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บทคัดย่อ

ขนาดผลลาไย ด โดยใ ้ ผลลาไยเคลื่อ นที่ ผ่า นถั งทรงกระบอกที่ เจาะรู
ขนาดต่างๆ ค าม ามารถในการคัดแยกของเครื่องแบบนี้จะใช้เ ลาในการ
คัดแยกประมาณ 15 กิโลกรัมต่อนาที อย่างไรก็ตามด้ ยปริมาณการซื้อขาย
ลาไยที่เพิ่ม ูงขึ้นเป็นจาน นมาก แต่ มรรถนะของเครื่องคัดขนาดผลลาไย
นี้ ยังคงมีข้ อ จ ากัด ดั งนั้ นการพั ฒ นาเครื่อ งคัดขนาดผลลาไยโดยการน า
เทคโนโลยี ขั้ น ู ง เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ จึ ง เป็ น ิ่ ง ที่ น่ า นใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง
บทค ามนี้ น าเ นอ ลั ก การของเครื่ อ งคั ด ขนาดผลล าไย ดที่ มี
ประ ิทธิภาพในการคัดแยก ูงมากขึ้น เพื่อลดค ามผิดพลาดและค่าใช้จ่าย
ของผู้ใช้งาน ซึ่ง ามารถนาไปพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องคัดแยกประเภทผล
ลาไยต้นแบบในอนาคตได้

ปัจจุบันการการคัดประเภทพืชผลทางการเก ตร เช่น ผักและ
ผลไม้ เป็ นกระบ นการ าคัญ ในการก า นดมาตรฐานของคุณภาพและ
ภาพของ ินค้าก่อนเข้า ู่ตลาด ลาไยเป็น นึ่งในผลไม้ที่มีชื่อเ ียงมากที่ ุด
ของประเท ไทยซึ่งมีการ ่งออกทั้งแบบผล ด บรรจุกระป๋อง รืออบแ ้ง
บทค ามนี้นาเ นอการคัดขนาดผลลาไยโดยใช้การประม ลผลภาพดิจิทัล
ขั้ น ตอนแรกจะเป็ น การกรอง ั ญ ญาณค ามถี่ ต่ าผ่า นและการตร จ า
ขอบภาพแบบแคนนี เพื่อลดข้อมูลที่ไม่ต้องการ จากนั้นจึงทาการแปลงฮัฟ
า รับ การตร จ า งกลมโดยไม่กา นดรั มีเพื่อตร จ าภาพผลลาไย
ขั้นตอน ุดท้ายจะเป็นการดึงลัก ณะ าคัญด้านขนาดของผลลาไยและทา
การคั ด แยกประเภท ผลการทดลองแ ดงใ ้ เ ็ น ่ า ิ ธี ก ารที่ น าเ นอ
ามารถคัดขนาดของผลลาไยได้อย่างมีประ ิทธิภาพ

การคัดแยกประเภท ัตถุตามขนาดโดยใช้เทคนิคการประม ลผลภาพดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้กับการคัดขนาดผลไม้ โดย ่ นใ ญ่จะ ังเกตจากระดับ ีผิ
ของผลไม้โดยการแปลงเป็นระบบ ี HIS [1], [2] พิจารณาค าม ่างจาก
การแปลงจากภาพ ีเป็ นภาพระดับ เทา [1], [2], [3], [4] รือทาการคัด
แยกผลไม้จากขนาดโดยใช้การแปลงฮัฟ (Hough transform) เข้ามาช่ ย
ในการ าขนาดและตัดแยกภาพผลไม้ [3] เป็นต้น Dhillon และคณะ [1]
ระบุ ่าการคัดคุณภาพของผลฝรั่งนั้นทาใ ้เ ียเ ลามาก ดังนั้นจึงมีแน คิด
ในการคัด คุณ ภาพของผลฝรั่งโดยใช้ภ าพ โดยเ นอเทคนิคการคั ดแยก
คุณ ภาพจากการ ังเกต ีผิ Khojastehnazhand และคณะ [2] เ นอ
การคัดแยกผลไม้โดยใช้เทคนิคการแยก ีกับขนาด ซึ่งมีการใช้เทคนิคการ
คาน ณค่า ีในระบบ ี HIS และมีการคาน ณ าค่าปริมาณที่มาก ุด ค่า
น้อ ยที่ ุด และค่าเฉลี่ ย Jaisin และคณะ [3] เ นอการคัดแยกลาไยบน
ก้านมีการบดบังกันและยากต่อการ าขนาด โดยใช้เทคนิคการแปลงภาพ ี
และการแปลงฮัฟ Jadhav และ Patil [4] เ นอการคัดแยกคุณภาพและ
ขนาดนั้นได้คุณ ภาพที่ ต่า ใช้เ ลานาน และ ค่าใช้จ่ า ยในการคัดแยก ู ง
บทค ามจึ งน าเ นอการพั ฒ นาการคั ดแยกคุ ณ ภาพโดยใช้ เทคนิ คการ
เปลี่ยนจดจาภาพแล้ ทาการ าขอบของ ิ่งที่ต้องการคัดแยกแล้ ต่อมาคือ
การ าขนาดของผลไม้พัฒนาชุดคัดแยกลาไยก่อนและ ลังการอบแ ง้ ใ ้ได้
มาตรฐาน [7] การพัฒนาชุดคัดแยกลาไยก่อนและ ลังการอบแ ้ งใ ้ได้
มาตรฐานมี ัตถุประ งค์ เพื่อ ึก าและพัฒนาเครื่องคัดแยกขนาดผลลาไย
ใ ้มีค าม ามารถในการคัดแยกลาไยผล ดและอบแ ้งทั้งเปลือกใ ้มีอัตรา
การคละปนของแต่ละเกรดภายใต้มาตรฐานกา นด [8] ในอุต า กรรม
ผลไม้ า รับการตร จ อบคุณภาพของผลไม้ผลไม้จะต้องไปผ่านบาง ่ นที่
รุ น แรงการตร จ อบคุ ณ ภาพ ด้ ย ิ ธี ก ารค าน ณและเทคนิ ค การ
ประม ลผลภาพ โดยใช้เทคนิคการคาน ณเรา ามารถเรียงลาดับและผลไม้
เกรดตาม ีโดยใช้ก ารคัดแยก ีโดยใช้ ลัก การของระบบ ี RGB ที่ เป็ น
ภาพ ีพร้อมกับแปลงเป็นภาพระดับเทา เพื่องานต่อการตร จ าขอบและ

คา าคัญ: การแปลงฮัฟ, การประม ลภาพดิจิทัล, การคัดขนาดผลลาไย

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. บทนา
ลาไยเป็นผลไม้ที่มีค่าทางเ ร ฐกิจที่ ามารถเก็บเกี่ย ได้ตลอดปี ผลลาไย
ดที่ซื้อขายเพื่อใช้ า รับการผลิตลาไยอบแ ้งจะต้องผ่านการคัดขนาด
เป็น 4 ขนาด คือ AA A B และ C ดังนั้นการคัดแยกขนาดจึงเป็นขั้นตอน
ที่มีค าม าคัญมาก เนื่องจากการผลิตลาไยอบแ ้งเป็นธุรกิจที่ทารายได้
ทางเ ร ฐกิจ ูง ซึ่งในปัจจุบันนี้เก ตรกรนิยมใช้เครื่องจักรกล า รับคัด
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2.2. การแปลงภาพไบนารี

ขนาดผลที่ได้ แบ่งออกเป็นการคัดแยกโดยใช้เทคนิคการประม ลภาพโดย
ใช้ ี และผลที่ได้จากการประม ลผลภาพโดยคัดจากขนาด

ภาพไบนารีคือภาพที่มีจาน นบิตเดีย จาน น 2 ระดับเทา คือดา (0) รือ
ขา (1) ภาพระดับ เทาจะถูก แปลงเป็ นภาพไบนารีโดยใช้ค่าเทรชโฮลด์
(threshold) เดี ย กั น ทุ ก พิ ก เซล โดยอา ั ย อั ล กอริ ทึ ม ของ Otsu ซึ่ ง
พิจารณาค่าระดับเทาที่ ามารถแยกข้อมูลภาพออกเป็น 2 กลุ่มที่มีค่าค าม
แปรปร นของระดับเทาระ ่างกลุ่ม ูงที่ ุด เพื่อตัดแยกภาพผลลาไยออก
จากภาพพื้น ลัง ดังแ ดงภาพผลลัพธ์ในรูปที่ 3

2. วิธีการ
ภาพต้นฉบับ
การแปลงภาพระดับเทา
การแปลงภาพไบนารี
การตร จ าขอบเขต
การแปลงฮัฟ า รับ งกลม

รูปที่ 3 การแปลงภาพไบนารี

การคัดขนาดผลลาไย

2.3. การตรวจ าขอบภาพ
การตร จ าขอบภาพด้ ย ิธี Canny เป็นเทคนิคการตร จ าขอบภาพที่มี
ค ามต่อเนื่องกันโดยพิจารณาทั้งขนาดและทิ ทางของอนุพันธ์ลาดับที่ 1
ของภาพระดับเทา และยังจะ ามารถกรองข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไปได้
ด้ ย โดยขึ้ น อยู่ กั บ ค่ า เทรชโฮลด์ จ าน น 2 ค่ า ที่ ได้ ก า นดขึ้ น มา การ
ตร จจับขอบภาพแบบ Canny ามารถนามาประยุกต์ใช้กับภาพผลลาไยที่
างอยู่บนภาพพื้น ลังที่แยกชัดได้อย่างดี ดังแ ดงผลการตร จ าขอบภาพ
ในรูปที่ 4

ขนาดผลลาไย
รูปที่ 1 ค าม ัมพันธ์ระ ่างขั้นตอนการทดลอง

2.1. การแปลงภาพระดับเทา
ภาพต้นฉบับที่รับเข้ามาในขั้นตอนแรกนั้น เป็นภาพที่อยู่ในระบบ ี RGB
โดยแต่ละพิกเซลจะแ ดงค่าของระดับ ีแดง ีเขีย และ ีน้าเงิน จาน น 3
ช่อง ัญญาณ ในการคัดขนาดของผลลาไยนั้น ไม่จาเป็นต้องใช้ข้อมูล ีผิ
ของผลลาไย เพราะได้กา นดภาพพื้น ลังใ ้มี ี ่างแยกชัดจากผลลาไย
ทาใ ้ง่ายต่อการตัดแยกภาพผลลาไยและ ามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ประม ลผลภาพอย่างง่ายได้ เพื่อลดค ามซับซ้อนของ ิธีการและลดเ ลา
การประม ลผลภาพ ภาพ ีจะถูกแปลงเป็นภาพระดับเทาโดยแต่ละพิกเซล
จะแ ดงค่าค ามเข้มแ ง 256 ระดับ (0-255) ซึ่งคาน ณจากค่าเฉลี่ยแบบ
ถ่ งน้า นักของระดับ ีแต่ละช่อง ัญญาณ ดังแ ดงในรูปที่ 2

(ก)

รูปที่ 4 การตร จ าขอบภาพผลลาไย

2.4. การแปลงฮัฟ า รับวงกลม
การแปลงฮั ฟ า รั บ งกลม (Hough transform for circle) เป็ น การ
แปลงจากข้อมูลตาแ น่งของขอบภาพ ไปเป็นข้อมูลในระบบพิกัดฮัฟ รือ
ระบบพิกัดของตั แปรที่ต้องการทราบค่า ซึ่งในกรณีนี้คือตาแ น่งของจุด
ูนย์กลางของ งกลม โดยไม่ได้กา นดขนาดของรั มีของ งกลมที่ต้องการ
จะตร จ า โดยพิจารณาจากพิกัดที่มีจาน นการซ้อนทับกันมากที่ ุดของ
ข้ อ มู ลในระบบพิ กั ดฮั ฟ ขั้ น ตอนการแปลงฮัฟ เริ่มจากพิ จ ารณา มการ
งกลมซึ่งเป็นรูปร่างของ ัตถุที่เราต้องการจะตร จ า ดัง มการ (1)

(ข)

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

รูปที่ 2 การแปลงภาพระดับเทา
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ที่ A และ B มีพิกัดของ ูนย์ใน X และ Y ทิ ทางตามลาดับและ R ที่มีรั มี
ของ งกลม การแ ดงพาราของ งกลมจะได้รับเป็น มการที่ 2และ 3
x = a + r cos θ
y = b + r sin θ

(2)
(3)

เมื่อมุมθ ผ่าน Full Range 360 อง า

2.5. การคัดขนาด

ขนาด
ของผล
ลาไย

ร้อยละของคัด
ขนาดของผลลาไย
ทีแท้จริง (%)

AA
A
B
C

30
40
0
30

ร้อยละการคัด
ขนาดของผลลาไย
ที่ระบบคัดแยกได้
(%)
30
30
10
30

ร ม (%)

60
70
10
60

ตารางที่ 1 ผลการทดลองที่ได้จากการ ังเกตด้ ยตาเปล่าเป็นการ ังเกต
จากภาพที่เกิดจากระยะ ่างระ ่างกล้องกับผลลาไย โดยมีระยะ ่าง 50
เซนติ เมตร การ ั ง เกตด้ ยตาเปล่ า นี้ ามารถ ั ด ขนาดจากผลจริ ง 1
เซนติเมตรมีค่าเท่ากับ 44 พิกเซล ดังนั้นการมองด้ ยตาเปล่าจะได้ ังเกต
่า จากผลลาไย 10 ลูก เมือทาการเปรียบเทียบแล้ ได้ผล ่าการใช้เทคนิค
การประม ลผลภาพด้ ยการแปลงฮัฟทาใ ้ ามารถคัดขนาดของผลลาไย
ได้ดีไม่ต่างจากการ ังเกตด้ ยตาเปล่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าค ามผิดพลาด
1 ใน 10 รือร้อยละ 10 ของจาน นผลลาไยทั้ง มดจาน น 10 ผล

การคัดขนาดมี 2 ิธีคือ ลักการเขียนโดยใช้การเขียนโปรแกรมการแปลง
ฮัพ า รับ งกลม าขอบเขตผลของลาไยแต่ละผล ลักการ ังเกตภาพ
ต้นฉบับ ที่มีระยะ ่ างระ ่างตั กล้องกับ ผลลาไยเท่ากับ 50 เซนติเมตร
เ ้นผ่าน ูนย์กลางของผลลาไย ัดจากขอบด้าน นึ่งถึงขอบอีกด้าน นึ่งของ
ผลลาไย น่ ยเป็นเซนติเมตรนามาแปลงเป็นพิ กเซลโดยใช้อัตรา ่ น 1
เซนติเมตรมีขนาดเท่ากับ 44 พิกเซล แบ่งการคัดขนาดของผลลาไยเป็น 4
ขนาด ขนาด AA, A, B, C พร้อ มกั บ าร้ อ ยละของการคั ด แยกทั้ ง อง
ประเภท

4. รุป
บทค ามนี้เ นอการใช้เทคนิคการประม ลผลภาพเพื่อคัดแยกขนาดผล
ลาไยโดยใช้เทคนิ คการแปลงฮัฟ โดยมีขั้ นตอนการแปลงภาพ ีเป็ นภาพ
ระดับเทาแล้ แปลงเป็นรูปขา ดาและนาเทคนิคของการแปลงฮัฟเข้ามา
ช่ ยใน าขอบเพื่อใ ้ง่ายต่อการ าเ ้นผ่าน ูนย์กลางแล้ ใช้การจาแนก
ขนาดของผลลาไยแบ่งออกเป็น อง ิธี ิธีที่ นึ่งคือการ ังเกตด้ ยตาเปล่า
แล้ มาคาน ณ าพิ ก เซลจากภาพจริงโดยระยะกล้อ ง ่ า งจาก ัตถุ 50
เซนติเมตร เ ้นผ่าน ูนย์กลางคาน นจากเซนติเมตรเป็นพิกเซล ิธีที่ อง
คือการใช้เทคนิคการประม ลผลภาพเข้าไปช่ ยในการคัดขนาดของลาไย
จากผลการทดลองทั้ง องเทคนิคนี้ ามารถคัดขนาดผลไม้ได้ทั้ง อง ิธีมี
ประ ิทธิภาพ 90%

3. ผลการทดลอง
จากการทดลองผลที่ได้จากการทดลองจากขั้นตอนแรกนาภาพต้นฉบับที่
เป็ นภาพ ี รือ เรีย กอี กอย่าง ่า แบบจาลอง ี RGB มาแปลงเป็ นภาพ
ระดับเทาเพื่อลดข้อมูลเมือได้ภาพระดับเทาแล้ นาภาพระดับเทามาคัดใ ้
กลายเป็นภาพขา – ดา เพื่อการตร จ าขอบได้ง่ายขึ้น ซึ่งการตร จ า
ขอบเราได้ใช้เทคนิคการ าขอบของ Canny พร้อมกับการนาการแปลงฮัฟ
า รับ งกลมมาใช้ ในการ าขนาดดั งนั้ น การ แบ่ งขนาดของผลล าไย
ออกเป็น 4 ขนาด ขนาด AA มีเ ้นขอบ ีเขีย ขนาด A มีเ ้นขอบ ีน้าเงิน
ขนาด B มีเ ้นขอบ ีม่ ง ขนาด C มีเ ้นขอบ ีแดง ดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 ผลที่ได้จากการคัดขนาดของผลลาไยจากการทดลอง
เมือได้ขนาดดังรูปที่ 5 ดังนั้นจึ งได้มีการเปรียบเทียบระ ่าง
การคัดขนาดของผลลาไยที่ได้จากการทดลองด้ ยโปรแกรมและการ ังเกต
ด้ ยตาเปล่าและทาการ ัดขนาดจากผลลาไยที่แท้จริง โดยผลที่ได้จากการ
ัดเราจะนามาคาน ณเป็นพิกเซลได้ 1 เซนติเมตรมีขนาดเท่ากับ 44 พิก
เซล ดังนั้นจากการ ังเกตและผลที่ได้จากการทดลอง ามารถแ ดงผลได้ดัง
ตารางที่ 1
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