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บทคัดยอ
การหาคาอัตราการงอกของเมล็ดขาวเปนขั้นตอนสําคัญในการวางแผนการเพาะปลูกและถูก
นําไปใชในการประมาณจํานวนเมล็ดที่ตองใชในพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปลูกขาวที่เปน
พืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย แตการหาคาอัตราการงอกนั้น จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญและแรงงาน
อยางมากเพือ่ ใหไดคา ทีแ่ มนยํา ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ ไดนาํ เสนอขัน้ ตอนวิธกี ารหาคาอัตราการงอกของเมล็ดขาว
โดยใชหลักการของการประมวลผลภาพเขามาชวยในการหาคาอัตราการงอก โดยระบบที่นําเสนอจะ
ประกอบไปดวย 2 สวน คือสวนของการถายภาพเมล็ดขาว และสวนของการวิเคราะหภาพถาย งานวิจัยนี้
ไดทําการวัดผลดวยการทดลองหาคาอัตราการงอกของขาวนก โดยเทียบความถูกตองกับการวัดผลดวย
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งระบบที่นําเสนอนี้ใหคาความถูกตองรอยละ 98.41
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Abstract
The germination test is the most important process in the crop planning, this parameter is
needed for seed usage estimation especially rice. However, the germination test requires an expert
and it is also a labor intensive work in order to get the accurate result. This research presents the
algorithm for germination rate evaluation based on the image processing. The image acquisition
setup and the image processing algorithm are proposed. This algorithm is evaluated using the
Oryza rufipogon rice seed, the result is compared with the ground truth generated by an expert
and the averaged accuracy is 98.41%.

Keywords
Germination Test, Germination Rate Image Processing, Rice Seed

บทนํา
การคัดเลือกเมล็ดพันธุเปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการเพาะปลูก การใชเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดี
เปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหการเกษตรกรรมประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะในการปลูกขาว ซึ่งเปน
พืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ มีความจําเปนตองเลือกเมล็ดพันธุที่ดีดวยเชนกัน โดยเมล็ดพันธุจะตองถูกนํา
มาประเมินคุณภาพกอนทีจ่ ะนําไปปลูก เพือ่ นําขอมูลนีไ้ ปใชในการคาดคะเน จํานวนเมล็ดพันธุท จี่ าํ เปนตองใช
ในการปลูก จํานวนเมล็ดที่ใชตอพื้นที่ซึ่งการใชจํานวนเมล็ดพันธุใหเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกนั้นสามารถชวย
ใหเกษตรกร ลดการสูญเสียได (Field and Renewable Energy Crops Research Institute, 2016)
การทํานาในประเทศไทยนิยมทํานาอยูสองแบบคือ
1. นาดํา ในขั้นตอนแรกเกษตรกรจะตองทําการตกกลา โดยจะทําการหวานเมล็ดพันธุในแปลง
เพาะกลากอน เมือ่ ตนขาวงอกแลวจึงทําการยายตนกลาไปปลูกยังแปลงปลูกในขัน้ ตอนของการปกดํา ซึง่ หาก
เกษตรกรใชเมล็ดพันธุมากเกินไปในการตกกลา จะทําใหมีตนกลาเหลือเปนการสิ้นเปลือง แตหากเกษตรกร
ใชจาํ นวนเมล็ดพันธุน อ ยเกินไป จะไดตน กลาทีไ่ มเพียงพอในการปกดํา (Agricultural Research Development
Agency, 2016)
2. นาหวาน เกษตรจําเปนตองทําการทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุก อ น เพือ่ หาจํานวนเมล็ดทีเ่ หมาะ
สมที่ตองใชตอแปลง ซึ่งหากหวานมากเกินไปจะทําใหตนขาวชิดกันมากและไดรับแสงไมเพียงพอ หากใช
จํานวนเมล็ดนอยเกินไปจะสงผลใหผลผลิตนอย (Bureau of Rice Research and Development, 2016)
นอกจากการวางแผนการปลูกแลว การประเมินคุณภาพเมล็ดยังถูกใชในการประเมินราคาของผลผลิต
รวมทัง้ ประเมินวาผลผลิตนัน้ คุม คาทีจ่ ะทําการเก็บเกีย่ วหรือไม หนึง่ ในกระบวนการทีใ่ ชในการประเมินคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ คือ “อัตราการงอก”
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อัตราการงอก คือ การหาอัตราของเมล็ดที่งอกตอจํานวนเมล็ดที่นํามาทดสอบ สามารถคํานวณ
ไดจากจํานวนของเมล็ดที่มีการงอกหารดวยจํานวนเมล็ดทั้งหมด เมล็ดพันธุที่มีอัตราการงอกสูง จะเปนเมล็ด
ที่มีคุณภาพสูง เมื่อปลูกแลวมีโอกาสที่เมล็ดจะงอกสูง รวมถึงมีอัตราการอยูรอดสูงอีกดวย โดยทั่วไป
การหาอัตราการงอกสามารถทําไดโดย การวางเมล็ดพันธุท ตี่ อ งการทดสอบลงบนวัสดุเพาะ ซึง่ นิยมใชผา หรือ
กระดาษชําระที่เปยกนํ้า จํานวน 100 เมล็ด จากนั้นใหวางทิ้งไวจนครบ 7 วันจึงทําการตรวจนับจํานวนเมล็ด
ที่งอก ซึ่งจํานวนเมล็ดที่งอกนี้คือคา อัตราการงอกของเมล็ดในกลุมตัวอยางนั้น หากตองการความแมนยําสูง
ในการหาอัตราการงอกนั้น จําเปนตองสุมเมล็ดพันธุมาทําสอบในปริมาณที่มากขึ้น จึงจะไดผลการประเมิน
อัตราการงอกที่แมนยํา (Finch-Savage, 2015, 567 - 591)
โดยทั่วไปแลว การหาอัตราการงอกนั้นจะมีปญหาหรืออุปสรรคหลักอยู 3 ประการคือ
1. ความผิดพลาดจากการนับจํานวนเมล็ด ซึ่งจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการหยิบเมล็ดมาจํานวน
100 เมล็ดเพื่อนํามาเรียงบนวัสดุเพาะและนับเมล็ดอีกครั้งหลังจากที่เมล็ดมีการงอก ซึ่งขั้นตอนนี้จะตองทํา
การนับจํานวนเมล็ดถึง 2 ครั้ง
2. ความผิดพลาดจากการจําแนกกลุมของเมล็ดวา เปนเมล็ดที่มีการงอก หรือไมงอกซึ่งเกิดขึ้น
หลังจากทีเ่ มล็ดเริม่ งอกแลว จึงมีการหยิบเมล็ดขึน้ จากวัสดุเพาะมาทําการจําแนกวาเมล็ดมีการงอก หรือไมมี
การงอก โดยดูความสมบูรณของใบออนและราก ซึง่ ในขัน้ ตอนนีม้ คี วามจําเปนตองใชผทู มี่ ีความเชีย่ วชาญสูง
ในการจําแนก
3. การทํางานกับเมล็ดที่มีจํานวนมาก ซึ่งปญหานี้เกิดขึ้นในกรณีที่ตองการความแมนยําสูงใน
การประเมินอัตราการงอก จะตองใชเมล็ดเปนจํานวนมากมาทดสอบ เพื่อใหกลุมประชากรเมล็ดที่สุมมามี
ความนาเชือ่ ถือ ซึง่ ทําใหตอ งใชแรงงานของผูเ ชีย่ วชาญสูงขึน้ และตองใชเวลาในการทดสอบนานขึน้ ตามไปดวย
เพื่อที่จะชวยลดปญหาเหลานี้ ขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพ จึงถูกนําเขามาชวยการงานทาง
ดานการประเมินอัตราการงอกของเมล็ดพันธุของพืชบางชนิด
Howarth (1993, 185-194) ไดพัฒนาระบบประเมินอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ ผักกาดหอมและ
ขาวฟางโดยใชการประมวลผลภาพเขามาตรวจวัดอัตราการเติบโตของราก ซึง่ ประกอบไปดวยระบบสองแสงสวาง
ระบบถายภาพ ประมวลผลภาพ และการรูจํารูปแบบ โดยงานวิจัยพบวา สามารถวิเคราะหอัตราการงอก
ไดอยางถูกตองสําหรับเมล็ดที่มีรากงอกออกมาเปนเสนตรงและความถูกตองจะตํ่าสําหรับเมล็ดที่รากงอก
ออกมาเปนเสนโคง
Sako, Fujimura, Evans & Bennett (2001, 625-636) ไดนําเสนอระบบประเมินอัตราการงอก
ของเมล็ ด ผั ด กาดหอม โดยเน น ที่ ต  น ทุ น และการใช ง านที่ ง  า ย โดยนํ า ภาพที่ ถ  า ยได ไ ปประมวลผลบน
เครื่องคอมพิวเตอร ลักษณะสัณฐานที่เดนของภาพเมล็ดจะถูกนําไปวิเคราะหทางสถิติ ซึ่งระบบนี้ใหคา
ความถูกตองดีที่สุดใกลเคียงกับการทําโดยมนุษย แตอยางไรก็ตามในบางสถานการณจะเกิดความผิดพลาด
สูงถึงรอยละ 14.71
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R Ureña & Berenguel (2001, 1-20) ไดปรับปรุงระบบเพิ่มเติมโดยใชสีของเมล็ดเขามาชวยใน
การวิเคราะหภาพ งานวิจัยนี้ใชกลอง CCD สีเขามาชวยในการถายภาพ และใชคุณสมบัติทางสีของเมล็ด
เขามาชวยในการจําแนกใบและเมล็ด โดยทําการวัดพืน้ ทีข่ องใบเลีย้ งของพืช (Cotyledons) ดวยการประมวลผล
ภาพ และนําเอาลักษณะเดนนีไ้ ปใชในการจําแนกการงอกในขัน้ ตอนถัดไปดวยตรรกศาสตรคลุมเครือ (Fuzzy
Logic) และกฎที่ตั้งโดยผูเชี่ยวชาญ
Hoffmaster, Fujimura, Mcdonald & Bennett (2003, 701-713) ไดพัฒนาระบบประเมินอัตรา
การงอกของถั่วเหลือง โดยใชคอมพิวเตอรและการประมวลผลภาพเขามาชวย โดยงานวิจัยนี้ไดเนนไปที่
ความรวดเร็วในการประมวลผล ขอมูลนําเขาเปนภาพของเมล็ดถั่วเหลืองที่เพาะบนกระดาษชําระสีขาว
โดยระบบจะทําการจําแนกเมล็ดถัว่ ออกเปนสองกลุม คือ ปกติและผิดปกติ กลุม ทีป่ กติจะถูกนําไปคํานวณหา
รูปราง จากนั้นจะถูกนําไปวัดความยาวและใชวิธีทางสถิติเขามาชวยประเมินอัตราการงอก
ความทาทายในการใชวธิ กี ารประมวลผลภาพ เพือ่ หาอัตราการงอกของเมล็ดขาวนัน้ มีอยู 3 ประการคือ
1. เมล็ดขาวมีขนาดที่เล็ก ทําใหไมสามารถถายภาพใหแตละเมล็ดมีความละเอียดสูงได
2. รากของเมล็ดขาวที่มีการงอกนั้นไมไดมีลักษณะเปนเสนตรงและมีแนวโนมที่จะพันกับรากของ
เมล็ดอื่น ทําใหการแยกสวน (Segmentation) แตละเมล็ดออกจากกันนั้นทําไดยาก
3. ขาวมีการงอก และอัตราการเติบโตของรากที่แตกตางกัน ซึ่งใน 1 กลุมตัวอยาง อาจมีเมล็ดที่มี
ความยาวของรากแตกตางกันไดมากถึง 4 เทา โดยตัวอยางของเมล็ดขาว 1 กลุม ทีใ่ ชทดสอบไดแสดงในภาพที่ 1
ในงานวิจัยนี้ ไดนําเสนอ วิธีการใหมในการวัดอัตราการงอกของเมล็ดพันธุขาว โดยใชหลักของการ
ประมวลผลภาพ ซึ่งสามารถเอาชนะความทาทายทั้ง 3 ประการที่กลาวมาแลวไดเปนอยางดี

ภาพที่ 1: เมล็ดขาวที่มีอัตราการเติบโตของรากที่แตกตางกันใน 1 กลุมตัวอยาง
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วิธีการที่นําเสนอ
สวนหลักของระบบที่นําเสนอคือ การจําแนกเมล็ดขาวจากภาพถาย วาเมล็ดมีการงอกหรือไม
โดยสังเกตที่การแตกรากและใบออน ถามีการตรวจพบรากหรือใบออนงอกออกมาจากเมล็ด จะถือวาเมล็ด
นั้นมีการงอกเกิดขึ้น แตถาไมพบจะถือวาเมล็ดนั้นไมมีการงอก ซึ่งสวนประกอบของเมล็ดขาวที่มีการงอก
ไดแสดงในภาพที่ 2 การงอกจะเริม่ จาก คอลีออปไทล (เนือ้ เยือ่ หุม ยอดแรกเกิด) ตามดวยรากแกว และใบปฐมภูมิ
ตามลําดับ
ĔïðåöõĎöĉ"(Primary leaf)
ÙĂúĊĂĂïĕìúŤ
(Coleoptile)
đöúĘé (Seed)

øćÖĒÖšü (Primary
root)

ภาพที่ 2: สวนประกอบของเมล็ดขาวที่มีการงอก
ระบบที่นําเสนอในงานวิจัยนี้จะประกอบดวยสวนประกอบหลักอยู 2 สวน คือ สวนของการถายภาพ
เมล็ดขาว และสวนของการประมวลผลภาพเมล็ดขาว
1. สวนของการถายภาพเมล็ดขาว จะเริ่มจากการนําเมล็ดขาวที่ไดเพาะไวบนวัสดุเพาะออกมาเปา
ใหแหงดวยลมเย็น แลวนํามาเกลี่ยใหสมํ่าเสมอบนถาด โดยถาดสําหรับวางเมล็ดขาวจะตองมีสีดําดาน
ไมสะทอนแสง โดยมีการจัดกลองและแสงดังแสดงในภาพที่ 3
กลองถายภาพความละเอียดสูงชนิด DSLR ไดถูกใชในการถายภาพเมล็ดขาว ใหแสดง
โดยหลอดไฟ จํานวน 2 หลอด ฉายลงมาดวยมุมทีแ่ คบกวา 30 องศา เพือ่ ชวยเนนขอบ (Contour) และลวดลาย
(Texture) ของเมล็ดขาวใหเห็นไดชัดเจนและปองกันไมใหเกิดการสะทอนเขามาที่กลอง
อยางไรก็ตาม การจัดแสงลักษณะนี้จะกอใหเกิดเงาของเมล็ดขาวที่มีขนาดใหญ โดยที่เงาของ
เมล็ดขาวจะถูกกําจัดออกในขั้นตอนของการประมวลผลภาพ เลนสที่ใชในการถายภาพ จะใชเลนสทางยาว
โฟกัสยาว เพื่อลดความบิดเบี้ยวของภาพ (Distortion) เนื่องจากเมล็ดขาวมีขนาดเล็ก การถายภาพดวยเลนส
ที่มีทางยาวโฟกัสสั้น จะทําใหเมล็ดขาวที่อยูตําแหนงกึ่งกลางกรอบของภาพถาย มีขนาด แตกตางจากเมล็ด
ที่อยูที่ขอบของกรอบภาพถายเปนอยางมาก ซึ่งการใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัสไกล สามารถชวยลดปญหา
ในสวนนี้ได ภาพที่ถายในสวนนี้จะถูกสงไปประมวลผลยังสวนของการประมวลผลภาพ ตอไป
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ÖúšĂÜëŠć÷õćó
1.5 đöêø
óĆéúö
ĀúĂéĕô

ĀúĂéĕô

ëćéüćÜđöúĘé×šćü
ภาพที่ 3: การจัดกลองและแสงสําหรับถายภาพเมล็ดขาว
หลอดไฟที่ใชเปนแหลงกําเนิดแสงในการถายภาพ จะถูกควบคุมความสวางดวยคอมพิวเตอร
ตามความเหมาะสม โดยวงจรที่ใชในการความคุมความสวางของหลอดไปไดแสดงในภาพที่ 4 โดยวงจรนี้
ใชหลักการทํางานของวงจรควบคุมเฟสไฟฟากระแสสลับ (AC Phase Control) โดยทําการเรียงกระแส
ไฟฟากระแสสลับใหเปนกระแสตรง และสงคาแรงดันผานอุปกรณเชื่อมตอทางแสง (Optocoupler)
ไปยัง ไมโครคอนโทรเลอร Arduino Mega เพือ่ ตรวจจับการผานศูนย (Zero Crossing) ของไฟฟากระแสสลับ
มีการตรวจพบจุ ดที่ มีการผ านศูนย แลว จะส งสัญญาณไปควบคุมควบเวลาการเป ดและปดหลอดไฟ
เพือ่ ใหไดแสงสวางในปริมาณทีต่ อ งการ โดยคาบเวลาการเปดและปดนัน้ ไมโครคอนโทรเลอรจะถูกโปรแกรม
ดวยเครื่องคอมพิวเตอรผานทางพอรท USB

ภาพที่ 4: วงจรที่ใชในการควบคุมความสวางของหลอดไฟในการถายภาพ
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2. สวนของการประมวลผลภาพ จะประกอบดวยสวนยอย 3 สวน คือ สวนลบพืน้ หลัง (Background
Subtraction) สวนแยกสวน (Seed Segmentation) แยกภาพเมล็ดขาวและสวนแยกภาพรากและใบ (Root
and Leaf Segmentation) ภาพรวมขั้นตอนของการประมวลผลภาพไดแสดงไวในภาพที่ 5
ขัน้ ตอนแรกของการประมวลผลภาพ คือ แปลงภาพจากกลองดิจทิ ลั จากสีในแบบจําลองสี RGB
ไปเปนแบบจําลอง HSV ซึ่ง H แทนสีของภาพ S แทนความอิ่มตัวของสีและ V แทนความสวางของภาพ 6(ก)
แสดงตัวอยางของภาพที่เปนสีในแบบจําลองสี RGB ภาพที่ 6(ข) 6(ค) 6(ง) คือสวนของ สี ความอิ่มตัวของสี
และความสวาง ตามลําดับ
จากนั้นจึงทําการลบพื้นหลังของภาพออกไป โดยพิจารณาจุดภาพที่มีความสวางตํ่ากวาคา
ที่กําหนดไว ใหเปนสวนของพื้นหลัง โดยใชสมการที่ (1) กําหนดให ݉ܫுௌௌ คือ ภาพถายเม็ดขาวใน

ÂÎµ¨°¸ HSV Â¨³ ݉ܫ º° ªµ¤ªnªµ °£µ¡ ݉ܫுௌ Ã¥ ߠ Á}´´ªÂ¦¸ÉÄoÎµ®
nµªµ¤ªnµ¼»¸ÉÄo¡µ¦µªn
·
µ»£µ¡´Ê º° ¡ºÊ ®¨´¨ ¨¨´¡rr °¤µ¦¸Ê º° ݃ܨுௌ ¹ÉÁ}
£µ¡ÄÂÎµ¨° HSV ¸É¤¸ µ¦¨¡ºÊ ®¨´´°°Å Á¦¸¥ªnµ£µ¡¡ºÊ ®oµ ´ª°¥nµ£µ¡ÂÎµ¨°
¡ºÊ ®oµ¸ÉÅoµµ¦¦³¤ª¨¨Ä ´Ê°¸ÊÂ£µ¡ 6() Â¨³Á¤ºÉ°ÎµÁ°µÂÎµ¨°¸ÊÅ´¦°
»£µ¡°°¤µµ£µ¡o´´³Åo£µ¡¡ºÊ ®oµ´´ ÂÄ£µ¡¸É 6()
݃ܨுௌ ሺݔǡ ݕሻ ൌ ൜

݉ܫுௌ ሺݔǡ ݕሻǢ ݉ܫ݁ݎ݄݁ݓ ሺݔǡ ݕሻ  ߠ
ͲǢ ݏݎ݄݁ݐ

(1)

Ê´°´´Å º° µ¦Â¥nª °¦µÂ¨³°¨¸°°Å¨r°°¤µµ£µ¡¡ºÊ®oµ Ã¥
£µ¡¸ÊÅo¼¨¡ºÊ®¨´´°°ÅÂ¨oªÂ¨³Á®¨º°°¥¼¥Á¡¸
n ¥£µ¡ ° Á¤¨È¨ ¦µ Ä Â¨³°¨¸°°Å¨r
Ä ´Ê°¸Ênµ¸Â¨³nµªµ¤°·É¤´ª °¸Åo¼Îµ¤µÄoÄµ¦ÎµÂªnµnª °»£µ¡´Ê º°
¦µ ®¦
®¦º° °¨¸°°Å¨r ®¦º°Å¤n Ã¥ ´Ê° °µ¦ÎµÂÁ}Åµ¤¤µ¦¸É (2) Ã¥ ݃ܨௌ º°
nµªµ¤°·É¤ °¸ ߠଵ Â¨³ ߠଶ º° ´´ªÂ¦¸ÉÄoÎµ®nª °nµªµ¤°·É¤ °¸¸ÉÄooÄ
µ¦ÎµÂ Â¨³ ܴ ݐº° £µ¡¸ÉÂÎµÂ®n¸É¦ª¡¦µÂ¨³°¨¸°°Å¨r £µ¡¸Ê³Á}£µ¡
ÂÅµ¦É Ã¥»£µ¡¸ÉÁ}¦µÂ¨³°¨¸°°Å¨r ³¤¸¤nµÁ} “1” Â¨³»£µ¡°ºÉÇ Án»¸ÉÁ}
Á¤¨È oµª ³¤¸¤nµÁ} “0” ´ª°¥nµÎµÂ®n °¦µÂ¨³°¨·°°Å¨r¨r¸ÉÎµÂÅoµ ´Ê°¸ÊÅo
ÂÄ£µ¡¸É 6()
ͳǢ ߠ݁ݎ݄݁ݓଵ ൏ ݃ܨௌ ሺݔǡ ݕሻ ൏ ߠଶ
ܴݐሺݔǡ ݕሻ ൌ ൜
ͲǢ ݏݎ݄݁ݐ

(2)
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ภาพที่ 5: ภาพรวมของระบบในสวนของการประมวลผลภาพ
ขั้นตอนตอไป คือ การแยกสวนภาพที่เปนเมล็ดขาว ซึ่งภาพนี้จะมีเพียงสวนที่เปนเมล็ดขาวเทานั้น
โดยสวนอื่นที่ไมใชเมล็ดขาวจะถูกกําจัดออกไป ภาพนี้ถูกสรางขึ้นมาโดยนําเอาภาพพื้นหนาที่ไดจากสมการ
ที่ (1) ในสวนของความสวาง มาแปลงเปนภาพแบบไบนารี่ ดวยวิธีการปดคาขึ้น จากนั้นใหนําภาพรากและ
คอลีออปไทล ที่สรางไวดวยสมการที่ (3) มาลบออก จะไดเปนภาพเมล็ดขาว ที่แสดงตําแหนงจุดภาพที่เปน
เมล็ดขาว โดยภาพนีจ้ ะเปนภาพแบบไบนารี่ ดังอธิบายไวในสมการที่ (3) ตัวอยางของภาพเมล็ดขาวทีถ่ กู แยก
ออกมาในขั้นตอนนี้แสดงในภาพที่ 6(ซ)
ܵ݁݁݀ሺݔǡ ݕሻ ൌ ݃ܨڿ ሺݔǡ ݕሻ ۀെ ܴݐ

(3)
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ขั้นตอนตอไป คือ การตรวจจับการงอก หลักการคราวๆ ของการตรวจจับการงอกคือ ตรวจดูขาวทีละ
เมล็ดวามีรากหรือคอลีออปไทลเชื่อมตออยูหรือไม ถามีใหถือวาขาวเมล็ดนั้นมีการงอก ขั้นตอนแรกของการ
ตรวจจับการงอกคือ การแบงสวนภาพออกเปนกลุมของจุดภาพ (Pixel Blob) โดยแตละจุดภาพจะตองมีขาว
1 เมล็ด ซึ่งขั้นตอนวิธีลาเบลลิ่งภาพ (Image Labelling) ไดถูกนํามาใช ตัวอยางเมล็ดขาวแตละเมล็ดที่ถูก
แยกในขั้นตอนนี้ไดแสดงในภาพที่ 6(ฌ) โดยจุดภาพของขาวเมล็ดเดียวกันจะแสดงดวยสีเดียวกัน
อยางไรก็ตาม ปญหาของการใชขั้นตอนวิธีนี้ คือ หากเมล็ดขาวถูกวางเอาไวในตําแหนงที่ติดกันหรือ
อยูใกลกันมาก อาจสงผลใหขาวมากกวา 1 เมล็ดถูกจัดใหอยูในกลุมจุดภาพเดียวกันได ซึ่งปญหานี้สามารถ
แกไขไดดว ยการเพิม่ ขัน้ ตอนของการประมาณจํานวนเมล็ดขาวในกลุม จุดภาพเขาไป โดยการเทียบจํานวนจุด
ที่มีคาเปน “1” ในกลุมจุดภาพกับจุดภาพอางอิงที่มีขาวอยู 1 เมล็ด ดังสมการที่ (4) โดย A คือ จํานวนของ
จุดภาพที่มีคาเปน “1” ในกลุมของจุดภาพนั้น ܵ݁݁݀ คืºอ จํานวนของจุดที่มีคาเปน “1” ของขาว 1 เมล็ด
และ SeedCount คือ จํานวนของเมล็ดขาวในกลุมของจุดภาพนั้น โดยถามีเศษเหลือจากการหารใหปดขึ้น
เปนจํานวนเต็ม
ܵ݁݁݀ ݐ݊ݑܥൌ 



ௌௗೝ

ඈ

(4)

หลังจากนั้นจะทําการสรางหนาตางสําหรับคนหารากและคอลีออปไทลโดยทําการขยายพื้นที่ของ
กลุมจัดภาพที่ตอ งการจะคนหาใหโตขึ้นดานละ r จากนั้นนําหนาตางนี้ไปทําการตัดครอบ (Crop) จากภาพ
ราก (Root) ในตําแหนงเดียวกันจากนั้นจะทําการนับจํานวนจุดภาพที่มีคาเปน “1” ในภาพที่ทําการ
ตัดครอบออกมา หากคานี้มีจํานวนมากกวาคาอางอิง θ_germinated แสดงวามีการตรวจพบรากหรือ
คอลีออปไทลเชื่อมตออยู ใหถือวาขาวเมล็ดนั้นมีการงอกเกิดขึ้น หากตรวจไมพบใหถือวาขาวเมล็ดนั้นไมมี
การงอก ตัวอยางของหนาตางทีใ่ ชในการคนหารากและคอลีออปไทลแสดงในภาพที่ 6(ญ) โดยพืน้ ของเมล็ดขาว
ไดแสดงไวดวยกรอบสีนาํ้ เงิน และหนาตางสําหรับคนหาทีม่ กี ารตรวจพบการงอกไดแสดงไวดว ยกรอบสีเขียว
และสีแดงสําหรับหนาตางที่ตรวจไมพบการงอก
ในกรณีที่กลุมของจุดภาพมีขาวอยูมากกวา 1 เมล็ดใหถือวา ขาวทุกเมล็ดไมมีการงอกเกิดขึ้น
แตหากกลุมของจุดภาพที่ตรวจพบ รากมีขาวอยูมากกวา 1 เมล็ด จะไมนําจุดภาพนั้นมาพิจารณา เนื่องจาก
ไมสามารถยืนยันไดวารากที่ตรวจพบนั้นไดงอกออกมาจากขาวทุกเมล็ดในนั้นหรือไม
ขั้นตอนสุดทายคือการคํานวณอัตราการงอก โดยจะทําการคํานวณตามสมการที่ (5)โดยที่ n คือ
จํานวนเมล็ดขาวที่ไมงอก o คือ จํานวนเมล็ดขาวที่งอกของกลุมจุดภาพที่ประกอบดวยขาวเพียงเมล็ดเดียว
คา o คือ จํานวนเมล็ดขาวที่งอกของกลุมจุดภาพที่ประกอบดวยขาวหลายเมล็ด และ GerminationRate คือ
รอยละของอัตราการงอกที่คํานวณได
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ภาพที่ 6: ตัวอยางผลลัพธของแตละขั้นตอนของการประมวลผลภาพ

การทดลองและวัดผล
งานวิจัยนี้ไดทําการทดลองโดยใชขาวนก หรือขาวปา (Oryza Rufipogon) ซึ่งขาวชนิดนี้นิยมใช
ในการเลี้ยงสัตว เชน นกหรือไก เนื่องจากขาวชนิดนี้มีระยะเวลาในการงอกที่สั้นกวาขาวชนิดอื่นๆ เพื่อใหมี
การกระจายตัวของกลุมประชากรของขาวที่งอกและไมงอก ในการทดลองนี้จึงเลือกใชเมล็ดขาวที่มีอายุเกา
ประมาณ 2 ป จากรานจําหนายอาหารสัตวในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม กอนการทดลองเมล็ดพันธุ
ไดถูกเพาะบนกระดาษชําระชุมนํ้าเปนเวลา 8 วัน จากนั้นจึงถูกนํามาเปาใหแหงดวยพัดลม และนํามาเกลี่ย
ใหเรียบบนถาดเซรามิค โดยถาดเซรามิคสําหรับใชถา ยภาพนีไ้ ดถกู เตรียมโดยการพนดวยสีอะคริลคิ แลคเกอร
ชนิดดําดาน ยี่หอ WIN รหัสสี 202 400CC ซึ่งสีชนิดนี้มีคุณสมบัติในการลดการสะทอนของแสงไดดี
เมล็ดขาวบนถาดไดถูกถายภาพดวยกลองดิจิทัลชนิด DSLR รุน Canon EOS400D โดยใชเลนส
55-200 มิลลิเมตร ถายที่ความไวแสง ISO 100 ความเร็วชิทเตอร 1/125 และคาชองรับแสงที่ f/5.0 การปรับ
สมดุลสีขาว (White Balance) ใชระบบอัตโนมัติของกลองโดยใชบัตรสีเทากลาง (Gray Card) เปนจุดอางอิง
แหลงกําเนิดแสงใชหลอดไสรอ น (Incandescent Light Bulb) กําลังสอง 40 วัตต และคาอุณหภูมสิ ขี าว 4200K
(Daylight) โดยทําการปรับแสงสวางใหสองสวางบนพื้น 211 ลักซ

£µ¡¸Énµ¥Åo³¼¥n° µ¨Á} 1020 x 1212 Â¨³¼ÎµÅ¦³¤ª¨¨Änª °
µ¦¦³¤ª¨¨£µ¡Ã¥¤¸nµ¡µ¦µ¤·Á°¦r¸ÉÄoÄµ¦¨°´n°Å¸Ê ߠ ൌ ͲǤ͵, ߠଵ ൌ Ͳ, ߠଶ ൌ
ͲǤ͵,ܵ݁݁݀ ൌ ͳʹͶ, ߠ௧ௗ =90  Ã¥nµ °¡µ¦µ¤·Á°¦r¸ÉÄoÅo¤µµµ¦´ÁÂ¨³
µ¦¨°ÁºÊ°o¹Éµ¦¨°¸ÊÅoÄo£µ¡nµ¥Îµª´Ê·Ê 40 £µ¡
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การวัดและประเมินผลระบบทีน่ าํ เสนอนีไ้ ดแบงออกเปนสวนหลัก คือ การประมาณจํานวนเมล็ดขาว
ในภาพ ซึ่งคํานวณดวยสมการที่ (8) และการประเมินอัตราการงอกโดยมีการประเมินอัตราการงอกในการ
ทํางานของขั้นตอนวิธีทั้ง 3 แบบคือ
แบบที่ 1 ประเมินอัตราการงอก โดยเลือกพิจารณาเฉพาะกลุม จุดภาพทีม่ เี มล็ดขาวอยูเ พียงเมล็ดเดียว
การคํานวณอัตราการงอกจะใชสมการที่ (5) ในการคํานวณ
แบบที่ 2 ประเมินอัตราการงอก โดยเลือกพิจารณาเฉพาะกลุมจุดภาพที่มีเมล็ดขาวอยูมากกวาหนึ่ง
เมล็ด โดยหากมีการตรวจพบรากในกลุมจุดภาพ จะถือวาขาวทุกเมล็ดในกลุมจุดภาพนั้นมีการงอก และ
หากไมพบรากจะถือ วาขาวทุกเมล็ดในกลุมจุดภาพนั้นไมมีการงอก สมการที่ใชคํานวณอัตราการงอก คือ
สมการที่ (6)
แบบที่ 3 ประเมินอัตราการงอก โดยพิจารณาทุกกลุมจุดภาพ (แบบที่ 1 รวมกับแบบที่ 2) สมการที่
ใชในการคํานวณอัตราการงอกคือสมการที่ (7)
คาที่ไดจากการคํานวณของขั้นตอนวิธีที่นําเสนอไดถูกนําไปเปรียบเทียบกับผลเฉลยที่ถูกสรางขึ้น
โดยผูเชี่ยวชาญ โดยผลเฉลยถูกสรางขึ้นโดยใหผูเชี่ยวชาญทําการวิเคราะหภาพถายที่ใชในการทดลอง
คาความถูกตอง (Accuracy)ของขั้นตอนวิธีที่นําเสนอไดแสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
คาความถูกตองเฉลี่ยของขั้นตอนวิธีการวิเคราะหอัตราการงอกของเมล็ดขาวดวยวิธีการประมวลผลภาพ

n µ¸Éª´
µ¦¦³¤µÎµªÁ¤¨È´Ê ®¤

ªµ¤¼o °
¦o°¥¨³ 96.37

n µÁ¸É¥Á¤µ¦µ

µ¦¦³Á¤·°´¦µµ¦°Â¸É 1

¦o°¥¨³ 98.41

1.87

µ¦¦³Á¤·°´¦µµ¦°Â¸É 2

¦o°¥¨³ 91.65

11.10

µ¦¦³Á¤·°´¦µµ¦°Â¸É 3

¦o°¥¨³ 95.69

7.80

3.94

จากการทดลองพบวา ระบบมีความถูกตองในการตรวจนับเมล็ดขาวในภาพถายโดยเฉลี่ยรอยละ
96.37 การประเมินอัตราการงอกโดยนําเอากลุมจุดภาพที่เกิดจากขาวมากกวาหนึ่งเมล็ด (แบบที่ 2) จะให
ความถูกตองตํ่าที่สุด คือ รอยละ 91.65 โดยความผิดพลาดสวนใหญเกิดจากการที่เมล็ดขาวบางเมล็ด
ในกลุม จุดภาพไมไดมกี ารงอกแตระบบไดระบุวา ทุกเมล็ดในกลุม จุดภาพมีการงอกเกิดขึน้ และความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นในการประมาณจํานวนเมล็ดขาวในกลุมจุดภาพ การประเมินอัตราการงอกที่ใหความถูกตองมาก
ที่สุดคือการใชกลุมจุดภาพที่เกิดจากขาวเพียงหนึ่งเมล็ด (แบบที่ 1) ซึ่งมีความถูกตองเฉลี่ยมากถึงรอยละ
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98.41 ซึง่ มีคา มากกวาความถูกตองในการนับเมล็ดขาวทัง้ ภาพ โดยจากการสังเกตพบวากลุม จุดภาพทีม่ เี มล็ดขาว
เพียงเมล็ดเดียวสามารถประมวลผลไดอยางแมนยําทั้งสวนของการประมาณจํานวนและการวิเคราะห
การงอก เนื่องจากคาอัตราการงอกนั้นเปนคาแทนกลุมประชากรของเมล็ดขาว จึงไมจําเปนตองนําเมล็ดขาว
ทุกเมล็ดในภาพมาพิจารณาซึ่งในการทดลองนี้ในแตละภาพจะมีเมล็ดขาวอยูในชวง 200 ถึง 300 เมล็ด
ดังนัน้ การไมนาํ เอากลุม เมล็ดขาวทีอ่ ยูช ดิ กันมาพิจารณา จึงเปนการชวยลดความผิดพลาดลง เนือ่ งจากระบบ
ที่นําเสนอเปนแบบอัตโนมัติจึงสามารถทํางานกับเมล็ดขาวจํานวนมากได ซึ่งชวยใหกลุมประชากรมี
ขนาดใหญขึ้น คาการประมาณอัตราการงอกที่ไดจากวิธีการที่นําเสนอนี้จึงมีความถูกตองที่สูงขึ้นตามไปดวย
การประเมินเชิงคุณภาพไดใชวธิ สี มั ภาษณ ผูใ ชงานทีเ่ ปนเกษตรกรพบวา ในการปลูกขาวนัน้ เกษตรกร
ไมเคยทําการประเมินอัตราการงอก และใหขอแนะนําวาระบบควรจะใหผลลัพธออกมาเปนจํานวนเมล็ดขาว
ที่ตองใช ในหนวยของกิโลกรัมตอไร
ผลการประเมินโดยนักวิจัยทางดานพืชพบวา ระบบที่นําเสนอนี้สามารถชวยลดเวลาในการทํางาน
ลงไดมาก และมีขอ แนะนํา คือ ควรจะประยุกตเปนโปรแกรมทีท่ าํ งานบนโทรศัพทมอื ถือจะสามารถทํางานได
สะดวกมากขึน้ อยางไรก็ตามในการทดลองนีพ้ บวา ความถูกตองของการทํางานนัน้ ขึน้ อยูก บั หลายปจจัย เชน
1. สภาวะของแสง ซึ่งจะสงผลกระทบในสวนของการตัดแยกเมล็ดและการตรวจหารากและ
คอลีออปไทล หากถายภาพในสภาวะของแสงทีเ่ ขมเกินไป จะสงผลใหเกิดการตัดคลิปของสี (Color Clipping)
ทําใหภาพทีถ่ า ยไดสญ
ู เสียรายละเอียดของสีไป ตัวอยางเชน ภาพทีถ่ า ยไดจะสูญเสียรายละเอียดของสีเหลือง
เมล็ดขาวไป ทําใหการทํางานในสวนของการตรวจจับรากและคอลีออปไทล มีความสับสนระหวางสวน
ของเมล็ดขาวและสวนของราก เนื่องจากจะมีสีขาวเหมือนกัน
2. ความชื้นของเมล็ดขาว หากความชื้นสูงเกินไปจะทําใหเมล็ดขาวสวนใหญติดกันเปนกอน
การวิเคราะหภาพจะมีโอกาสผิดพลาดไดสูง นอกจากนี้ หากเมล็ดขาวเปยกนํ้า หรือมีหยดนํ้าเกาะที่เมล็ด
จะเกิดการสะทอนแสงจากหลอดไฟไปยังกลองถายรูปโดยตรงซึ่งจะสงผลใหเกิดการตัดคลิปของสี ดังที่ได
กลาวมาแลว
3. กลไกของการปรับโฟกัสกลองของถายรูป ที่มีการขยับเลนส สงผลใหอัตราการขยายของภาพ
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามพารามิเตอรของการโฟกัส ซึ่งเปนการทํางานโดยอัตโนมัติของกลองถายภาพที่
ไมสามารถควบคุมได สงผลใหภาพมีขนาดใหญหรือเล็กลงกวาปกติ จึงสงผลตอการประมาณจํานวนเมล็ดขาว
แตอยางไรก็ตามปญหานีส้ ามารถแกไขไดดว ยการถายภาพดวยเลนสแบบทีม่ รี ะยะโฟกัสเดียว (Fixed Focus
Lens) ในระยะโฟกัสอนันต (Infinity Focus)

สรุป
บทความนี้ไดนําเสนอวิธีการใหมในการตรวจวัดอัตราการงอกของเมล็ดขาวดวยวิธีการประมวลผล
ภาพ ระบบจะประกอบดวยสวนของการถายภาพ ซึง่ ใชกลองถายรูปดิจทิ ลั แบบ DSLR ระบบควบคุมแสงสวาง
ควบคุมดวยไมโครคอนโทรเลอร ขาวทีท่ าํ การเพาะในวัสดุเพาะและถูกเปาใหแหงแลววางลงบนถาดสีดาํ ดาน
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จากนั้นจึงทําการถายภาพ โดยภาพที่ไดจะถูกนําไปประมวลผลโดยใชเทคนิคการแปลงแบบจําลองสีแบบ
HSV จากนั้นจึงนําไปตรวจหารากและคอลีออปไทล แยกเมล็ด และนับจํานวนในขั้นตอไป ในการทดลองนี้
ใชขาวนก ในการทดลองโดยทําการถายภาพจํานวน 40 ภาพ โดยเปรียบเทียบคาอัตราการงอกที่คํานวณ
ไดจากวิธกี ารทีน่ าํ เสนอกับอัตราการงอกทีว่ เิ คราะหโดยผูเ ชีย่ วชาญ ซึง่ จากผลการทดลองพบวา มีความถูกตอง
ของการนับเมล็ดขาวทีร่ อ ยละ 96.37 ± 3.94 และความถูกตองของการวัดอัตราการงอกทีร่ อ ยละ 98.41 ±1.87
ระบบทีน่ าํ เสนอนีส้ ามารถนําไปชวยลดเวลาในการนับเมล็ดและวิเคราะหการงอกสําหรับเกษตรกรไดเปนอยางดี
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