
978-1-5090-4420-7/16/$31.00 ©2016 IEEE 

การคัดขนาดผลล าไยโดยใช้การแปลงฮัฟ 
Longan Grading Using Hough Transform 

 
คริส เอื้อไพบูลย์ชัย และ วีรพล จิรจริต 

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
E-mail: kidauea@gmail.com  

 
 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันการการคัดประเภทพืชผลทางการเกษตร เช่น ผักและ
ผลไม้ เป็นกระบวนการส าคัญในการก าหนดมาตรฐานของคุณภาพและ
สภาพของสินค้าก่อนเข้าสู่ตลาด ล าไยเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ของประเทศไทยซ่ึงมีการส่งออกทั้งแบบผลสด บรรจุกระป๋อง หรืออบแห้ง 
บทความนี้น าเสนอการคัดขนาดผลล าไยโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิทัล 
ขั้นตอนแรกจะเป็นการกรองสัญญาณความถี่ต่ าผ่านและการตรวจหา
ขอบภาพแบบแคนนี เพื่อลดข้อมูลที่ไม่ต้องการ จากนั้นจึงท าการแปลงฮัฟ
ส าหรับการตรวจหาวงกลมโดยไม่ก าหนดรัศมีเพื่อตรวจหาภาพผลล าไย 
ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการดึงลักษณะส าคัญด้านขนาดของผลล าไยและท า
การคัดแยกประเภท ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่น าเสนอ
สามารถคัดขนาดของผลล าไยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ:  การแปลงฮัฟ, การประมวลภาพดิจิทัล, การคัดขนาดผลล าไย 

Abstract 
 Nowadays, grading of agricultural products such as 
fruits and vegetables is an important process to provide a 
standard of quality and condition of commodities in 
marketplaces. Longan is one of the most famous fruits in 
Thailand that is exported fresh, canned or dried. This paper 
presents a digital image processing-based grading of longans. 
First, lowpass filtering and Canny edge detection are 
performed to remove unwanted information. Hough transform 
for circles without specified radius is then applied to detect 
longans. Finally, size feature is extracted and classified. The 
experimental results show that the method can grade longans 
efficiently. 
 
Keywords:  Hough transform, Digital image processing,  

                Grading of longan 

1. บทน า 
ล าไยเป็นผลไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี ผลล าไย
สดที่ซ้ือขายเพื่อใช้สาหรับการผลิตล าไยอบแห้งจะต้องผ่านการคัดขนาด
เป็น 4 ขนาด คือ AA  A  B และ C ดังนั้นการคัดแยกขนาดจึงเป็นขั้นตอน
ที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากการผลิตล าไยอบแห้งเป็นธุรกิจที่ท ารายได้
ทางเศรษฐกิจสูง ซ่ึงในปัจจุบันนี้เกษตรกรนิยมใช้เครื่องจักรกลส าหรับคัด

ขนาดผลล าไยสด โดยให้ผลล าไยเคลื่อนที่ผ่านถังทรงกระบอกที่เจาะรู
ขนาดต่างๆ ความสามารถในการคัดแยกของเครื่องแบบนี้จะใช้เวลาในการ
คัดแยกประมาณ 15 กิโลกรัมต่อนาที อย่างไรก็ตามด้วยปริมาณการซ้ือขาย
ล าไยที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่สมรรถนะของเครื่องคัดขนาดผลล าไย
นี้ยังคงมีข้อจ ากัด ดังนั้นการพัฒนาเครื่องคัดขนาดผลล าไยโดยการน า
เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ ง 
บทความนี้ น า เสนอหลักการของ เครื่อ งคัดขนาดผลล า ไยสดที่ มี
ประสิทธิภาพในการคัดแยกสูงมากขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดและค่าใช้จ่าย
ของผู้ใช้งาน ซ่ึงสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องคัดแยกประเภทผล
ล าไยต้นแบบในอนาคตได้  
 
การคัดแยกประเภทวัตถุตามขนาดโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้กับการคัดขนาดผลไม้ โดยส่วนใหญ่จะสังเกตจากระดับสีผิว
ของผลไม้โดยการแปลงเป็นระบบสี HIS [1], [2]  พิจารณาความสว่างจาก
การแปลงจากภาพสีเป็นภาพระดับเทา [1], [2], [3], [4] หรือท าการคัด
แยกผลไม้จากขนาดโดยใช้การแปลงฮัฟ (Hough transform) เข้ามาช่วย
ในการหาขนาดและตัดแยกภาพผลไม้ [3] เป็นต้น  Dhillon และคณะ [1] 
ระบุว่าการคัดคุณภาพของผลฝรั่งนั้นท าให้เสียเวลามาก ดังนั้นจึงมีแนวคิด
ในการคัดคุณภาพของผลฝรั่งโดยใช้ภาพ โดยเสนอเทคนิคการคัดแยก
คุณภาพจากการสังเกตสีผิว  Khojastehnazhand และคณะ [2] เสนอ
การคัดแยกผลไม้โดยใช้เทคนิคการแยกสีกับขนาด ซ่ึงมีการใช้เทคนิคการ
ค านวณค่าสีในระบบสี HIS และมีการค านวณหาค่าปริมาณที่มากสุด ค่า
น้อยที่สุด และค่าเฉลี่ย  Jaisin และคณะ [3] เสนอการคัดแยกล าไยบน
ก้านมีการบดบังกันและยากต่อการหาขนาด โดยใช้เทคนิคการแปลงภาพสี
และการแปลงฮัฟ  Jadhav และ Patil [4] เสนอการคัดแยกคุณภาพและ
ขนาดนั้นได้คุณภาพที่ต่ า ใช้เวลานาน และ ค่าใช้จ่ายในการคัดแยกสูง
บทความจึงน าเสนอการพัฒนาการคัดแยกคุณภาพโดยใช้เทคนิคการ
เปลี่ยนจดจาภาพแล้วทาการหาขอบของสิ่งที่ต้องการคัดแยกแล้วต่อมาคือ
การหาขนาดของผลไม้พัฒนาชุดคัดแยกล าไยก่อนและหลังการอบแหง้ให้ได้
มาตรฐาน [7] การพัฒนาชุดคัดแยกล าไยก่อนและหลังการอบแห้งให้ได้
มาตรฐานมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดผลล าไย
ให้มีความสามารถในการคัดแยกล าไยผลสดและอบแห้งทั้งเปลือกให้มีอัตรา
การคละปนของแต่ละเกรดภายใต้มาตรฐานก าหนด [8] ในอุตสาหกรรม
ผลไม้ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ผลไม้จะต้องไปผ่านบางส่วนที่
รุนแรงการตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการค านวณและเทคนิคการ
ประมวลผลภาพ โดยใช้เทคนิคการค านวณเราสามารถเรียงล าดับและผลไม้
เกรดตามสีโดยใช้การคัดแยกสีโดยใช้หลักการของระบบสี RGB ที่เป็น
ภาพสีพร้อมกับแปลงเป็นภาพระดับเทา เพื่องานต่อการตรวจหาขอบและ
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ขนาดผลที่ได้ แบ่งออกเป็นการคัดแยกโดยใช้เทคนิคการประมวลภาพโดย
ใช้สี และผลที่ได้จากการประมวลผลภาพโดยคัดจากขนาด 

 
2. วิธีการ  

 
รูปที ่1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้ันตอนการทดลอง 

 

2.1. การแปลงภาพระดับเทา  
ภาพต้นฉบับที่รับเข้ามาในขั้นตอนแรกนั้น เป็นภาพที่อยู่ในระบบสี RGB 

โดยแต่ละพิกเซลจะแสดงค่าของระดับสีแดง สีเขียว และสีน้ าเงิน จ านวน 3 
ช่องสัญญาณ ในการคัดขนาดของผลล าไยนั้น ไม่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสีผิว
ของผลล าไย เพราะได้ก าหนดภาพพื้นหลังให้มีสีสว่างแยกชัดจากผลล าไย 
ท าให้ง่ายต่อการตัดแยกภาพผลล าไยและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ประมวลผลภาพอย่างง่ายได้ เพื่อลดความซับซ้อนของวิธีการและลดเวลา
การประมวลผลภาพ ภาพสีจะถูกแปลงเป็นภาพระดับเทาโดยแต่ละพิกเซล
จะแสดงค่าความเข้มแสง 256 ระดับ (0-255) ซ่ึงค านวณจากค่าเฉลี่ยแบบ
ถ่วงน้ าหนักของระดับสีแต่ละช่องสัญญาณ ดังแสดงในรูปที ่2 

 

รูปที่ 2  การแปลงภาพระดับเทา 

2.2. การแปลงภาพไบนารี  
ภาพไบนารีคือภาพที่มีจ านวนบิตเดียว จ านวน 2 ระดับเทา คือด า (0) หรือ
ขาว (1) ภาพระดับเทาจะถูกแปลงเป็นภาพไบนารีโดยใช้ค่าเทรชโฮลด์ 
(threshold) เดียวกันทุกพิกเซล โดยอาศัยอัลกอริทึมของ Otsu ซ่ึง
พิจารณาค่าระดับเทาที่สามารถแยกข้อมูลภาพออกเป็น 2 กลุ่มที่มีค่าความ
แปรปรวนของระดับเทาระหว่างกลุ่มสูงที่สุด เพื่อตัดแยกภาพผลล าไยออก
จากภาพพื้นหลัง ดังแสดงภาพผลลัพธ์ในรูปที่ 3 

 
รูปที ่3 การแปลงภาพไบนารี 

 
2.3. การตรวจหาขอบภาพ  
การตรวจหาขอบภาพด้วยวิธี Canny เป็นเทคนิคการตรวจหาขอบภาพที่มี
ความต่อเนื่องกันโดยพิจารณาทั้งขนาดและทิศทางของอนุพันธ์ล าดับที่ 1 
ของภาพระดับเทา และยังจะสามารถกรองข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไปได้
ด้วย โดยขึ้นอยู่กับค่าเทรชโฮลด์จ านวน 2 ค่าที่ได้ก าหนดขึ้นมา การ
ตรวจจับขอบภาพแบบ Canny สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับภาพผลล าไยที่
วางอยู่บนภาพพื้นหลังที่แยกชัดได้อย่างดี ดังแสดงผลการตรวจหาขอบภาพ
ในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4  การตรวจหาขอบภาพผลล าไย 

 
2.4. การแปลงฮัฟส าหรับวงกลม  
การแปลงฮัฟส าหรับวงกลม (Hough transform for circle) เป็นการ
แปลงจากข้อมูลต าแหน่งของขอบภาพ ไปเป็นข้อมูลในระบบพิกัดฮัฟ หรือ
ระบบพิกัดของตัวแปรที่ต้องการทราบค่า ซ่ึงในกรณีนี้คือต าแหน่งของจุด
ศูนย์กลางของวงกลม โดยไม่ได้ก าหนดขนาดของรัศมีของวงกลมที่ต้องการ
จะตรวจหา โดยพิจารณาจากพิกัดที่มีจ านวนการซ้อนทับกันมากที่สุดของ
ข้อมูลในระบบพิกัดฮัฟ ขั้นตอนการแปลงฮัฟเริ่มจากพิจารณาสมการ
วงกลมซ่ึงเป็นรูปร่างของวัตถุที่เราต้องการจะตรวจหา ดังสมการ (1)  

(x-a) 2 + (y-b) 2 = r 2    (1) 

(ก) (ข) 

การแปลงภาพระดับเทา 

การแปลงภาพไบนารี  

การตรวจหาขอบเขต 

 
การแปลงฮัฟส าหรับวงกลม 

 
การคัดขนาดผลล าไย 

 

ภาพต้นฉบับ 

ขนาดผลล าไย 
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ที่ A และ B มีพิกัดของศูนย์ใน X และ Y ทิศทางตามล าดับและ R ที่มีรัศมี
ของวงกลม การแสดงพาราของวงกลมจะได้รับเป็น สมการที่ 2และ 3 
 

x = a + r cos θ   (2) 

 y = b + r sin θ    (3) 
 

เมื่อมุมθ ผ่าน Full Range 360 องศา 

2.5. การคัดขนาด  

การคัดขนาดมี 2 วิธีคือ หลักการเขียนโดยใช้การเขียนโปรแกรมการแปลง
ฮัพส าหรับวงกลมหาขอบเขตผลของล าไยแต่ละผล หลักการสังเกตภาพ
ต้นฉบับที่มีระยะห่างระหว่างตัวกล้องกับผลล าไยเท่ากับ 50 เซนติเมตร 

เส้นผ่านศูนย์กลางของผลล าไยวัดจากขอบด้านหนึ่งถึงขอบอีกด้านหนึ่งของ
ผลล าไย หน่วยเป็นเซนติเมตรน ามาแปลงเป็นพิกเซลโดยใช้อัตราส่วน 1 

เซนติเมตรมีขนาดเท่ากับ 44 พิกเซล แบ่งการคัดขนาดของผลล าไยเป็น 4 

ขนาด ขนาด AA, A, B, C พร้อมกับหาร้อยละของการคัดแยกทั้งสอง
ประเภท 

3. ผลการทดลอง  
จากการทดลองผลที่ได้จากการทดลองจากขั้นตอนแรกน าภาพต้นฉบับที่
เป็นภาพสี หรือ เรียกอีกอย่างว่า แบบจ าลองสี RGB มาแปลงเป็นภาพ
ระดับเทาเพื่อลดข้อมูลเมือได้ภาพระดับเทาแล้วน าภาพระดับเทามาคัดให้
กลายเป็นภาพขาว – ด า เพื่อการตรวจหาขอบได้ง่ายขึ้น ซ่ึงการตรวจหา
ขอบเราได้ใช้เทคนิคการหาขอบของ Canny พร้อมกับการน าการแปลงฮัฟ
ส าหรับวงกลมมาใช้ในการหาขนาดดังนั้นการ แบ่งขนาดของผลล าไย
ออกเป็น 4 ขนาด ขนาด AA มีเส้นขอบสีเขียว ขนาด A มีเส้นขอบสีน้ าเงิน 
ขนาด B มีเส้นขอบสีม่วง ขนาด C มีเส้นขอบสีแดง ดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 ผลที่ได้จากการคัดขนาดของผลล าไยจากการทดลอง 

 
 เมือได้ขนาดดังรูปที่ 5 ดังนั้นจึงได้มีการเปรียบเทียบระหว่าง
การคัดขนาดของผลล าไยที่ได้จากการทดลองด้วยโปรแกรมและการสังเกต
ด้วยตาเปล่าและท าการวัดขนาดจากผลล าไยที่แท้จริง โดยผลที่ได้จากการ
วัดเราจะน ามาค านวณเป็นพิกเซลได้ 1 เซนติเมตรมีขนาดเท่ากับ 44 พิก
เซล ดังนั้นจากการสังเกตและผลที่ได้จากการทดลองสามารถแสดงผลได้ดัง
ตารางที่ 1  
 

 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองที่ได้จากการสังเกตด้วยตาเปล่าเป็นการสังเกต
จากภาพที่เกิดจากระยะห่างระหว่างกล้องกับผลล าไย โดยมีระยะห่าง 50 
เซนติเมตร การสังเกตด้วยตาเปล่านี้สามารถวัดขนาดจากผลจริง 1 
เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ 44 พิกเซล ดังนั้นการมองด้วยตาเปล่าจะได้สังเกต
ว่า จากผลล าไย 10 ลูก เมือท าการเปรียบเทียบแล้วได้ผลว่าการใช้เทคนิค
การประมวลผลภาพด้วยการแปลงฮัฟท าให้สามารถคัดขนาดของผลล าไย
ได้ดีไม่ต่างจากการสังเกตด้วยตาเปล่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าความผิดพลาด 
1 ใน 10 หรือร้อยละ 10 ของจ านวนผลล าไยทั้งหมดจ านวน 10 ผล 
 

4. สรุป  
บทความนี้เสนอการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อคัดแยกขนาดผล
ล าไยโดยใช้เทคนิคการแปลงฮัฟโดยมีขั้นตอนการแปลงภาพสีเป็นภาพ
ระดับเทาแล้วแปลงเป็นรูปขาวด าและน าเทคนิคของการแปลงฮัฟเข้ามา
ช่วยในหาขอบเพื่อให้ง่ายต่อการหาเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วใช้การจ าแนก
ขนาดของผลล าไยแบ่งออกเป็นสองวิธี วิธีที่หนึ่งคือการสังเกตด้วยตาเปล่า
แล้วมาค านวณหาพิกเซลจากภาพจริงโดยระยะกล้องห่างจากวัตถุ  50 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางค านวนจากเซนติเมตรเป็นพิกเซล วิธีที่สอง 
คือการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเข้าไปช่วยในการคัดขนาดของล าไย
จากผลการทดลองทั้งสองเทคนิคนี้สามารถคัดขนาดผลไม้ได้ทั้งสองวิธีมี
ประสิทธิภาพ 90% 
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