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บทคัดย่ อ

ข้อมูลเกียวกับสมบัติทางกายภาพโดยเฉพาะพืนทีหน้าตัดประสิ ทธิพลของวัสดุอาหารและชีวภาพมีความสําคัญอย่าง
ยิง ต่อการออกแบบเครื องจักรและเครื องมือทีใช้ในกระบวนการแปรรู ป บทความนี จึงนําเสนอการหาพืนทีหน้าตัดของวัสดุ
ทางการเกษตรทีมีรูปร่ างไม่แน่นอนซึ งสามารถปฏิบตั ิได้ 4 วิธีการหลัก ๆ คือ วิธีนบั กริ ด ซึ งหาได้จากการวาดเส้นรอบวง
ของวัสดุในกระดาษกราฟแล้วนับพืนทีของวัสดุ วิธีการใช้เครื องมือวัดเนือทีและระยะ หรื อเครื อง Planimeter ซึงหาได้จาก
การลากจุดวัดในเครื องไปตามเส้นรอบรู ปของวัสดุ วิธีการแทนที น าํ ด้วยการตัดชิ นวัสดุให้มีความหนาเล็กน้อย แล้วหา
ปริ มาตรของวัสดุดว้ ยการแทนทีน าํ หลังจากนันคํานวณหาพืนทีหน้าตัดของวัสดุ และวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่ายซึ งเป็ นวิธีการ
ใหม่ทีสามารถปฏิ บัติได้ท งั การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปและโปรแกรมที เขี ยนขึนเองเพือคํานวณหาพืนที หน้าตัดวัสดุ จาก
ภาพถ่าย
คําสําคัญ:สมบัติทางกายภาพ พืนทีหน้าตัด พืนทีผิว วัสดุเป็ นชินหรื อเป็ นหน่วย
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 crosssectional area from the photoed materials.
Keywords: Physical characteristics, Cross-sectional area, Surface area, Unit or individual materials

1.

บทนํา

เนืองจากผลิตผลเกษตรชนิดเป็ นชินหรื อเป็ นหน่วยมีรูปร่ าง
ที ไม่แน่ นอน ดังนันการใช้เครื องมื อวัดเพือวัดระยะและ
นํ า ไ ป คํ า น ว ณพื น ที ห น้ า ตั ด ข อ ง วั ส ดุ โ ด ย ใ ช้ สู ต ร
คณิ ตศาสตร์ตามรู ปร่ างของวัสดุจึงไม่สามารถทําได้ ดังนัน
บทความนี จะกล่ า วถึ ง การหาพื น ที ห น้า ตัด ของวัส ดุ ที มี
รู ปร่ างไม่แน่ นอนด้วยวิธีการที ง่าย ๆ เช่นการนับกริ ดไป
จนถึงวิธีการทียงุ่ ยากเช่นการวิเคราะห์ภาพถ่าย

ผลิตผลเกษตร (Agricultural produces) แบ่งตาม
ลักษณะโครงสร้างภายนอกออกเป็ น 3 ชนิ ดหลัก ๆ ได้แก่
ผลไม้และผัก (Fruits and vegetables) เช่น แอปเปิ ล
ส้ม มะเขื อเทศ แตงกวา เป็ นต้น เมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์
(Grain and Seed) เช่น เมล็ดถัว เหลือง เมล็ดข้าวเปลือก
เมล็ดผัก เป็ นต้น และพืชเคียวมัน (Nuts) เช่นเมล็ดมะดาเด
เมีย (Macadamia nut) เมล็ดมะม่วงพิมพานต์ (Cashew
nut) พิสตาชิโอ (Pistachio nut) วอลนัท (Walnuts) ฮา
เซล นั ต ( Hazelnut) อั ล ม อนต์ ( Almonds) เกาลั ด
(Chestnut) เป็ นต้น หากแบ่งตามลักษณะการรวมตัวกัน
ของวัส ดุ แ บ่ ง เป็ น 2 ชนิ ด หลัก ๆ คื อ วัส ดุ ป ริ มาณมวล
(Bulk material) เป็ นวัสดุขนาดเล็ก เป็ นผงหรื อชินย่อยที
รวมกันเป็ นปริ มาณมากและยังไม่ได้แบ่ งบรรจุหีบห่ อจึ ง
แปรเปลียนรู ปร่ างไปตามภาชนะบรรจุ เช่ น เมล็ดธัญพืช
ต่าง ๆ พืชเคียวมัน เป็ นต้น และวัสดุเป็ นชินหรื อเป็ นหน่วย
(Unit or individual material) เช่น ส้ม มันฝรัง มะเขือ
เทศ แตงกวา แอปเปิ ล เป็ นต้น การออกแบบเครื องมือหรื อ
อุ ป กรณ์ ที จะใช้ กั บ ผลิ ต ผลเกษตรข้ า งต้ น หนึ งใน
พารามิ เ ตอร์ ที จ ะต้อ งทราบคื อ พื น ที ห น้ า ตัด ของวัส ดุ
(Cross-sectional area)
พื นที หน้ า ตั ด ของ วั ส ดุ และ พื นที ผิ ว ของวั ส ดุ
(Surface area) เป็ นสมบัติทางกายภาพของวัสดุนนั เอง
พืนทีหน้าตัดของวัสดุส่วนใหญ่จะเกียวข้องกับหลักการตัด
หรื อการลดขนาด ส่ ว นพื น ที ผิ ว ของวัส ดุ ส่ ว นใหญ่ จ ะ
เกียวข้องกับกระบวนการล้าง การคัดขนาด การขนถ่ายวัสดุ
การทําให้เกิ ดการฟลูอิไดเซชัน การทําแห้ง การแช่ เยือ ก
แข็ ง การผสม ( Mixing) หรื อการจั ด เก็ บ ในไซโล

2.

วิธีการนับกริด (Grid count)

ในอดี ตเทคโนโลยียงั ไม่ถูกพัฒนามาจนถึ งทุกวันนี
ทําให้การหาขนาดพืนทีหน้าตัดเป็ นไปอย่างยากลําบากซึ ง
มี ห ลายวิ ธี เช่ น การใช้ก ระดาษกราฟทางคณิ ต ศาสตร์
คํานวณจากรู ปทรงทางเรขาคณิ ต เป็ นต้น โดยแต่ละวิธีจะ
ให้ค่าความแม่นแม่นยําต่างกัน ดังนันเพือให้ง่ายต่อการหา
พืน ที ห น้า ตัด จึ งมี ก ารหาพื น ที โ ดยใช้ก ระดาษกราฟทาง
คณิ ตศาสตร์ ดังแสดงในรู ปที 1 เริ มต้นด้วยการวาดเส้น
รอบวงของวัตถุทีตอ้ งการทราบพืนทีหน้าตัดแล้วนับพืนที
จากเส้นรอบวงของวัตถุทีปรากฏในกระดาษกราฟ [1]
ใช้วิธีน ี ในการหาพืนที หน้าตัดของหัวมันสํา ปะหลังเพื อ
ศึกษาความเร็ วในการตัดหัวมันสําปะหลังจําเพาะ
วิธีน ี สามารถนํามาใช้ในการหาพืนที ผิวของวัสดุได้
อย่างง่าย ๆ โดยเริ มจากติดกระดาษกาวลงบนพืนผิวของ
วัสดุทีตอ้ งการหาพืนทีจากนันนํากระดาษกาวทีติดพืนทีมา
ติดลงบนกระดาษกราฟ (รู ปที 2) แล้วนับจํานวนช่องของ
กระดาษกราฟ ก็จ ะได้พื นที ข องวัตถุ น ัน ออกมา [2] ใช้
กระดาษฟอยล์หุ้มหอมหัวใหญ่ (Onion) แล้วตัดกระดาษ
ฟอยล์ดว้ ยกรรไกรให้เป็ นชินๆ เล็ก นําไปวางบนกระดาษ
กราฟเพือนับสเกลหาพืนทีผิวของหอมหัวใหญ่
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รู ปที 1 ขันตอนในการหาพืนทีหน้าตัดของหัวมันเทศด้วยวิธีนบั กริ ด

รู ปที 2 ขันตอนในการหาพืนทีผิวของแอปเปิ ลด้วยวิธีนบั กริ ด
3. การใช้ เครื องมือวัดเนือ
 ทีแ ละระยะ

ทราบระยะทางของเส้นรอบรู ปแล้วก็จะสามารถหาพืนที
ของรู ปได้เช่นกัน โดยจะหาได้จาก

(Planimeter)

Planimeter เป็ นเครื องมือที ใช้สาํ หรับวัดเนื อที และ

ระยะทาง (รู ปที 3 ก) โดยจะใช้ Planimeter ลากไปตาม
ขอบของวัตถุจะได้ระยะของเส้นรอบรู ป (รู ปที 3 ข) ซึ งถ้า

เมือ
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 = 

A = พืนทีของวัตถุ (m2)

L = เส้นรอบวงของวัตถุ (m)

(1)
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(ก)

(ข)
รู ปที 3 (ก) เครื องมือวัดเนือทีและระยะ (Planimeter) และ (ข) เส้นรอบรู ปของวัตถุ
Planimeter ในปั จ จุ บ ั น มี ก ารผลิ ต ออกมาหลาย

Planimeter นี คือควรวัดอย่างน้อย 3 ครังเพือให้เกิ ดความ

รู ปแบบ ตังแต่แบบดังเดิมทีมีจุดหมุนไปจนถึงแบบสมัยซึ ง
เป็ นแบบดิจิทลั [3] แต่หลักการทํางานมีลกั ษณะเหมือนกัน
นัน คือเริ มจากการลากจุดวัดไปตามเส้นรอบรู ปของวัตถุที
ต้องการทราบพืนทีหน้าตัด ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรื อ
ตามเข็ ม นาฬิ ก าก็ ไ ด้โ ดยจุ ด เริ ม ต้น ต้อ งเป็ นจุ ด เดี ย วกับ
จุ ด สิ น สุ ด เสมอ (รู ปที 4) ข้ อ ควรจํา ในการใช้ เ ครื อง

ถูกต้องในผลลัพธ์ทีตอ้ งการแล้วนําค่าทีวดั ได้มาเฉลียก่อน
นําไปคํานวณค่าอื น ๆ ต่อไป [4] ใช้เครื อง Planimeter
แบบดิจิทลั (Ushikata, X-Plan360dII, Japan) ในการ
หาพืนทีหน้าตัดของแผ่นกล้วยก่อนและหลังอบเพือนําไป
คํา นวณหาค่ า ร้ อ ยละการหดตัว ของแผ่ น กล้ว ยจากการ
อบแห้ง

รู ปที 4 ขันตอนการหาพืนทีผิวของวัสดุดว้ ยวิธีการใช้เครื องมือวัดเนือที
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4. การแทนทีน
 ํา (Water displacement)

จากคําจํากัดความของความหนาแน่ นตามหลักกลศาสตร์
ของไหล ทําให้สามารถคํานวณความถ่วงจําเพาะได้จ าก
อัตราส่ วนของความหนาแน่ นที แท้จริ งของวัสดุ ต่อความ
หนาแน่นของนํา ดังสมการ

การแทนที น ํา เป็ นการหาพื น ที ข องวัต ถุ อี ก วิธี ห นึ ง
โดยจะหาปริ มาตรของวัตถุจากการแทนทีน าํ (รู ปที 5) เมือ
ทราบปริ ม าตรและความสู ง ของวัต ถุแ ล้ว จะสามารถหา
พืนทีได้จากสมการ
เมือ

A=V/h

A = พืนทีของวัตถุ (m2)

S .G =

ρs
ρw

(4)

เมือ
ρw คือ ความหนาแน่นของนํา (kg/m3)
แทนค่า ρS ในสมการ (4) จะได้สมการในการคํานวณหา
มวลสาร ดังนี

(2)

V = ปริ มาตรของวัตถุ (m3)

h = ความสู งของวัตถุ (m)

m = V × ρ w × S .G

(5)

หากนําสมการ (5) มาประยุกต์ใช้ในการหามวลของ
ผักหรื อผลไม้ โดยใช้สญ
ั ลักษณ์กาํ กับล่างเป็ น f จะได้
สมการ
m f = V f × ρ w × S .G f

(6)

เมื อ นํา ผักหรื อผลไม้ที ท ราบมวลแล้ว ไปแทนที น ํา
เพียงปริ มผิวนํา (ไม่จมสู่ ก้นภาชนะ) นําที ถูกแทนที จะมี
ปริ มาตรเท่ า กั บ ปริ มาตรของผลไม้ นั น คื อ V f = Vw
สมการ (6) จะกลายเป็ น

รู ปที 5 การหาปริ มาตรของวัตถุโดยการแทนทีน าํ
จากคําจํากัดความของความถ่วงจําเพาะ (Specific
gravity, S.G) ซึ งหมายถึงอัตราส่ วนของมวลสารต่อมวล
นําทีปริ มาตรเดียวกันดังสมการ [5]
m ทีปริ มาตรเดียวกัน
(3)
S .G =

mdis = V f × ρ w × S .Gw

(7)

mdis

(8)

Vf =

s

mw

ρ w × S .Gw

รู ปที 6 อุปกรณ์วดั ปริ มาตรของผักหรื อผลไม้ (ดัดแปลงจาก [6])
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หลักการแทนที น าํ จะให้ค่าปริ มาตรและความถ่วงจําเพาะ
ของวั ส ดุ แต่ ส ามารถนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการหา
พืน ที ห น้าตัดของวัสดุ โ ดยใช้ส มการ (2) แต่ต ้องเตรี ย ม
ตัวอย่างที จะนํามาหาพืนที ผิวให้มีความหนาน้อย ๆ และ
เท่า ๆ กันในทุกซําทีทาํ การทดลอง เท่าทีผูเ้ ขียนเคยปฏิบตั ิ
มาความหนาของตัวอย่างทีเตรี ยมมักน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร
หลังจากนันให้จุ่มตัวอย่างของวัสดุในนําในแนวขนานกับ
แนวระนาบ (รู ปที 7) แล้วคํานวณหาปริ มาตรของวัสดุดว้ ย
สมการ (8) และพื น ที ห น้า ตัด ของวัส ดุ ด้ว ยสมการ (2)
ตามลําดับ

จากรู ปที 6 เมื อ ชังนํา หนักภาชนะใส่ น ํา ได้ 1,000
กรั ม ค่อย ๆ หย่อนผลแอปเปิ ลลงในภาชนะบรรจุ น ําพอ
ปริ มผิวนําแล้วชัง นําหนักภาชนะใส่ น าํ พร้อมผลแอปเปิ ล
ได้น าํ หนัก 1,165 กรัม เราสามารถคํานวณหาปริ มาตรของ
ผลแอปเปิ ลได้ดงั นี เมือมวลทีถูกแทนที (mdis) มีค่าเท่ากับ
165 กรัม (1,165-1,000 กรั ม) ความหนาแน่ นของนําที
อุณหภูมิ 20°C มีค่า 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร [7]
และความถ่วงจําเพาะของนํามีค่าเท่ากับ 1 จะได้ปริ มาตร
ของผลแอปเปิ ลมีค่าเท่ากับ 165 cc

รู ปที 7 ขันตอนในการหาพืนทีหน้าตัดของหัวมันเทศด้วยวิธีการแทนทีน าํ
พบว่า ทุ ก วิ ธี ใ ห้ ค่ า ปริ ม าตรจํา เพาะในช่ ว งที ย อมรั บ ได้
(CV <10%) ยกเว้นวิธีการแทนที ดว้ ยตัวทําละลาย โดย
วิธีการแขวนลอยในตัวทําละลาย n-heptane ให้ค่า CV
ตําทีสุด อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ การแทนทีดว้ ยลูกแก้วจะให้
ค่า CV ตําแต่ก็ไม่แนะนํา เพราะจะให้ค่าปริ มาตรตํากว่า
ความเป็ นจริ ง เนื องจากลูกแก้วจะแทรกซึ มเข้าไปยังเนื อ

ได้ ศึ ก ษาการหดตั ว ของแผ่ น กล้ ว ย
สับ ปะรด และมะม่ ว งโดยวิ ธี ก ารแทนที ใ นของเหลว 4
รู ปแบบ คือ การแทนทีดว้ ยลูกแก้ว (Glass beads, Lab
Glass, 100 µm) การแทนที ดว้ ยตัวทําละลาย (Toluene
แ ล ะ n-heptane) การ แ ท น ที ด้ ว ย ตั ว ทํ า ล ะ ล า ย ใ น
pycnometer และการแขวนลอยในตัวทําละลาย (รู ปที 8)
Yan et al.
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5.1 หลักการวิเคราะห์ ภาพ

ของตัว อย่ า งที ย ัง คงมี ค วามชุ่ ม ชื น อยู่ ในทางกลับ กั น
ตัวอย่างที มีความชื นตํา ปริ มาตรที ได้จะมีค่าสู งกว่าความ
เป็ นจริ ง เนื องจากลูกแก้วจะไม่สามารถสัมผัสกับตัวอย่าง
ได้อย่างเต็มพืนที

การวิเคราะห์ภาพมีอยูห่ ลายวิธีดว้ ยกันทีได้นาํ มาจาก
การทํางานของมนุ ษย์ (Human vision) นันก็คืองาน
ทางด้าน Computer Vision เป็ นลัก ษณะเดี ยวกับ
Digital image analysis นัน
 เอง การมองเห็นของมนุษย์
นับว่าเป็ นกระบวนการที ซับซ้อนซึ งลักษณะเทคนิ คโดย
ทัว ๆ ไปในกระบวนการ Digital image analysis และ
Computer Vision จะค่อนข้างซับซ้อนเช่ นกัน การหา
พืนทีหน้าตัดของวัสดุโดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายอาจแบ่งได้
2 ประเภทหลัก ๆ คือการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป และการใช้
โปรแกรมที พ ัฒ นาขึ น เอง ซึ งวิ ธี ใ นการวิ เ คราะห์ ภ าพ
พืนฐานมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 วิธีคือ
5.1.1 Thresholding เป็ นวิธีทีใช้ค่าความแตกต่างของ
ความเข้มของสี ในการแยกวัตถุชนิ ดหนึ งออกจากวัตถุอีก
ชนิดหนึงเช่นพืนหลังของฉากเป็ นสี ขาว (255, 255, 255)
ในขณะเดี ยวกันวัตถุทีตอ้ งการแยกมีสีแดง (150, 0, 0)
ก็ จ ะสามารถแยกวัต ถุ น ั นออกจากพื น หลัง ได้ แ ต่ เ มื อ
นําวิธีการนี มาใช้กบั อาหารทีมีองค์ประกอบทีมีสีใกล้เคียง
กันเช่นพริ กแดงกับซอสมะเขือเทศโปรแกรมจะไม่สามารถ
จําแนกส่ วนประกอบ 2 ชนิ ดนี ออกจากกันได้ [10-12]ให้
หลักการนี ในการเปรี ยบเที ยบขนาดของแผ่นมันฝรังที หด
ตัวในกระบวนการอบแห้งด้วยวิธีการวิเคราะห์ ภ าพถ่า ย
และวิธีการหาขนาดวัสดุดว้ ยโปรแกรม AutoCAD 2007
พบว่าเมือเวลาอบแห้งเพิมขึน ขนาดของแผ่นมันฝรังเล็กลง
(รู ปที 9) วิธีการทังสองให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติที
ระดับ p-value <1% สอดคล้องกับ [8]ที ใช้วิธีการ
เดี ย วกัน นี ศึ กษาขนาดของชิ นสับปะรดและมะม่วงก่ อ น
และหลังอบแห้ง โดยใช้กล้องดิ จิทลั (Nikon Coolpix
950) ถ่ายภาพแล้วสอบเที ยบกับสี เหลียมลูกเต๋ า (2 x 2
ซม.) มาตรฐาน ทังนีในการวิเคราะห์หาขนาดใช้โปรแกรม
Image J1.29X ทีสามารถดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์ เน็ต
และเลือกใช้วิธี Thresholding พบว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของตัวอย่างก่อนอบแห้งเมือวัดโดยเวอร์ เนี ยคาลิปเปอร์ มี
ค่าใกล้เคียงกับวิธีวเิ คราะห์ภาพถ่าย (ความแตกต่าง <1%)

รู ปที 8 การหาปริ มาตรของตัวอย่างกล้วยโดยวิธีการแทนที
ในของแหลว [8] a. การแทนทีดว้ ยลูกแก้ว
b. การแทนทีดว้ ยตัวทําละลาย
c. การแทนทีดว้ ยตัวทําละลายใน pycnometer
d. การแขวนลอยในตัวทําละลาย
5. การวิเคราะห์ ภาพถ่ าย (Image analysis)

การวิเคราะห์ภาพดิจิทลั (Digital image analysis)
จะเกียวกับวิธีการอธิบายและการจดจําข้อมูลภาพดิจิทลั ซึ ง
อิ น พุต ของระบบจะเป็ นข้อ มูล ภาพดิ จิ ทัล (ภาพสี ) และ
เอาท์ พุ ต จะเป็ นเครื อ งหมายที ใ ช้แ ทนข้อ มู ล ภาพดิ จิ ทัล
เหล่านัน ภาพสี จะประกอบด้วยจุดสี เล็กๆ (Pixel) จํานวน
หลายล้านจุดซึ งแต่ละจุดเป็ นผลของการผสมสี ของแม่สี 3
สี คือแดง (R) เขียว (G) และนําเงิน (B) โดยทัว ไปความ
เข้มของสี แต่ละสี จะถูกแบ่งออกเป็ น 256 ค่า (ตังแต่ 0-255)
[9] เช่นสี ดาํ จะมีค่าRGB เท่ากับ (0, 0, 0) สี แดง (255,
0, 0) หรื อสี ขาว (255, 255, 255) โดยค่าตัวเลขทังหมด
นีจะถูกนําไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ภาพต่อไป
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วิธีน ี เป็ นวิธีการวิเคราะห์
ภาพแบบหนึ งโดยจะจั บ กลุ่ ม ของเม็ ด สี ที มี ล ั ก ษณะ
เหมือนกัน (Homogenous) ไว้ดว้ ยกันซึ งวิธีน ี จะได้ผลดีก็
ต่อเมือวัตถุทีตอ้ งการแบ่งแยกนันมีสีสมําเสมอ แต่เมือไรก็
ตามหากวัตถุมีสีแตกต่างกันวิธีน ีจะไม่สามารถแยกวัตถุออก
จากกันได้ดีนัก ทังนี การแยกวัตถุทีมี ความสลับ ซับซ้อน
หรื อมีระดับความเข้มของสี ทีใกล้เคียงกันไม่สามารถทําได้
โดยใช้วิธีวิเคราะห์ ภาพวิธีใดวิธีหนึ งแต่จะใช้หลาย ๆ วิธี
ร่ วมกันทังนีจะต้องมีลาํ ดับในการใช้ทีเหมาะสมด้วย
5.2 การแปลความหมาย
เมือหน่ วยประมวลผลสามารถจําแนกวัตถุทีตอ้ งการ
ตรวจวัดออกจากพืนหลัง (Background) รวมถึงแยกวัตถุ
ทังชนิดเดียวกันหรื อต่างชนิ ดกันทีอยูต่ ิดกันออกจากกันได้
แล้วก็จะนําข้อมูลเหล่านันมาแปลความตามที กาํ หนดไว้
เช่ น พื น ที ข องวัต ถุ แ ต่ ล ะชิ น ลัก ษณะรู ปร่ างของวัต ถุ
ทังหมด (รู ปที 11)
จากรู ปที 11 ภาพบนซ้ายจะเห็นภาพของวัตถุหลาย
ขนาดถู กถ่า ยโดยกล้อ งผ่า นกระบวนการแปลงให้อ ยู่ใ น
รู ปแบบของดิจิทลั สิ งแรกทีตอ้ งทําการประเมินคือการแยก
ภาพของวัตถุออกจากพืนหลัง (รู ปที 11 บนขวา) แล้วหา
ขอบเขตของวัตถุแต่ละชิน (รู ปที 11 ล่างซ้าย) เมือนํารู ปที
แบ่งขอบเขตของวัตถุแต่ละชินแล้วมาซ้อนกับรู ปทีถ่ายได้
จากกล้องจะได้รูปที 11 ล่างขวา ทังนี ในการแสดงผลอาจ
แสดงเป็ นพื น ที ข องวัต ถุ แ ต่ ล ะชิ น ในรู ปฮิ ส โทแกรม
(Histogram) (รู ปที 12)
5.1.3 Region segmentation

รู ปที  การหดตัวของแผ่นมันฝรังเมือใช้อุณหภูมิ 70°C
ตัวเลขสี เขียวแสดงเวลาในการอบแห้งเป็ นนาที
ตัวเลขสี แดงแสดงอัตราส่วนความชืน [12]
เนื องจากวิธีการวิเคราะห์ภาพ
แบบ Thresholding จําเป็ นต้องตรวจสอบระดับความเข้ม
ของสี ในแต่ละจุ ดจึ งต้องใช้เวลาในการประมวลผลนาน
แต่วธิ ี Edge detection จะทําการเปรี ยบเทียบเฉพาะจุดที
มี ค่ า ความแตกต่ า งเกิ น กว่ า ค่ า ปรกติ ต ามหลัก การของ
Chain code ที ก ล่ า วไว้ว่ า “แต่ ล ะพิ ก เซลจะเชื อ มกั บ
พิกเซลอืน ๆ จํานวน 8 จุด และมีทิศทางในการตรวจสอบ
ได้ 8 ทิศทางเช่นกัน” เช่นในพืนที ติดต่อระหว่างสี ดาํ กับ
สี ขาวจะมีค่าความแตกต่างของความเข้มของสี แตกต่างกัน
มาก เราจึ ง สามารถกํา หนดเส้ น ระหว่ า งการเชื อ มต่ อ
ระหว่างจุด 2 จุดนันได้ (รู ปที 10)
5.1.2 Edge detection

รู ปที 10 ตัวอย่างการแสดงรู ปร่ างของวัตถุโดยใช้

รู ปที 11 การวิเคราะห์ภาพเพือหาขนาดของวัตถุทุกชิน

Chain code [13]

[14]

70

523

( Red pepper) พริ กเขี ย ว
( Green pepper) ชี ส
( Cheese) ซ อ ส ม ะ เ ขื อ เ ท ศ ( Tomato sauce) แ ล ะ
เปปเปอโรนี ( Pepperoni) แล้ ว เปรี ยบเที ย บกั บ การ
ตรวจสอบปริ มาณส่ วนประกอบของพิซซ่ าด้วย ค้นพบว่า
ระบบสามารถจํา แนกชนิ ด ของหน้า พิซ ซ่ า ได้ถู ก ต้อ งถึ ง
ร้อยละ 90 เมือเปรี ยบเทียบกับวิธีตรวจวัดด้วยคน (รู ปที
15)

รู ปที 12 ฮิสโทแกรมแสดงการแจกแจงความถีของพืนที
ของวัตถุแต่ละชิน [14]
5.3 ขันตอนการดําเนินการวิเคราะห์ ภาพถ่ าย
การวิ เ คราะห์ ภ าพถ่ า ยสามารถดํา เนิ น การได้ 2
ประเภทหลัก ๆ คือ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป และการใช้
โปรแกรมทีเขียนขึนเอง
5.3.1 การใช้โ ปรแกรมสําเร็ จรู ป โปรแกรมสําเร็ จรู ป ที
สามารถนํามาใช้ได้ได้แก่โปรแกรมที มีความสามารถใน
การแก้ไ ขและตกแต่ ง ภาพ อาทิ โปรแกรม AutoCAD
โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Synoptics
Ltd. เป็ นต้น [15]ใช้หลักการวิเคราะห์ ภาพถ่ายเพื อวัด
ความยาวและความกว้างของแผ่นมัน ฝรั งที มีรู ปร่ างเป็ น
สี เหลียมลูกเต๋ า (Cubes) ปรึ ซึม (Parallelepipeds) และ
ทรงกระบอก (Cylinders) และกะหลําดอกทีมีรูปร่ างเป็ น
ทรงกระบอก เปรี ยบเที ยบกับการใช้เวอร์ เนี ยคาลิปเปอร์
ทังนีเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายใช้การถ่ายภาพวิดีโดขาวดํา (Sony, Model SSC-M350 CE) แล้วใช้โปรแกรม
Synoptics Ltd. Version 4.02 เพือวัดขนาดตังแต่เวลา
อบแห้งเริ มต้น (t=0 นาที ) จนกระทัง เวลาอบแห้งสิ นสุ ด
(t=1045 นาที ) ดังแสดงในรู ปที 13 พบว่าวิธีวิเคราะห์
ภาพถ่ า ยให้ ค่ า มิ ติ ข องวัต ถุ ใ กล้เ คี ย งกับ การใช้เ วอร์ เ นี ย
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
คอมพิวเตอร์วสิ ยั ทัศน์ (Computer vision) ซึงมีหลักการ
ทํางานเดียวกับระบบแมชีนวิชนั (Machine vision) ใน
การตรวจวัดปริ มาณของส่ วนผสมต่าง ๆ บนหน้าพิซซ่ า
(Pizza) (รู ปที 14) โดยใช้โปรแกรม Optimas 6.51
(Media Cybernetics, USA) ในการวิเคราะห์ภาพถ่าย
กับพิซซ่ าที มีส่วนประกอบของหน้า 5 ชนิ ดคือพริ กแดง

รู ปที 13 ภาพสี เหลียมลูกเต๋ าและภาพปริ ซึมของตัวอย่างชิน
มันฝรังทีเวลาในการอบแห้งต่าง ๆ [15]

(ก)

(ข)
รู ปที 14 (ก) ภาพพิซซ่าทีใช้ในการทดสอบ
(ข) ภาพพิซซ่าทีได้หลังจากการวิเคราะห์ภาพ [11]
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รู ปที 16 การวางวัสดุทีตอ้ งการหาพืนที
เทียบกับ scale อ้างอิง

รู ปที 15 ปริ มาณของส่วนประกอบบนหน้าพิซซ่าตรวจวัด
ได้จากระบบคอมพิวเตอร์วสิ ยั ทัศน์และการตรวจวัดด้วย
แรงงานคน [11]
ขันตอนในการหาพืนทีหน้าตัดของวัสดุเป็ นชินหรื อ
เ ป็ น ห น่ วย ต่ อ ไ ป นี เ ป็ น ก าร ห าโ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ กร ม
Photoshop CS5 เพื อ ทํ า การวิ เ คราะห์ ภ าพดั ง วิ ธี ก าร
ต่อไปนี
1. ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทลั โดยบันทึกภาพในโหมด
สี RGB (Red-green-bule mode)
2. แปลงภาพถ่ายสี เป็ นภาพขาวดํา
3. สร้าง scale อ้างอิ ง โดย scale ที ใช้อา้ งอิงนัน
จะต้องชัดเจนดังรู ปที 16
4. กําหนด ruler tool จาก Analysis / Set
Measurement Scale / Custom… ดังรู ปที 17 จะได้
หน้าต่ าง Measurement scale เพื อทํา การกําหนด
Measurement scale จาก scale อ้างอิง ดังรู ปที 18
5. จากนันใช้ Ruler tool ลาก Scale ที ทาํ การ
อ้างอิงในภาพถ่าย ดังรู ปที 19
6. ค่ าที ไ ด้น ันจะเป็ นค่าที ไ ด้จากการเปรี ย บเที ย บ
Pixel length โดยตัวเลขที จะต้องทําการกําหนดในช่อง
Logical length และ Logical units แล้วกด OK ดังรู ป
ที 20
7. ใช้เครื องมือ Magic Wand Tool เลือกพืนที
ของรู ปทีตอ้ งการหาพืนที ดังรู ปที 21
8. จากนันทําการเลือก Record measurements
จะได้ค่าพืนทีผิวของรู ปทีตอ้ งการหา ดังรู ปที 22

รู ปที 17 กําหนด ruler tool

รู ปที 18 การกําหนด measurement scale
จาก scale อ้างอิง

รู ปที 19 การใช้ ruler tool ลาก scale ทีทาํ การอ้างอิงใน
ภาพถ่าย

รู ปที 20 การกําหนดตัวเลขในช่อง logical length และ
logical units
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รู ปที 21 การใช้เครื องมือ Magic Wand Tool เลือก
พืนทีของรู ปทีตอ้ งการหาพืนที

รู ปที 22 การเลือก Record measurements จะได้ค่าพืนทีผิวของรู ปทีตอ้ งการ
เขียนโปรแกรมจะใช้ภาษารู ปภาพ หรื อที เรี ยกว่าภาษา G
(Graphical language) ซึ งมีความสะดวกสบายและลด
เวลาในการเขี ย นโปรแกรมได้ม าก เหมาะสํา หรั บ นั ก
โปรแกรมเมอร์มือใหม่
หลั ก การการเขี ย นโค้ ด สํ า หรั บ การคํ า นวณหา
พืนทีหน้าตัดของวัสดุทางการเกษตรชนิดเป็ นชินมีข นั ตอน
หลักต่าง ๆดังนี
1. เขี ย นโค้ ด เพื อ เรี ยกไฟล์ รู ปรู ปที จ ะนํ า มาเข้ า
กระบวนการออกมาจากไดเร็ กทอรี (Directory) จากนัน
ทําการปรับและกําหนดขนาดพืนทีพิกเซล Pixel ของภาพ
ซึงจะต้องมีขนาดเท่ากันทุกภาพ
2. เขียนโค้ดสําหรับการเปลียนแปลงความเข้มแสง
ด้วยเทคนิค Image enhancement in Spatial Domain
เพือ เพิ มความแตกต่า งระหว่า งเส้น ขอบภาพกับ พืน หลัง
(Background)
3. เขียนโค้ดตัวกรอง (Filter) ค่าสี โดยทําการปรับ
ค่าสี ในแต่ละพิกเซลของภาพ โดยค่าสี ทีสนใจหรื อต้องการ
ตรวจนับต้องปรับให้มีความแตกต่างจากค่าสี ของพืนหลัง
ด้ว ยการใช้ฟั ง ก์ ชัน การแปลงค่ า ในแต่ ล ะพิ ก เซล โดย
ส่วนมากจะทําการแปลงค่าสี ให้มีความแตกต่างในลักษณะ
สี ขาวและสี ดาํ

5.3.2 การใช้โ ปรแกรมที พฒ
ั นาขึ นเอง กระบวนการหา

ขนาดหรื อพืนทีของวัสดุดว้ ยวิธีทางภาพถ่ายดิจิทลั ด้วยการ
พัฒนาโปรแกรมขึนมาใช้เองนัน มีขอ้ ได้เปรี ยบเมือเที ยบ
กับการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป คื อสามารถวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาที มีความเฉพาะเจาะจงได้ดี และมีความยืดหยุ่น
ในการทํา งานสู ง กระบวนการเริ มจากการเขี ย นโค้ด
( Coding) ขึ นมาจากภาษาของโปรแกรม ( Program
language) โค้ด ที ไ ด้เ ราจะเรี ย กว่า ซอร์ ซโค้ด ( Source
ั ในปั จจุบัน
code) โดยภาษาของโปรแกรมที นิยมใช้กน
ได้แก่ โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิ ก (Visual Basic) และ
โปรแกรมภาษา ซี / ซี พลั ส พลั ส ( C/C++) สามารถ
นํา มาใช้ง านได้อ ย่ า งหลากหลายบนระบบปฏิ บัติ ก าร
วินโดว์ นอกจากสองโปรแกรมทีแนะนําข้างต้นแล้วจะเห็น
ได้วา่ กระบวนการหาขนาดหรื อพืนที ของวัสดุดว้ ยวิธีทาง
ภาพถ่ายดิจิทลั เป็ นกระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิง
ตัวเลข ซึงสามารถพัฒนาโปรแกรมขึนมาได้จากโปรแกรม
MATLAB และโปรแกรม Lab VIEW โดยทั งสอง
โปรแกรมถู ก ออกแบบมาเพื อ การวิ เ คราะห์ แ ก้ปั ญ หา
ทางด้านการวัดและเครื องมื อวัด ทางวิศวกรรมเป็ นหลัก
โดยโปรแกรม Lab VIEW มีขอ้ ดีคือไม่จาํ เป็ นต้องมีการ
เขี ย นโค้ด หรื อคํา สัง ใด ๆ เป็ นตัวอัก ษร แต่ ล ัก ษณะการ
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ต้องร้อยละ 94.9 สําหรับการคัดรู ปร่ าง และร้อยละ 80.3
สําหรับการคัดแยกมะม่วงอ่อนโดยใช้อตั ราส่ วนของระยะ
ในแนวแกนรองทีวดั จากขัวไปยังด้านท้อง (W1) ต่อระยะ
จากขัวผลไปยังปลายผล (L) ระบบสามารถคัดแยกได้ที
ความถูกต้องร้อยละ 64.51 ส่ วนการคัดมะม่วงสุ กโดยใช้
อัต ราส่ ว นระหว่ า งจํา นวนจุ ด สี เ หลื อ งต่ อ จํา นวนจุ ด สี
ทังหมดพบว่าระบบสามารถคัดแยกได้ทีความถูกต้องร้อย
ละ 93.4 จากการเปรี ยบเที ยบการแบ่ งชันมะม่วงตาม
ปริ มาณตําหนิ ระหว่างการตรวจสอบแบบด้านเดี ยว และ
สองด้านพบว่าการตรวจสอบแบบด้านเดี ยวให้ผลในการ
แบ่ งชันตําหนิ สอดคล้องกับการตรวจสอบแบบสองด้าน
ร้อยละ 94.1

เขียนโค้ดสําหรับทําการวิเคราะห์ภาพ และแปล
ความหมายภาพ เพือคํานวณหาค่าพื นที ต ามหลักการใน
หัวข้อ 4.1 และ 4.2 [16] ประยุกต์ใช้ระบบแมชี นวิชนั
เพื อ คัด แยกมะม่ ว งตามมาตรฐานมะม่ ว งส่ ง ออกของ
ประเทศไทย (รู ปที 23) โดยระบบจะคัดแยกขนาดความ
สุกและปริ มาณตําหนิ จากจํานวนจุดสี ทีกาํ หนดข้อมูลพิกดั
ของขัวปลายด้านหน้าและด้านหลังของผลมะม่วงถูกใช้ใน
การคัดรู ปร่ างและความอ่อนแก่ท งั นี การทํางานของระบบ
ถูกควบคุ มโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีพฒ
ั นาบนภาษา
วิชวลเบสิ ก (Visual basic) รุ่ น 6.0 หลังการทดสอบการ
ทํางานของเครื องด้วยมะม่วงนํา ดอกไม้ได้พ บว่า ระบบ
สามารถคัดคุณภาพของมะม่วงได้เมือเปรี ยบเที ยบผลกับ
การคัดด้วยคนพบว่าระบบสามารถคัดขนาดได้ทีความถูก
4.

(ก) ตําแหน่งขัว

(ข) ตําแหน่งด้านท้อง

(ค) ตําแหน่งด้านหลัง

(ง) ตําแหน่งปลายผล

รู ปที 23 การตรวจสอบรู ปร่ างของผลมะม่วงด้วยระบบแมชีนวิชนั [16]
6. บทสรุ ป

เครื อง Planimeterโดยทั งสองวิ ธี นี สามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้หาพืนทีผิวของวัสดุได้อีกด้วย วิธีการแทนทีน าํ
ซึ งจะให้ ค่ า ปริ มาตรของวัส ดุ อ อกมาก หลั ง จากนั น
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ เพื อ คํ า นวณหา
พืนทีหน้าตัดของวัสดุ โดยสิ งทีตอ้ งระมัดระวังในวิธีการนี
คือ ต้องให้บริ เวณทีตอ้ งการทราบพืนทีผิวจุ่มนําพอปริ ม ๆ

การหาพืนทีหน้าตัดของผลิตผลเกษตรทีเป็ นชินหรื อ
เป็ นหน่ ว ยที มี รู ปร่ างไม่ แ น่ น อนจํ า เป็ นสํ า หรั บ การ
ออกแบบอุปกรณ์หรื อเครื องมือตัดหรื อเครื องมือลดขนาด
ซึงสามารถปฏิบตั ิได้ 4 วิธีการหลัก ๆ คือวิธีนบั กริ ดซึ งเป็ น
วิธีการดังเดิ ม วิธีการใช้เครื องมือวัดเนื อที และระยะ หรื อ
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ในลัก ษณะขนานกับ แนวระนาบ และวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์
ภาพถ่ายซึ งเป็ นวิธีการใหม่ทีสามารถปฏิ บตั ิ ได้ท งั การใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปและโปรแกรมทีเขียนขึนเอง

คุณูปการจากบทความฉบับนี ขอมอบให้คณาจารย์
ทุกท่านที ประสิ ทธิ ประสาทความรู ้ให้ผูเ้ ขียน ขอขอบคุณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย ทีกรุ ณาตรวจสอบ
ต้นฉบับ และขอขอบคุณนักวิจยั ทุกท่านทีผูเ้ ขียนใช้ผลงาน
อ้างอิงในการเขียนบทความฉบับนี
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