชนิดหลัก ๆ คือวัสดุปริมาณมวล 
(Bulk material) เป็นวสัดุขนาดเลก็ เป็นผงหรือชินยอ่ยที
รวมกนัเป็นปริมาณมากและยงัไม่ไดแ้บ่งบรรจุหีบห่อจึง
แปรเปลียนรูปร่างไปตามภาชนะบรรจุ เช่น เมล็ดธัญพืช
ต่าง ๆ พืชเคียวมนั เป็นตน้ และวสัดุเป็นชินหรือเป็นหน่วย 
(Unit or individual material) เช่น ส้ม มนัฝรัง มะเขือ
เทศ แตงกวา แอปเปิล เป็นตน้ การออกแบบเครืองมือหรือ
อุ ป ก ร ณ์ ที จ ะ ใ ช้กับ ผ ลิ ต ผ ล เ ก ษ ต ร ข้า ง ต้น  ห นึ ง ใ น
พารามิเตอร์ที จะต้องทราบคือพืนทีหน้าตัดของวัสดุ 
(Cross-sectional area) 

พื น ที ห น้ า ตัด ข อ ง วัส ดุ แ ล ะ พื น ที ผิ ว ข อ ง วัส ดุ 
(Surface area) เป็นสมบติัทางกายภาพของวสัดุนันเอง 
พืนทีหนา้ตดัของวสัดุส่วนใหญ่จะเกียวขอ้งกบัหลกัการตดั
หรือการลดขนาด ส่วนพืนทีผิวของวสัดุส่วนใหญ่จะ
เกียวขอ้งกบักระบวนการลา้ง การคดัขนาด การขนถ่ายวสัดุ 
การทาํให้เกิดการฟลูอิไดเซชัน การทาํแห้ง การแช่เยือก
แข็ ง  ก า ร ผสม  (Mixing) ห รือ ก า รจัด เ ก็ บ ใ นไ ซโ ล 

เนืองจากผลิตผลเกษตรชนิดเป็นชินหรือเป็นหน่วยมีรูปร่าง
ทีไม่แน่นอน ดังนันการใช้เครื องมือวดัเพือวดัระยะและ
นํ า ไ ป คํา น ว ณ พื น ที ห น้ า ตัด ข อ ง วัส ดุ โ ด ย ใ ช้ สู ต ร
คณิตศาสตร์ตามรูปร่างของวสัดุจึงไม่สามารถทาํได ้ดงันัน
บทความนี จะกล่าวถึงการหาพืนทีหน้าตัดของวสัดุที มี
รูปร่างไม่แน่นอนดว้ยวิธีการทีง่าย ๆ เช่นการนับกริดไป
จนถึงวธีิการทียุง่ยากเช่นการวเิคราะห์ภาพถ่าย 

 
2. วธีิการนับกริด (Grid count) 

ในอดีตเทคโนโลยียงัไม่ถูกพฒันามาจนถึงทุกวนันี  
ทาํให้การหาขนาดพืนทีหนา้ตดัเป็นไปอยา่งยากลาํบากซึง
มีหลายวิธี เช่น การใช้กระดาษกราฟทางคณิตศาสตร์ 
คาํนวณจากรูปทรงทางเรขาคณิต เป็นตน้ โดยแต่ละวิธีจะ
ใหค้่าความแม่นแม่นยาํต่างกนั ดงันันเพือให้ง่ายต่อการหา
พืนทีหน้าตัดจึงมีการหาพืนทีโดยใช้กระดาษกราฟทาง
คณิตศาสตร์ ดังแสดงในรูปที 1 เริ มตน้ด้วยการวาดเส้น 
รอบวงของวตัถุทีตอ้งการทราบพืนทีหนา้ตดัแลว้นบัพืนที
จากเส้นรอบวงของวตัถุทีปรากฏในกระดาษกราฟ [1] 
ใช้วิธีนี ในการหาพืนทีหน้าตดัของหัวมนัสําปะหลงัเพือ
ศึกษาความเร็วในการตดัหวัมนัสาํปะหลงัจาํเพาะ

วิธีนี สามารถนาํมาใชใ้นการหาพืนทีผิวของวสัดุได้
อย่างง่าย ๆ โดยเริมจากติดกระดาษกาวลงบนพืนผิวของ
วสัดุทีตอ้งการหาพืนทีจากนันนาํกระดาษกาวทีติดพืนทีมา
ติดลงบนกระดาษกราฟ (รูปที 2) แลว้นบัจาํนวนช่องของ
กระดาษกราฟ ก็จะได้พืนทีของวตัถุนั นออกมา [2] ใช้
กระดาษฟอยลหุ์้มหอมหัวใหญ่ (Onion) แลว้ตดักระดาษ
ฟอยล์ดว้ยกรรไกรให้เป็นชินๆ เล็ก นาํไปวางบนกระดาษ
กราฟเพือนบัสเกลหาพืนทีผิวของหอมหวัใหญ่
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รูปที 1 ขันตอนในการหาพืนทีหนา้ตดัของหวัมนัเทศดว้ยวธีินบักริด 
 

  
รูปที 2 ขันตอนในการหาพืนทีผิวของแอปเปิลดว้ยวธีินบักริด 

 

3. การใช้เครืองมือวดัเนือทีและระยะ 
(Planimeter) 

Planimeter เป็นเครืองมือทีใชส้าํหรับวดัเนือทีและ
ระยะทาง (รูปที 3 ก) โดยจะใช ้Planimeter ลากไปตาม
ขอบของวตัถุจะไดร้ะยะของเส้นรอบรูป (รูปที 3 ข) ซึ งถา้

ทราบระยะทางของเส้นรอบรูปแลว้ก็จะสามารถหาพืนที
ของรูปไดเ้ช่นกนั โดยจะหาไดจ้าก

   = 


   (1) 

เมือ A = พืนทีของวตัถุ (m2) 

L = เสน้รอบวงของวตัถุ (m) 
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(ก)                                           (ข) 
รูปที 3 (ก) เครืองมือวดัเนือทีและระยะ (Planimeter) และ (ข) เสน้รอบรูปของวตัถุ 

Planimeter ในปัจจุบันมีการผลิตออกมาหลาย
รูปแบบ ตังแต่แบบดังเดิมทีมีจุดหมุนไปจนถึงแบบสมยัซึ ง
เป็นแบบดิจิทลั [3] แต่หลกัการทาํงานมีลกัษณะเหมือนกนั 
นันคือเริมจากการลากจุดวดัไปตามเส้นรอบรูปของวตัถุที
ตอ้งการทราบพืนทีหนา้ตดั ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือ
ตามเข็มนาฬิกาก็ได้โดยจุดเริ มต้นต้องเป็นจุดเดียวกับ
จุดสิ นสุดเสมอ (รูปที  4) ข้อควรจําในการใช้เครื อง 

Planimeter นี คือควรวดัอยา่งนอ้ย 3 ครั งเพือให้เกิดความ
ถูกตอ้งในผลลพัธ์ทีตอ้งการแลว้นาํค่าทีวดัไดม้าเฉลียก่อน
นาํไปคาํนวณค่าอืน ๆ ต่อไป [4] ใช้เครื อง Planimeter

แบบดิจิทลั (Ushikata, X-Plan360dII, Japan) ในการ
หาพืนทีหน้าตดัของแผ่นกลว้ยก่อนและหลงัอบเพือนาํไป
คํานวณหาค่าร้อยละการหดตัวของแผ่นกล้วยจากการ
อบแหง้

 

 
 

 

 

รูปที 4 ขันตอนการหาพืนทีผิวของวสัดุดว้ยวธีิการใชเ้ครืองมือวดัเนือที
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4. การแทนทีนํา (Water displacement) 

การแทนทีนํ าเป็นการหาพืนทีของวตัถุอีกวิธีหนึ ง 
โดยจะหาปริมาตรของวตัถุจากการแทนทีนํ า (รูปที 5) เมือ
ทราบปริมาตรและความสูงของวตัถุแล้วจะสามารถหา
พืนทีไดจ้ากสมการ

A=V/h  (2) 
เมือ  A = พืนทีของวตัถุ (m2) 

 V = ปริมาตรของวตัถุ (m3)  

h  = ความสูงของวตัถุ (m) 

รูปที 5 การหาปริมาตรของวตัถุโดยการแทนทีนํ า

จากคาํจาํกัดความของความถ่วงจาํเพาะ (Specific 

gravity, S.G) ซึงหมายถึงอตัราส่วนของมวลสารต่อมวล
นํ าทีปริมาตรเดียวกนัดงัสมการ [5] 

w

s

m
m

GS =.  ทีปริมาตรเดียวกนั (3) 

จากคาํจาํกดัความของความหนาแน่นตามหลกักลศาสตร์
ของไหล ทาํให้สามารถคาํนวณความถ่วงจาํเพาะได้จาก
อตัราส่วนของความหนาแน่นทีแทจ้ริงของวสัดุต่อความ
หนาแน่นของนํ า ดงัสมการ

w

sGS
ρ
ρ

=.   (4) 

เมือ ρw คือ ความหนาแน่นของนํ า (kg/m3) 

แทนค่า ρS ในสมการ (4) จะไดส้มการในการคาํนวณหา
มวลสาร ดงันี
 GSVm w .××= ρ   (5) 

  หากนาํสมการ (5) มาประยกุตใ์ชใ้นการหามวลของ
ผกัหรือผลไม ้โดยใชส้ญัลกัษณ์กาํกบัล่างเป็น f จะได้
สมการ 
 fwff GSVm .××= ρ   (6) 

เมือนําผกัหรือผลไม้ทีทราบมวลแล้วไปแทนทีนํ า
เพียงปริมผิวนํ า (ไม่จมสู่ก้นภาชนะ) นํ าทีถูกแทนทีจะมี
ปริมาตรเท่ากับปริมาตรของผลไม้ นันคือ wf VV =  
สมการ (6) จะกลายเป็น

wwfdis GSVm .××= ρ  (7) 

ww

dis
f GS

m
V

.×
=
ρ

  (8) 

รูปที 6 อุปกรณ์วดัปริมาตรของผกัหรือผลไม ้(ดดัแปลงจาก [6]) 
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จากรูปที 6 เมือชังนํ าหนักภาชนะใส่นํ าได้ 1,000 
กรัม ค่อย ๆ หย่อนผลแอปเปิลลงในภาชนะบรรจุนํ าพอ
ปริมผิวนํ าแลว้ชังนํ าหนักภาชนะใส่นํ าพร้อมผลแอปเปิ ล
ไดน้ํ าหนกั 1,165 กรัม เราสามารถคาํนวณหาปริมาตรของ
ผลแอปเปิลไดด้งันี เมือมวลทีถูกแทนที (mdis) มีค่าเท่ากบั 
165 กรัม (1,165-1,000 กรัม) ความหนาแน่นของนํ าที
อุณหภูมิ 20°C มีค่า 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร [7] 
และความถ่วงจาํเพาะของนํ ามีค่าเท่ากบั 1 จะไดป้ริมาตร
ของผลแอปเปิลมีค่าเท่ากบั 165 cc 

หลกัการแทนทีนํ าจะให้ค่าปริมาตรและความถ่วงจาํเพาะ
ข อ ง วัส ดุ  แ ต่ ส า ม า ร ถ นํา ม า ป ร ะ ยุก ต์ใ ช้ใ น ก า ร ห า
พืนทีหน้าตัดของวสัดุโดยใช้สมการ (2) แต่ต้องเตรียม
ตวัอย่างทีจะนํามาหาพืนทีผิวให้มีความหนาน้อย ๆ และ
เท่า ๆ กนัในทุกซํ าทีทาํการทดลอง เท่าทีผูเ้ขียนเคยปฏิบติั
มาความหนาของตวัอยา่งทีเตรียมมกันอ้ยกวา่ 5 มิลลิเมตร 
หลงัจากนันให้จุ่มตวัอยา่งของวสัดุในนํ าในแนวขนานกบั
แนวระนาบ (รูปที 7) แลว้คาํนวณหาปริมาตรของวสัดุดว้ย
สมการ (8) และพืนทีหน้าตัดของวสัดุด้วยสมการ (2) 
ตามลาํดบั

รูปที 7 ขันตอนในการหาพืนทีหนา้ตดัของหวัมนัเทศดว้ยวธีิการแทนทีนํ า 

Yan et al. ได้ ศึกษาก ารหดตัวของแ ผ่นกล้วย 
สับปะรด และมะม่วงโดยวิธีการแทนทีในของเหลว 4 
รูปแบบ คือ การแทนทีดว้ยลูกแกว้ (Glass beads, Lab 

Glass, 100 µm) การแทนทีดว้ยตวัทาํละลาย (Toluene 

แ ล ะ  n-heptane) ก า ร แ ท น ที ด้ ว ย ตัว ทํ า ล ะ ล า ย ใ น 
pycnometer และการแขวนลอยในตวัทาํละลาย (รูปที 8) 

พบว่าทุกวิธีให้ค่าปริมาตรจําเพาะในช่วงทียอมรับได ้ 
(CV <10%) ยกเวน้วิธีการแทนทีดว้ยตวัทาํละลาย โดย
วิธีการแขวนลอยในตวัทาํละลาย n-heptane ให้ค่า CV 

ตําทีสุด อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่การแทนทีดว้ยลูกแกว้จะให้
ค่า CV ตําแต่ก็ไม่แนะนาํ เพราะจะให้ค่าปริมาตรตํากว่า
ความเป็นจริง เนืองจากลูกแก้วจะแทรกซึมเขา้ไปยงัเนือ
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ของตัวอย่างที ย ังคงมีความชุ่มชื นอยู่ ในทางกลับกัน
ตวัอย่างทีมีความชืนตํา ปริมาตรทีไดจ้ะมีค่าสูงกว่าความ
เป็นจริง เนืองจากลูกแกว้จะไม่สามารถสัมผสักบัตวัอย่าง
ไดอ้ยา่งเตม็พืนที

รูปที 8 การหาปริมาตรของตวัอยา่งกลว้ยโดยวธีิการแทนที
ในของแหลว [8] a. การแทนทีดว้ยลูกแกว้

b. การแทนทีดว้ยตวัทาํละลาย
c. การแทนทีดว้ยตวัทาํละลายใน pycnometer 

d. การแขวนลอยในตวัทาํละลาย
 
5. การวเิคราะห์ภาพถ่าย (Image analysis) 

การวเิคราะห์ภาพดิจิทลั (Digital image analysis) 

จะเกียวกบัวธีิการอธิบายและการจดจาํขอ้มูลภาพดิจิทลั ซึ ง
อินพุตของระบบจะเป็นข้อมูลภาพดิจิทัล (ภาพสี) และ 
เอาท์พุตจะเป็นเครื องหมายทีใช้แทนข้อมูลภาพดิจิทัล
เหล่านัน ภาพสีจะประกอบดว้ยจุดสีเล็กๆ (Pixel) จาํนวน
หลายลา้นจุดซึ งแต่ละจุดเป็นผลของการผสมสีของแม่สี 3 
สีคือแดง (R) เขียว (G) และนํ าเงิน (B) โดยทัวไปความ
เขม้ของสีแต่ละสีจะถูกแบ่งออกเป็น 256 ค่า (ตังแต่ 0-255) 

[9] เช่นสีดาํจะมีค่าRGB เท่ากบั (0, 0, 0) สีแดง (255, 

0, 0) หรือสีขาว (255, 255, 255) โดยค่าตวัเลขทังหมด
นีจะถูกนาํไปใชใ้นกระบวนการวเิคราะห์ภาพต่อไป

5.1 หลกัการวเิคราะห์ภาพ
การวเิคราะห์ภาพมีอยูห่ลายวธีิดว้ยกนัทีไดน้าํมาจาก

การทาํงานของมนุษย ์(Human vision) นันก็คืองาน
ทางด้าน Computer Vision เป็นลกัษณะเดียวกับ 
Digital image analysis นันเอง การมองเห็นของมนุษย์
นับว่าเป็นกระบวนการทีซับซ้อนซึ งลกัษณะเทคนิคโดย 
ทัว ๆ ไปในกระบวนการ Digital image analysis และ 
Computer Vision จะค่อนขา้งซบัซ้อนเช่นกนั การหา
พืนทีหนา้ตดัของวสัดุโดยการวเิคราะห์ภาพถ่ายอาจแบ่งได ้
2 ประเภทหลกั ๆ คือการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และการใช้
โปรแกรมทีพัฒนาขึ นเอง ซึ งวิธีในการวิเคราะห์ภาพ
พืนฐานมีอยูด่ว้ยกนั 3 วธีิคือ
5.1.1 Thresholding เป็นวิธีทีใชค้่าความแตกต่างของ
ความเขม้ของสีในการแยกวตัถุชนิดหนึ งออกจากวตัถุอีก
ชนิดหนึงเช่นพืนหลงัของฉากเป็นสีขาว (255, 255, 255) 

ในขณะเดียวกนัวตัถุทีตอ้งการแยกมีสีแดง (150, 0, 0) 

ก็จะสามารถแยกวัตถุนั นออกจากพืนหลังได้แต่ เ มื อ 
นาํวิธีการนีมาใชก้บัอาหารทีมีองคป์ระกอบทีมีสีใกลเ้คียง
กนัเช่นพริกแดงกบัซอสมะเขือเทศโปรแกรมจะไม่สามารถ
จาํแนกส่วนประกอบ 2 ชนิดนีออกจากกนัได ้[10-12]ให้
หลกัการนี ในการเปรียบเทียบขนาดของแผ่นมนัฝรังทีหด
ตวัในกระบวนการอบแห้งด้วยวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่าย 
และวธีิการหาขนาดวสัดุดว้ยโปรแกรม AutoCAD 2007 

พบวา่เมือเวลาอบแหง้เพิมขึน ขนาดของแผน่มนัฝรังเล็กลง 
(รูปที 9) วิธีการทั งสองให้ผลไม่แตกต่างกนัทางสถิติที
ระดับ p-value <1% สอดคลอ้งกับ [8]ทีใช้วิธีการ
เดียวกันนี ศึกษาขนาดของชินสับปะรดและมะม่วงก่อน
และหลงัอบแห้ง โดยใชก้ลอ้งดิจิทลั (Nikon Coolpix 

950) ถ่ายภาพแลว้สอบเทียบกบัสีเหลียมลูกเต๋า (2 x 2

ซม.) มาตรฐาน ทังนี ในการวเิคราะห์หาขนาดใชโ้ปรแกรม 
Image J1.29X ทีสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากอินเตอร์เน็ต 
และเลือกใชว้ิธี Thresholding พบว่าเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ของตวัอยา่งก่อนอบแห้งเมือวดัโดยเวอร์เนียคาลิปเปอร์มี
ค่าใกลเ้คียงกบัวธีิวเิคราะห์ภาพถ่าย (ความแตกต่าง <1%) 
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รูปที  การหดตวัของแผน่มนัฝรังเมือใชอุ้ณหภูมิ 70°C 

ตวัเลขสีเขียวแสดงเวลาในการอบแหง้เป็นนาที 
ตวัเลขสีแดงแสดงอตัราส่วนความชืน [12] 

 
5.1.2 Edge detection เนืองจากวิธีการวิเคราะห์ภาพ
แบบ Thresholding จาํเป็นตอ้งตรวจสอบระดบัความเขม้
ของสีในแต่ละจุดจึงตอ้งใช้เวลาในการประมวลผลนาน 
แต่วธีิ Edge detection  จะทาํการเปรียบเทียบเฉพาะจุดที
มีค่าความแตกต่างเกินกว่าค่าปรกติตามหลักการของ 
Chain code ที กล่าวไว้ว่า “แต่ละพิกเซลจะเชือมกับ
พิกเซลอืน ๆ จาํนวน 8 จุด และมีทิศทางในการตรวจสอบ
ได ้8 ทิศทางเช่นกนั” เช่นในพืนทีติดต่อระหวา่งสีดาํกบั 
สีขาวจะมีค่าความแตกต่างของความเขม้ของสีแตกต่างกนั
มาก เราจึงสามารถกําหนดเส้นระหว่างการเชื อมต่อ
ระหวา่งจุด 2 จุดนันได ้(รูปที 10) 

 

รูปที 10 ตวัอยา่งการแสดงรูปร่างของวตัถุโดยใช ้          
Chain code [13] 

5.1.3 Region segmentation วิธีนี เป็นวิธีการวิเคราะห์
ภาพแบบหนึ งโดยจะจับกลุ่มของเม็ดสี ที มี ลักษณะ
เหมือนกนั (Homogenous) ไวด้ว้ยกนัซึ งวิธีนี จะไดผ้ลดีก็
ต่อเมือวตัถุทีตอ้งการแบ่งแยกนันมีสีสมําเสมอ แต่เมือไรก็
ตามหากวตัถุมีสีแตกต่างกนัวธีินีจะไม่สามารถแยกวตัถุออก
จากกันได้ดีนัก ทั งนี การแยกวตัถุทีมีความสลับ ซับซ้อน
หรือมีระดบัความเขม้ของสีทีใกลเ้คียงกนัไม่สามารถทาํได้
โดยใชว้ิธีวิเคราะห์ภาพวิธีใดวิธีหนึ งแต่จะใช้หลาย ๆ วิธี
ร่วมกนัทังนีจะตอ้งมีลาํดบัในการใชที้เหมาะสมดว้ย
5.2 การแปลความหมาย

เมือหน่วยประมวลผลสามารถจาํแนกวตัถุทีตอ้งการ
ตรวจวดัออกจากพืนหลงั (Background) รวมถึงแยกวตัถุ
ทังชนิดเดียวกนัหรือต่างชนิดกนัทีอยูติ่ดกนัออกจากกนัได้
แลว้ก็จะนําขอ้มูลเหล่านันมาแปลความตามทีกาํหนดไว ้
เช่นพืนทีของวัตถุแต่ละชิน ลักษณะรูปร่างของวัตถุ
ทังหมด (รูปที 11) 

จากรูปที 11 ภาพบนซา้ยจะเห็นภาพของวตัถุหลาย
ขนาดถูกถ่ายโดยกลอ้งผ่านกระบวนการแปลงให้อยู่ใน
รูปแบบของดิจิทลั สิงแรกทีตอ้งทาํการประเมินคือการแยก
ภาพของวตัถุออกจากพืนหลงั (รูปที 11 บนขวา) แลว้หา
ขอบเขตของวตัถุแต่ละชิน (รูปที 11 ล่างซา้ย) เมือนาํรูปที
แบ่งขอบเขตของวตัถุแต่ละชินแลว้มาซอ้นกบัรูปทีถ่ายได้
จากกลอ้งจะไดรู้ปที 11 ล่างขวา ทังนี ในการแสดงผลอาจ
แสดงเป็นพืนทีของวัตถุแต่ละชินในรูปฮิสโทแกรม 
(Histogram) (รูปที 12) 

รูปที 11 การวเิคราะห์ภาพเพือหาขนาดของวตัถุทุกชิน 
[14] 

รูปที 12 ฮิสโทแกรมแสดงการแจกแจงความถีของพืนที
ของวตัถุแต่ละชิน [14] 

5.3 ขันตอนการดาํเนินการวเิคราะห์ภาพถ่าย
การวิ เคราะห์ภาพถ่ายสามารถดําเ นินการได้ 2 

ประเภทหลกั ๆ คือ การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และการใช้
โปรแกรมทีเขียนขึนเอง
5.3.1 การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมสําเร็จรูปที
สามารถนํามาใชไ้ด้ได้แก่โปรแกรมทีมีความสามารถใน
การแก้ไขและตกแต่งภาพ อาทิ โปรแกรม AutoCAD 

โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Synoptics 

Ltd. เป็นตน้ [15]ใช้หลกัการวิเคราะห์ภาพถ่ายเพือวดั
ความยาวและความกวา้งของแผ่นมนัฝรังทีมีรูปร่างเป็น
สีเหลียมลูกเต๋า (Cubes) ปรึซึม (Parallelepipeds) และ
ทรงกระบอก (Cylinders) และกะหลําดอกทีมีรูปร่างเป็น
ทรงกระบอก เปรียบเทียบกับการใชเ้วอร์เนียคาลิปเปอร์ 
ทังนี เทคนิคการวเิคราะห์ภาพถ่ายใชก้ารถ่ายภาพวดีิโดขาว-
ดาํ (Sony, Model SSC-M350 CE) แลว้ใชโ้ปรแกรม 
Synoptics Ltd. Version 4.02 เพือวดัขนาดตังแต่เวลา
อบแห้งเริมตน้ (t=0 นาที) จนกระทังเวลาอบแห้งสินสุด 
(t=1045 นาที) ดงัแสดงในรูปที 13 พบว่าวิธีวิเคราะห์
ภาพถ่ายให้ค่ามิติของวตัถุใกล้เคียงกับการใช้เวอร์เนีย 
ค า ลิ ป เ ป อ ร์  ส่ ว น  [10-11] ไ ด้ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์วสิยัทศัน์ (Computer vision) ซึงมีหลกัการ
ทาํงานเดียวกบัระบบแมชีนวิชนั (Machine vision) ใน
การตรวจวดัปริมาณของส่วนผสมต่าง ๆ บนหน้าพิซซ่า 
(Pizza) (รูปที 14) โดยใชโ้ปรแกรม Optimas 6.51 

(Media Cybernetics, USA) ในการวิเคราะห์ภาพถ่าย
กบัพิซซ่าทีมีส่วนประกอบของหน้า 5 ชนิดคือพริกแดง 

(Red pepper) พ ริ ก เ ขี ย ว  (Green pepper) ชีส 
( Cheese) ซ อ ส ม ะ เ ขื อ เ ท ศ  ( Tomato sauce) แ ล ะ 
เปปเปอโรนี  (Pepperoni) แล้ว เปรียบเทียบกับการ
ตรวจสอบปริมาณส่วนประกอบของพิซซ่าดว้ย คน้พบว่า 
ระบบสามารถจําแนกชนิดของหน้าพิซซ่าได้ถูกตอ้งถึง 
ร้อยละ 90 เมือเปรียบเทียบกบัวิธีตรวจวดัดว้ยคน (รูปที 
15) 

รูปที 13 ภาพสีเหลียมลูกเต๋าและภาพปริซึมของตวัอยา่งชิน
มนัฝรังทีเวลาในการอบแหง้ต่าง ๆ [15] 

 (ก) (ข)
รูปที 14 (ก) ภาพพิซซ่าทีใชใ้นการทดสอบ

(ข) ภาพพิซซ่าทีไดห้ลงัจากการวเิคราะห์ภาพ [11] 
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รูปที 12 ฮิสโทแกรมแสดงการแจกแจงความถีของพืนที
ของวตัถุแต่ละชิน [14] 

5.3 ขันตอนการดาํเนินการวเิคราะห์ภาพถ่าย
การวิ เคราะห์ภาพถ่ายสามารถดําเ นินการได้ 2 

ประเภทหลกั ๆ คือ การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และการใช้
โปรแกรมทีเขียนขึนเอง
5.3.1 การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมสําเร็จรูปที
สามารถนํามาใชไ้ด้ได้แก่โปรแกรมทีมีความสามารถใน
การแก้ไขและตกแต่งภาพ อาทิ โปรแกรม AutoCAD 

โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Synoptics 

Ltd. เป็นตน้ [15]ใช้หลกัการวิเคราะห์ภาพถ่ายเพือวดั
ความยาวและความกวา้งของแผ่นมนัฝรังทีมีรูปร่างเป็น
สีเหลียมลูกเต๋า (Cubes) ปรึซึม (Parallelepipeds) และ
ทรงกระบอก (Cylinders) และกะหลําดอกทีมีรูปร่างเป็น
ทรงกระบอก เปรียบเทียบกับการใชเ้วอร์เนียคาลิปเปอร์ 
ทังนี เทคนิคการวเิคราะห์ภาพถ่ายใชก้ารถ่ายภาพวดีิโดขาว-
ดาํ (Sony, Model SSC-M350 CE) แลว้ใชโ้ปรแกรม 
Synoptics Ltd. Version 4.02 เพือวดัขนาดตังแต่เวลา
อบแห้งเริมตน้ (t=0 นาที) จนกระทังเวลาอบแห้งสินสุด 
(t=1045 นาที) ดงัแสดงในรูปที 13 พบว่าวิธีวิเคราะห์
ภาพถ่ายให้ค่ามิติของวตัถุใกล้เคียงกับการใช้เวอร์เนีย 
ค า ลิ ป เ ป อ ร์  ส่ ว น  [10-11] ไ ด้ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์วสิยัทศัน์ (Computer vision) ซึงมีหลกัการ
ทาํงานเดียวกบัระบบแมชีนวิชนั (Machine vision) ใน
การตรวจวดัปริมาณของส่วนผสมต่าง ๆ บนหน้าพิซซ่า 
(Pizza) (รูปที 14) โดยใชโ้ปรแกรม Optimas 6.51 

(Media Cybernetics, USA) ในการวิเคราะห์ภาพถ่าย
กบัพิซซ่าทีมีส่วนประกอบของหน้า 5 ชนิดคือพริกแดง 

(Red pepper) พ ริ ก เ ขี ย ว  (Green pepper) ชีส 
( Cheese) ซ อ ส ม ะ เ ขื อ เ ท ศ  ( Tomato sauce) แ ล ะ 
เปปเปอโรนี  (Pepperoni) แล้ว เปรียบเทียบกับการ
ตรวจสอบปริมาณส่วนประกอบของพิซซ่าดว้ย คน้พบว่า 
ระบบสามารถจําแนกชนิดของหน้าพิซซ่าได้ถูกตอ้งถึง 
ร้อยละ 90 เมือเปรียบเทียบกบัวิธีตรวจวดัดว้ยคน (รูปที 
15) 

รูปที 13 ภาพสีเหลียมลูกเต๋าและภาพปริซึมของตวัอยา่งชิน
มนัฝรังทีเวลาในการอบแหง้ต่าง ๆ [15] 

 (ก) (ข)
รูปที 14 (ก) ภาพพิซซ่าทีใชใ้นการทดสอบ

(ข) ภาพพิซซ่าทีไดห้ลงัจากการวเิคราะห์ภาพ [11] 
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รูปที 15 ปริมาณของส่วนประกอบบนหนา้พิซซ่าตรวจวดั
ไดจ้ากระบบคอมพิวเตอร์วสิยัทศัน์และการตรวจวดัดว้ย

แรงงานคน [11] 

ขันตอนในการหาพืนทีหน้าตดัของวสัดุเป็นชินหรือ
เ ป็ น ห น่ ว ย ต่ อ ไ ป นี เ ป็ น ก า ร ห า โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม 
Photoshop CS5 เ พือทําการวิ เคราะห์ภาพดังวิ ธีการ
ต่อไปนี

1. ถ่ายภาพดว้ยกลอ้งดิจิทลั โดยบนัทึกภาพในโหมด
สี RGB (Red-green-bule mode) 

2. แปลงภาพถ่ายสีเป็นภาพขาวดาํ
3. สร้าง scale อา้งอิง โดย scale ทีใชอ้า้งอิงนัน

จะตอ้งชดัเจนดงัรูปที 16 

4. กาํหนด ruler tool จาก Analysis / Set 

Measurement Scale / Custom… ดงัรูปที 17 จะได้
หน้าต่าง Measurement scale เพือทาํการกําหนด 
Measurement scale จาก scale อา้งอิง ดงัรูปที 18 

5. จากนันใช ้Ruler tool ลาก Scale ทีทาํการ
อา้งอิงในภาพถ่าย ดงัรูปที 19 

6. ค่าทีไดน้ันจะเป็นค่าทีได้จากการเปรียบเทียบ 
Pixel length โดยตวัเลขทีจะตอ้งทาํการกาํหนดในช่อง 
Logical length และ Logical units แลว้กด OK ดงัรูป
ที 20 

7. ใชเ้ครืองมือ Magic Wand Tool เลือกพืนที
ของรูปทีตอ้งการหาพืนที ดงัรูปที 21 

8. จากนันทาํการเลือก Record measurements 

จะไดค้่าพืนทีผิวของรูปทีตอ้งการหา ดงัรูปที 22 

รูปที 16 การวางวสัดุทีตอ้งการหาพืนที
เทียบกบั scale อา้งอิง

รูปที 17 กาํหนด ruler tool 

รูปที 18 การกาํหนด measurement scale  

จาก scale อา้งอิง

รูปที 19 การใช ้ruler tool ลาก scale ทีทาํการอา้งอิงใน
ภาพถ่าย

รูปที 20 การกาํหนดตวัเลขในช่อง logical length และ 
logical units 
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รูปที 21 การใชเ้ครืองมือ Magic Wand Tool  เลือก
พืนทีของรูปทีตอ้งการหาพืนที

รูปที 22 การเลือก Record measurements จะไดค้่าพืนทีผิวของรูปทีตอ้งการ

5.3.2 การใช้โปรแกรมทีพฒันาขึ นเอง กระบวนการหา
ขนาดหรือพืนทีของวสัดุดว้ยวธีิทางภาพถ่ายดิจิทลัดว้ยการ
พฒันาโปรแกรมขึนมาใชเ้องนัน มีขอ้ไดเ้ปรียบเมือเทียบ
กับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป คือสามารถวิเคราะห์และ
แกปั้ญหาทีมีความเฉพาะเจาะจงไดดี้ และมีความยืดหยุ่น
ในการทํางานสูง กระบวนการเริ มจากการเขียนโค้ด 
(Coding) ขึ นมาจากภาษาของโปรแกรม (Program 

language) โคด้ทีได้เราจะเรียกว่า ซอร์ซโค้ด (Source 

code) โดยภาษาของโปรแกรมทีนิยมใชก้นัในปัจจุบัน 
ไดแ้ก่ โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) และ 
โปรแกรมภาษา ซี/ ซี  พลัส พลัส (C/C++) สามารถ
นํามาใช้งานได้อย่างหลากหลายบนระบบปฏิบัติการ
วนิโดว ์นอกจากสองโปรแกรมทีแนะนาํขา้งตน้แลว้จะเห็น
ไดว้า่กระบวนการหาขนาดหรือพืนทีของวสัดุดว้ยวิธีทาง
ภาพถ่ายดิจิทลั เป็นกระบวนการวเิคราะห์และแกปั้ญหาเชิง
ตวัเลข ซึงสามารถพฒันาโปรแกรมขึนมาไดจ้ากโปรแกรม 
MATLAB และโปรแกรม Lab VIEW โดยทั งสอง
โปรแกรมถูกออกแบบมาเพือการวิเคราะห์แก้ปัญหา
ทางด้านการวดัและเครืองมือวดัทางวิศวกรรมเป็นหลัก 
โดยโปรแกรม Lab VIEW มีขอ้ดีคือไม่จาํเป็นตอ้งมีการ
เขียนโค้ดหรือคาํสังใด ๆ เป็นตัวอักษร แต่ลักษณะการ

เขียนโปรแกรมจะใชภ้าษารูปภาพ หรือทีเรียกว่าภาษา G 

(Graphical language) ซึ งมีความสะดวกสบายและลด
เวลาในการเขียนโปรแกรมได้มาก เหมาะสําหรับนัก
โปรแกรมเมอร์มือใหม่ 

หลักการการ เ ขียนโค้ดสําห รับการคํานวณหา
พืนทีหนา้ตดัของวสัดุทางการเกษตรชนิดเป็นชินมีขันตอน
หลกัต่าง ๆดงันี  

1. เขียนโค้ดเพือเ รียกไฟล์รูปรูปที จะนํามาเข้า
กระบวนการออกมาจากไดเร็กทอรี  (Directory) จากนัน
ทาํการปรับและกาํหนดขนาดพืนทีพิกเซล Pixel ของภาพ 
ซึงจะตอ้งมีขนาดเท่ากนัทุกภาพ

2. เขียนโคด้สาํหรับการเปลียนแปลงความเขม้แสง
ดว้ยเทคนิค Image enhancement in Spatial Domain 

เพือเพิมความแตกต่างระหว่างเส้นขอบภาพกับพืนหลัง 
(Background) 

3. เขียนโคด้ตวักรอง (Filter) ค่าสีโดยทาํการปรับ
ค่าสีในแต่ละพิกเซลของภาพ โดยค่าสีทีสนใจหรือตอ้งการ
ตรวจนบัตอ้งปรับให้มีความแตกต่างจากค่าสีของพืนหลงั 
ด้วยการใช้ฟังก์ชันการแปลงค่าในแต่ละพิกเซล โดย
ส่วนมากจะทาํการแปลงค่าสีให้มีความแตกต่างในลกัษณะ
สีขาวและสีดาํ
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4. เขียนโคด้สําหรับทาํการวิเคราะห์ภาพ และแปล
ความหมายภาพ เพือคาํนวณหาค่าพืนทีตามหลกัการใน
หัวขอ้ 4.1 และ 4.2 [16] ประยกุตใ์ชร้ะบบแมชีนวิชนั
เพือคัดแยกมะม่วงตามมาตรฐานมะม่วงส่งออกของ
ประเทศไทย (รูปที 23) โดยระบบจะคดัแยกขนาดความ
สุกและปริมาณตาํหนิจากจาํนวนจุดสีทีกาํหนดขอ้มูลพิกดั
ของขัวปลายดา้นหนา้และดา้นหลงัของผลมะม่วงถูกใชใ้น
การคดัรูปร่างและความอ่อนแก่ทังนี การทาํงานของระบบ
ถูกควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีพฒันาบนภาษา
วชิวลเบสิก (Visual basic) รุ่น 6.0 หลงัการทดสอบการ
ทาํงานของเครื องด้วยมะม่วงนํ าดอกไม้ได้พบว่า ระบบ
สามารถคดัคุณภาพของมะม่วงไดเ้มือเปรียบเทียบผลกับ
การคดัดว้ยคนพบวา่ระบบสามารถคดัขนาดไดที้ความถูก

ตอ้งร้อยละ 94.9 สาํหรับการคดัรูปร่าง และร้อยละ 80.3 

สาํหรับการคดัแยกมะม่วงอ่อนโดยใชอ้ตัราส่วนของระยะ
ในแนวแกนรองทีวดัจากขัวไปยงัดา้นทอ้ง (W1) ต่อระยะ
จากขัวผลไปยงัปลายผล (L) ระบบสามารถคดัแยกไดที้
ความถูกตอ้งร้อยละ 64.51 ส่วนการคดัมะม่วงสุกโดยใช้
อัตราส่วนระหว่างจํานวนจุดสีเหลืองต่อจํานวนจุดสี
ทังหมดพบวา่ระบบสามารถคดัแยกไดที้ความถูกตอ้งร้อย
ละ 93.4 จากการเปรียบเทียบการแบ่งชันมะม่วงตาม
ปริมาณตาํหนิระหว่างการตรวจสอบแบบด้านเดียว และ
สองดา้นพบว่าการตรวจสอบแบบดา้นเดียวให้ผลในการ
แบ่งชันตาํหนิสอดคลอ้งกบัการตรวจสอบแบบสองด้าน
ร้อยละ 94.1 

(ก) ตาํแหน่งขัว                                                       (ข) ตาํแหน่งดา้นทอ้ง

(ค) ตาํแหน่งดา้นหลงั                                                (ง) ตาํแหน่งปลายผล
รูปที 23 การตรวจสอบรูปร่างของผลมะม่วงดว้ยระบบแมชีนวชินั[16] 

6. บทสรุป
การหาพืนทีหนา้ตดัของผลิตผลเกษตรทีเป็นชินหรือ

เ ป็นหน่วยที มี รูป ร่างไม่แน่นอนจํา เ ป็นสําห รับการ
ออกแบบอุปกรณ์หรือเครืองมือตดัหรือเครืองมือลดขนาด 
ซึงสามารถปฏิบติัได ้4 วธีิการหลกั ๆ คือวธีินบักริดซึ งเป็น
วิธีการดังเดิม วิธีการใชเ้ครืองมือวดัเนือทีและระยะ หรือ

เ ค รื อ ง  Planimeterโ ด ย ทั ง สอ ง วิ ธี นี สา ม า ร ถ นํา ไ ป
ประยกุตใ์ชห้าพืนทีผิวของวสัดุไดอี้กดว้ย วิธีการแทนทีนํ า
ซึ งจะให้ค่ าปริมาตรของวัสดุออกมาก หลังจากนั น
ประยุกต์ใช้ความ รู้ทางคณิตศาสตร์ เ พื อคํานวณหา
พืนทีหนา้ตดัของวสัดุ โดยสิงทีตอ้งระมดัระวงัในวิธีการนี
คือ ตอ้งใหบ้ริเวณทีตอ้งการทราบพืนทีผิวจุ่มนํ าพอปริม ๆ 



53

74 75

ในลักษณะขนานกับแนวระนาบ และวิธีการวิเคราะห์
ภาพถ่ายซึ งเป็นวิธีการใหม่ทีสามารถปฏิบติัได้ทั งการใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปและโปรแกรมทีเขียนขึนเอง

7. กติติกรรมประกาศ
คุณูปการจากบทความฉบบันี  ขอมอบให้คณาจารย์

ทุกท่านทีประสิทธิ ประสาทความรู้ให้ผูเ้ขียน ขอขอบคุณ
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนูพฒัน ์พนูนอ้ย ทีกรุณาตรวจสอบ
ตน้ฉบบั และขอขอบคุณนกัวจิยัทุกท่านทีผูเ้ขียนใชผ้ลงาน
อา้งอิงในการเขียนบทความฉบบันี
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