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บทน/า
● ในอ�ตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร ข�าวโพดเป0นว ตถ�ด�บท)2

น�ยมน/ามาใช�แปรร(ปอาหารประเภทต,าง ๆ ซ52งการตรวจสอบ
เพ62อให�ทราบค�ณภาพว ตถ�ด�บเป0นส�2งจ/าเป0น

● การตรวจสอบค�ณภาพแบบเด�มเป0นความน,าเบ62อและเส)ย
เวลา เทคโนโลย)ว�ส ยท ศน�คอมพ�วเตอร� (Computer Vision) 
จ5งถ(กน/ามาใช�เพ62อปร บปร�งประส�ทธ�ภาพของงานให�รวดเร�ว
และม)มาตราฐานข58น
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I. การประมวลผลเบ68องต�น
● โดยม)ว ตถ�ประสงค�เพ62อออกแบบต วเคร62องถ,ายภาพ  

เมล�ดข�าวโพดให�ได�ภาพถ,ายท)2น/าไปประมวลผลต,อ
ได�โดยง,ายและเสม6อนจร�ง หร6อก�ค6อได�ร บผล กระทบ
จากแสงและเงาน�อยท)2ส�ดน 2นเอง

● แก�ป9ญหาเร62องแสงและเงา โดยอาศ ยการหว,าน
ว ตถ�ด�บลงบนแผ,นอค�ล�คใสซ52งวางห,างจาก          
ฉากหล งระยะหน52ง ว�ธ)น)8ย งท/าให�ได�ภาพท 8ง            
สองด�านของเมล�ดมาว�เคราะห�อ)กด�วย  

● แก�ป9ญหาเร62องส)เพ)8ยนจากแสงไฟ โดยให�ส,อง        
ไฟจากด�านข�างแทนการย�งแฟลงลงตรง ๆ

● ใช�ระนาบ H (ระนาบส) HSV) สามารถแยกว ตถ�  
(foreground) ออกจากฉากหล งได�ง,ายด�วย
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II. การแยกว ตถ�ต�ดก น (Segmentation)
● ข�อจ/าก ดของงานว�จ ยท)2ม)มาก,อนหน�า

– รองร บจ/านวนเมล�ดท)2ต�ดก นได�น�อย เช,น 2-4 เมล�ด 
– เทคน�คท)2พ ฒนาจ/าก ดก บร(ปแบบของการต�ดก นท/าให�ไม,

ย6ดหย�,นเม62อเมล�ดต�ดก นในท�ศทางท)2หลากหลาย
– Qufa Zhong at al. เสนอเทคน�คโดยใช�อ ลกอร�ธ5ม 

Watershed ร,วมก บว�เคราะห�จ�ดเว�า ซ52งแก�ป9ญหาข�าง
ต�นได� แต,ย งต�องอาศ ยการค/านวณส(ง
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Split Path Detection
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III. การจ/าแนกชน�ดของว ตถ� 
(Classification)

● การด5งค,าค�ณล กษณะส/าค ญ (Feature Extraction) 
ได�แก, RGB/ HSV Histogram, Aspect ratio

● ใช� Support Vector Machines (SVM) ในการ
จ/าแนกว,าเมล�ดน 8นเป0นประเภทไหน ด) เส)ย และเส)ย
แบบใด 

● เทคน�คท)2น/าเสนอน)8พ ฒนาด�วย  MS Visual C++ 
ร,วมก บ OpenCV และ LIBSVM (A Library for 
Support Vector Machines)



8

Support Vector Machine

http://www.dtreg.com/svm.htm http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/

The basic idea of SVM is to use linear model to implement nonlinear class 
boundaries through some nonlinear mapping of the input vector into the 
high dimensional feature space. A linear model constructed in the new 
space can represent a nonlinear decision boundary in the original space. 
In the new space, an optimal separating hyper-plane is constructed. Thus 
SVM is known as the algorithm that finds a special kind of linear model, 
the maximum margin hyper-plane. The maximum margin hyper-plane 
gives the maximum separation between the decision classes. The training 
examples that are closest to the maximum margin hyper-plane are called 
support vectors.

http://www.dtreg.com/svm.htm
http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/
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ผลการทดลองในส,วนการแยกว ตถ�ต�ดก น
● ทดสอบด�วยจ/านวนภาพ 25 ภาพ ท)2ความละเอ)ยด 2256 x 1504
● จ/านวนเมล�ดท)2หว,านต,อภาพ : 50 ถ5ง 200
● จ/านวนเมล�ดท 8งหมด น บได� : 3057 ( เป0นเมล�ดเด)2ยว 850 (27.8%)  และ

เมล�ดต�ดก น 2207 (72.19%) )
● จ/านวนการต�ดก นท 8งหมดท)2พบ น บได� : 1876 

 

1-touching
47.5%

2-touching
29.9%

3-touching
16.7%

4-touching
5.4%

more than 
4-touching

0.6%

กราฟ: แสดงส ดส,วนการต�ดก นของข�อม(ลท)2
ใช�ทดสอบ โดยน บจากจ/านวนด�านท)2ต�ดก น
ในแต,ละเมล�ด



10

ผลการทดลองในส,วนการแยกว ตถ�ต�ดก น
● ในการตรวจสอบเพ62อแยกเมล�ดเด)2ยวท/างานได�อย,าง

สมบ(รณ� และส,วนการว�เคราะห�เพ62อแยกเมล�ดต�ดก น
สามารถต ดแยกได�ถ(กต�องถ5งร�อยละ 95

● จากผลการทดลองสร�ปได�ว,าเทคน�คท)2น/าเสนอ
สามารถท/างานได�เป0นอย,างด) สามารถรองร บการต�ด
ก นได�ย6ดหย�,น ท 8งจ/านวน ความหลากหลายของร(ปร,าง 
ขนาดเมล�ด และท�ศทางการต�ดก น
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ผลการทดลองส,วนจ/าแนกชน�ดของว ตถ�
● ทดสอบก บภาพเมล�ดข�าวโพดท)2ต ดแยกเป0นเม�ดเด)2ยว 

ซ52งประกอบด�วย 9 ชน�ด ค6อ เมล�ดด) เมล�ดเส)ยแบบ ไหม� 
งอก กายภาพผ�ดปรกต� มอดเจาะ มอดเด�น ราขาว ราฝ9งใน รา
ด/า
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● ผลการทดลอง I. ทดสอบเพ62อจ/าแนกเมล�ดท 8ง 9 ขน�ด โดย
จ/านวนเมล�ดท)2ใช�ทดสอบม) 1129 ซ52งแบ,งเป0นช�ดฝ>กฝน 825 
(73.4%) เมล�ด  และช�ดทดสอบ 304 (26.6%) เมล�ด

เมล�ดด) กายภาพ มอดเจาะ มอดเด�น ไหม� ราด/า ราฝ9งใน ราขาว งอก
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training set
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เมล�ดด) กายภาพ มอดเจาะ มอดเด�น ไหม� ราด/า ราฝ9งใน ราขาว งอก
0

20
40
60
80

100

Acc. Of training set
Acc. Of test set

● ผลการทดลอง II. ทดสอบเพ62อจ/าแนกเมล�ดด)ออกจาก
กล�,มเมล�ดเส)ย

กราฟ : แสดงจ�านวนเมล�ดในแต�ละชน�ดและอ�ตราความถ�กต�อง

Type training test
good 2916 1248
bad 7260 3100

accuracy 96.3 94.94
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● ผลการทดลอง III. ทดสอบเพ62อจ/าแนกชน�ดในกล�,มเมล�ดเส)ย 
ได�อ ตราความถ(กต�องเฉล)2ยส/าหร บช�ดฝ>กฝนร�อยละ 94.02 
(6825/7260) และช�ดทดสอบร�อยละ 84.6% (2623/3100) 

กายภาพ มอดเจาะ มอดเด�น ไหม� รา ราด/า ราฝ9งใน ราขาว แต�มน8/าตาล งอก
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กายภาพ มอดเจาะ มอดเด�น ไหม� รา ราด/า ราฝ9งใน ราขาว แต�ม งอก
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CONFUSION MATRIX ใน
ช�ดทดสอบ

กราฟ : จ�านวนเมล�ดในแต�ละชน�ด
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สร�ป
● บทความน)8เสนอเทคน�คการตรวจค�ณภาพเมล�ดข�าวโพดโดยใช�

การประมวลผลเช�งภาพ ซ52งประกอบด�วย 3 ส,วน ค6อ ส,วนการ
ประมวลผลเบ68องต�น (เป0นการออกแบบเคร62องเพ62อถ,ายให�ได�
ภาพเสม6อนจร�ง), การแยกเมล�ดต�ดก นให�เป0นเมล�ดเด)2ยว และกา ร
จ/าแนกเมล�ดเด)2ยวว,าเป0นชน�ดไหน 

● จากผลการทดลอง ส,วนการแยกเมล�ดต�ดก นให�เป0นเมล�ดเด)2ยว 
ได�ประส�ทธ�ภาพถ(กต�องร�อยละ 95.4%. และส,วนการจ/าแนก
เมล�ดด)ออกจากเมล�ดเส)ยได�ร�อยละ 94.9% ขณะท)2จ/าแนกชน�ด
ในกล�,มเมล�ดเส)ยได� 84.6%. 

● ป9จจ�บ น ก/าล งศ5กษาค,าค�ณล กษณะส/าค ญ (feature) ด�านร(ปร,าง
และพ68นผ�วเพ�2มเต�ม เพ62อพ ฒนาประส�ทธ�ภาพในส,วนการจ/าแนก
ชน�ดเมล�ดเส)ยให�ได�ผลด)ข58น
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ขอบค�ณ
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