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บทคัดย่อ
พันธุ์ขา้ วที่ ดีเป็ นปั จจัยที่ มีความสาคัญอันดับแรกในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตข้าว เป็ นการลด
ต้นทุนการผลิตข้าวได้เป็ นอย่างดี เมล็ดข้าวเปลือกในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ การคัดแยกพันธุ์
ข้าวในปั จจุบนั ต้องใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญดูดว้ ยตาเปล่า ซึ่ งอาจเกิดความผิดพลาดจากการเหนื่ อยล้าของสายตาและการ
ทางานเป็ นไปอย่างล่าช้าเพราะจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีไม่เพียงพอ งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของเมล็ดพันธุ์ขา้ วเปลื อกพันธุ์ต่าง ๆ จากภาพถ่ายและสร้ างวิธีวิเคราะห์ ภาพถ่าย ในงานวิจัยนี้ ได้
ทดสอบกระบวนการจาแนกพันธุ์ขา้ วเปลือกระหว่างพันธุ์กข 49 และ กข 6 โดยการปนข้าวเปลือกพันธุ์กข 49 ลง
ใน กข 6 เป็ นสัดส่วน 1, 5 10, 20 และ 50% ตามลาดับโดยผลการทดลองพบว่าสามารถแยกข้าวทั้งสองพันธุ์ออก
จากกันสาเร็ จ 100%, 100%, 100%, 100% และ 96% ตามลาดับ โดยนอกจากนาการนาการกรองสี มาใช้แ ล้ว
พบว่าการนาสัดส่ วนทางกายภาพของเมล็ดข้า วทาให้ความถู กต้องในการจาแนกดี ข้ ึ น วิธีที่ ถูกพัฒนาขึ้ น นี้
สามารถถูกนาไปในพัฒนาในการสร้างเครื่ องคัดแยกพันธุ์ขา้ วเปลือก
คาสาคัญ: พันธุ์ขา้ วเปลือก วิเคราะห์ภาพถ่าย กข 49 กข 6
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Abstract
A good quality of rice seed cultivars is the first and most important factor to improve efficiency and reduce
cost of rice production. Classification of rice seed from a vast variety of cultivars in Thailand is a challenge task. It
requires a sharp visual inspection from only a handful of experts. The evaluation process is tedious and time
consuming; moreover, the decision making capabilities of grain inspector can be seriously affected by physical
condition such as fatigue, eyesight or even by mental state. The objectives of this research were to study physical
features of rice seed cultivars from photographed rice images and to construct an image processing method for
classification. Two rice cultivars; RD 49 and RD 6, were used to test the accuracy of classification method. The
following percentages of RD 49 rice seeds were mixed into RD 6 seeds at 1, 5, 10, 20 and 50%; successively and the
result showed that the rate of successful classification of the two cultivars were 100, 100, 100, 100 and 96%;
respectively. It was found that using color filtering and ratios of physical features could help improving the accuracy
of classification. The developed method can be conveniently implemented in rice seed cultivars classification
machine.
Keywords: Rice seed cultivar, Image processing, RD 49, RD 6

1. บทนา
ข้ า วเป็ นเมล็ ด ธั ญ พื ช (genus Oryza) ที่
รั บ ประทานเป็ นอาหารหลักโดยประชากรมนุ ษย์
ส่ ว นใหญ่ บ นโลกโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเอเชี ย
ปั จจุบนั เกษตรกรในประเทศไทยส่ วนใหญ่นิยมซื้ อ
เมล็ดพันธุ์ขา้ วเปลือกเพื่อนาไปเพาะปลูกแทนการ
คัดเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง การวัดคุ ณภาพเมล็ด
พัน ธุ์ ข ้า วเปลื อ กจึ ง มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ในเชิ ง
พาณิ ชย์และความยุติธรรมระหว่างผูค้ า้ เมล็ดพันธุ์
ข้า วและเกษตรกรซึ่ งเป็ นผู ้ซ้ื อ ผู ้ค ้า เมล็ ด พัน ธุ์
ข้าวเปลือกบางรายได้แอบปลอมปนเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ชนิ ด อื่ น ที่ มีร าคาต่ า ปนกับเมล็ดพันธุ์ ขา้ วชนิ ดที่ มี
ราคาแพง จึ ง ท าให้ เ กษตรกรซึ่ งเป็ นผู ้ซ้ื อ ถู ก เอา
เปรี ย บ ดัง นั้น การตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพ
เมล็ดพันธุ์ขา้ วถือเป็ นภารกิจที่ สาคัญอย่างหนึ่ งของ
สถานี วิจัยข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ อีกทั้งการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี

ยังเป็ นส่ วนสาคัญในงานด้านการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ ว
อีกด้วย
การตรวจสอบและรั บรองคุ ณภาพเมล็ด
พันธุ์ขา้ วถือเป็ นภารกิจที่สาคัญอย่างหนึ่ งของสถานี
วิ จั ย ข้า วการตรวจสอบความบริ สุ ท ธิ์ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างพันธุ์ขา้ วเป็ นงานที่ ตอ้ งอาศัยความชานาญ
และความละเอียดอ่อนของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา
รู ปพรรณสัณฐาน สี ตลอดจนลวดลายที่ ผิวเปลื อก
ของเมล็ดพันธุ์ เนื่ องจากความหลากหลายของสาย
พันธุ์ขา้ วที่ มีอยูใ่ นประเทศไทย ผูเ้ ชี่ยวชาญในระดับ
ปานกลางก็ประสบปั ญหาในการคัดแยกสายพันธุ์ที่
มี ล ัก ษณะเมล็ ด ข้า วที่ ค ล้า ยคลึ ง กั น ไม่ เ พี ย งแต่
ประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบกับปั ญหาในลักษณะ
เช่นนี้ แต่มีรายงานการวิจยั จาก [1] การคัดแยกสาย
พันธุ์ขา้ วโดยผูต้ รวจสอบว่าเป็ นงานที่ทาแบบซ้ า ๆ
สิ้ นเปลื อ งเวลา รวมทั้ งความสามารถในการ
ตัด สิ น ใจยัง ได้รั บ ผลกระทบอย่า งมากจากสภาพ
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ร่ างกาย เช่นความเหนื่อยล้า สายตา สภาวะทางจิตใจ
และสภาวะแวดล้อ มที่ ท างานเช่ น แสงสว่ า งไม่
เพียงพอ สภาพอากาศ เป็ นต้น นอกจากนี้ [2] ยังตั้ง
ข้อสังเกตว่า ความสามารถในการตัดสิ นอาจไม่คงที่
เนื่ องจากความเห็ นที่ ไม่ตรงกันของผูช้ านาญ และ
[3] กล่ า วอ้ า งว่ า แม้ แ ต่ ผู ้ ไ ด้ ฝึ กมาแล้ ว ก็ จ ะมี
ความสามารถในการแยกสายพันธุ์ขา้ วได้เพียงไม่กี่
ชนิด
Hobson [4] ได้ทาการแยกข้าวเปลือกด้วย
วิธีการถ่ายภาพโดยใช้ภาพถ่ายทั้งที่มีความละเอียด
ต่าและความละเอียดสู ง ซึ่ งพบว่าที่ความละเอียดต่ า
ก็สามารถแยกพันธุ์ขา้ วได้ ทั้งนี้ ตอ้ งมีการจัดระบบ
แสง ระยะภาพและพื้นหลังให้เหมาะสม นอกจากนี้
ยัง ได้ มี ก ารใช้ เ ทคนิ ค การถ่ า ยภาพแบบมั ล ติ ส
เปกทรั ล (Multispectral imaging system) ร่ วมกั บ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบเคโมเมทริ ก (Chemometric
data analysis) เพื่ อ แยกข้า วที่ ถู ก ตัด ต่ อ พัน ธุ ก รรม
ออกจากข้ า วที่ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ตั ด ต่ อ พั น ธุ กรรม [5]
ลักษณะเฉพาะของเมล็ดข้าวเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
ความถูกต้องในการแยกแยะสายพันธุ์ขา้ ว โดยความ
ถูกต้องในการแยกแยะขึ้นกับลักษณะเฉพาะทางเนื้ อ
ผิว ลักษณะสัณฐาน และ สี ของเมล็ดข้าว [6], [7] ได้
ทาการทดสอบ ต่อข้าวเปลือก ข้าวกล้องและข้าวขาว
พบว่า มี ค วามแม่ น ย า 93.3%, 98.8% และ 100%
ตามลาดับ การจาแนกความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าว
ขาว [8] ได้ทาการแยกเมล็ดข้าวขาวที่ สมบูรณ์ออก
จากเมล็ ด ข้ า วที่ มี ก ารแตกหั ก โดยการใช้ ก าร
วิเคราะห์ ภาพถ่าย โดยการทดสอบข้าวที่ สมบู ร ณ์
100 เมล็ด และมีการปนข้าวที่ ไม่สมบูรณ์ 0%, 1%,
5%, 10%, 15% และ 20% ตามลาดับ ผลการทดลอง
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พบว่า ค่ า เฉลี่ ย ของความแม่ น ย าให้ก ารแยกข้า วที่
แตกหักออกมาจากแล้วที่สมบูรณ์น้ นั สูงถึง 98%
ในงานวิจัย นี้ คณะผูว้ ิจัย ท าการทดสอบ
การแยกข้าวเปลือกพันธุ์กข 49 ออกจากข้าวเปลือก
พันธุ์ กข 6 ซึ่ งเป็ นพันธุ์ ขา้ วที่ มีอยู่ในประเทศไทย
โดยวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่ายซึ่ งใช้เทคนิ คการแยก
ข้าวขาวที่สมบูรณ์ออกจากข้าวขาวที่ไม่สมบูรณ์

2. วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึ กษานี้ ได้นาข้าวเปลื อกพันธุ์ กข
49 และ กข 6 (ได้ รั บ จากศู น ย์วิ จ ั ย ข้า วปทุ ม ธานี
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มาทา
การทดสอบการคัดแยกพันธุ์ขา้ วเปลือก ในขั้นตอน
ของการถ่ายภาพได้จดั ชุดอุปกรณ์ดงั แสดงในรู ปที่ 1
ขั้น แรกน าเมล็ ด ข้า วของแต่ ล ะพัน ธุ์ ม าวางไว้กับ
แท่ นวางตัวอย่างโดยพื้นหลังเป็ นสี ขาว (ถ่ายที ละ
พัน ธุ์ โ ดยไม่ มี ก ารปนกัน ระหว่า งข้า วสองพัน ธุ์ )
เพื่ อ ให้ก ารถ่ า ยภาพคมชัด ท าการติ ด ตั้งหลอดไฟ
LED เพื่ อ ให้ แ สงแก่ เ มล็ ด ข้า วในแนวดิ่ ง จากนั้ น
ถ่ า ยภาพโดยกล้ อ งถ่ า ยภาพ ( Cannon EOS 650D)
หลัง จากนั้น ภาพจะถู กบันทึ กลงในคอมพิวเตอร์
แล้วจึ งนาไปเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ผลในขั้นตอน
ต่อไป

รู ปที่ 1 ตั ว อย่ า งการจั ด ชุ ดอุ ป กรณ์ ถ่ า ย ภาพ
ข้าวเปลือก
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การวิเคราะห์พารามิเตอร์ ของข้าวเปลื อก
จะท าการวิ เ คราะห์ ที ล ะพั น ธุ์ เ พื่ อ จะได้ ท ราบ
ขอบเขตของข้าวว่าแตกต่างกันอย่างไร หลังจากที่
ทราบพารามิเตอร์ ของข้าวแต่ละพันธุ์แล้ว จึงทาการ
โปรยข้าวเปลือกพันธุ์กข 6 จานวน 100 เมล็ดลงบน
ฉากสี ข าว และท าการทดสอบการจ าแนกของ
โปรแกรมโดยการปน ข้าวพันธุ์ กข 49 ลงไปเป็ น
จานวน 1%, 5%, 10%, 20% และ 50% ตามลาดับ
โดยลักษณะเฉพาะของพารามิเตอร์ ที่ถูก
ใช้ได้นิยามดังนี้
พื้ น ที่ คื อ การวัด จ านวนพิ ก เซลข้า งใน
เมล็ดข้าวและรวมทั้งขอบของเมล็ดข้าว
เส้นรอบวงคือ การคานวณระยะทางของ
ขอบเมล็ดข้าว
ความกว้างคือ ความยาวในหน่ วยพิกเซล
ของแกนย่อ ยของวงรี ที่ ว ดั จากจุ ด ศู น ย์ก ลางของ
เมล็ดข้าว
ความยาวคื อ ความยาวในหน่ ว ยพิ ก เซล
ของแกนหลักของวงรี ที่ วดั จากจุ ด ศู น ย์กลางของ
เมล็ดข้าว

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย
ภาพถ่ า ยที่ ได้ ถู ก น าไปวิ เ คราะห์ ใ น
โปรแกรมแมทแลป 2015 (Matlab 2015) เพื่ อ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ ต่าง ๆ ที่สนใจคือ พื้นที่ ความ
ยาว ความกว้าง ความรี และเส้นรอบวงของเมล็ด
ข้าวเปลือก แต่ในการถ่ายภาพข้าวเปลือกโดยทัว่ ไป
มักจะมีเศษฝุ่ น หรื อสิ่ งแปลกปลอมอื่น ๆ ติดเข้ามา
ในภาพดัง แสดงในรู ป ที่ 2(a) (ในวงกลมสี แ ดง
จานวน 4 จุ ด) ดังนั้นก่ อนการวิเคราะห์ ผลจึ ง ต้อ ง
กาจัดสิ่ งรบกวนเหล่านี้ ออกไป โดยในโปรแกรม
แมทแลป 2015 มี แ อปพลิ เ คชั น ที่ ช่ ว ยให้ ก าร
วิเคราะห์ ผลแม่นยามากขึ้น จึ งได้มีการใช้ฟังก์ชนั
Color threshold ซึ่ งเป็ นการปรับภาพสี ของข้าวให้ชดั
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จากนั้นเปลี่ ยนพื้นหลังให้เป็ นสี ดา ปรั บสี ภาพจน
สัง เกตเมล็ด ข้าวได้อ ย่า งชัด เจน ซึ่ ง เป็ นการปรั บ
ภาพสี ของข้าวจนสังเกตเมล็ดข้าวได้อย่างชัดเจนขึ้น
จากนั้น ท าการแยกส่ ว นภาพ (Segmentation) โดย
เปลี่ ย นภาพให้ เ ป็ นภาพระดั บ สี เ ทา(Gray level)
เปลี่ยนพื้นหลังให้เป็ นสี ดา โดยปกติจะสเกลสี ดว้ ย
สมการทัว่ ไป [2]
𝐺(𝑟) = 0.2989𝑥𝑅𝑒𝑑 + 0.5870𝑥𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 0.1140𝑥𝐵𝑙𝑢𝑒

ในขั้น ตอนนี้ พบว่ า สิ่ ง แปลกปลอมได้
หายไป 2 จุด [รู ป 2(b)] ขั้นต่อไป นาภาพที่ได้นาเข้า
ฟั งก์ชนั Image Region Analyzer ฟั งก์ชนั นี้ เป็ นการ
วิเ คราะห์ พ ารามิ เ ตอร์ ต่ า ง ๆ ที่ ต ้อ งการออกมาใน
หน่วยพิกเซล โดยการวิเคราะห์ผลพบว่าเมล็ดข้าวมี
พื้นที่ มากกว่า 1000 พิกเซล ดังนั้นสิ่ งแปลกปลอม
เข้ามาจึงมีค่าน้อยกว่า จึงเขียนคาสั่งให้แสดงผลเมื่อ
มี พ้ืนที่ มากกว่า 1000 พิกเซลขึ้ นไป ทาให้เศษฝุ่ น
สองจุดจึงหายไป ดังแสดงในรู ปที่ 2(c)
ตารางที่ 1 แสดงผลของการวิเคราะห์ขา้ ว
พัน ธุ์ กข 6 และ กข 49 โดยได้ วิ เ คราะห์ พ้ื น ที่
ความกว้าง ความยาว ความรี และเส้นรอบวง ใน
ตารางแสดงผลได้แสดงค่าสู งสุ ดและต่ าสุ ดของแต่
ละพารามิเตอร์ โดยพื้นที่คานวณจากจานวนพิกเซล
ที่ มากที่ สุดมาจากเส้นรอบวง ความกว้าง ความยาว
ของเมล็ ด ข้า ว ในขณะที่ เ ส้ น รอบวงค านวณจาก
จานวนพิกเซล ณ ขอบของเมล็ดข้าว ความกว้างและ
ความยาวพิจาณาระหว่างความยาวสู งสุ ดและต่ าสุ ด
ในแกน y เนื่ องจากรู ปร่ างของข้าวค่อนข้างรี ดังนั้น
จึ งเห็ นความแตกต่ า งอย่ า งมากระหว่ า งสอง
พารามิเตอร์ น้ ี ดงั แสดงในตารางที่ 1 ไว้อย่างชัดเจน
โดยค่าเฉลี่ ยที่ อยู่ในจานวนพิกเซลของข้าวเปลือก
พันธุ์กข 6 น้อยกว่าข้าวเปลื อกพันธุ์กข 49 สาหรับ
พื้นที่ เส้นรอบวง ความรี และความยาว ในปริ มาณ
861.70, 69.59, 0.025 และ 39.06 พิกเซล ตามลาดับ
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แต่ความกว้างเฉลี่ยของข้าวกข 6 มากกว่า 5.68 พิก
เซล จึงสรุ ปได้วา่ เมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์กข 6 มีความ
กว้า งมาก และสั้ นกว่า เมล็ ด พัน ธุ์ ก ข 49 ลัก ษณะ
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พิ เ ศษนี้ อาจจะท าให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสาคัญ

รู ปที่ 2 แสดงการกาจัดฝุ่ นหรื อเศษของสิ่ งแปลกปลอมที่ปนมากับข้าวเปลือก (a) ภาพจากกล้องถ่ายรู ป (b)
ภาพเมื่อเปลี่ยนภาพพื้นหลังให้เป็ นสี ดา และ (c) ภาพเมื่อผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ผล
จากตารางที่ 1 พบว่า พารามิ เ ตอร์ ที่ มี ค่ า
ต่ า งกัน ระหว่า งข้า วเปลื อ กสองพัน ธุ์ คื อ ความยาว
ความกว้างและเส้นรอบวง แต่เมื่ อนาค่าต่ าสุ ดและ
สู ง สุ ด ของพารามิ เ ตอร์ เ หล่ า นี้ ป้ อ นให้ โ ปรแกรม
ความแม่นยาในการแยกข้าวยังไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อ
ต้องการแยกความชัดเจนของแต่ละพารามิเตอร์ ให้
ละเอี ย ดมากขึ้ น จึ ง ได้ห าค่ า อัต ราส่ ว นของแต่ ล ะ
พารามิเตอร์ ว่าอัตราส่ วนใดมีความแตกต่างกันมาก
ที่ สุด และให้ความสาคัญกับค่าต่ าสุ ดและค่าสู งสุ ด
ของพารามิ เ ตอร์ เนื่ อ งจากสองค่ า นี้ สามารถบอก
ขอบเขตของข้าวแต่ละพันธุ์ได้ ดังแสดงในตารางที่ 2

พบว่า ค่ า ต่ า สุ ด และค่ า สู ง สุ ด ของอัต ราส่ ว นความ
กว้างต่อความยาว เส้นรอบวงต่อพื้นที่ และเส้นรอ
บวงต่ อ ความกว้า งของข้า วทั้ง สองพัน ธุ์ มี ค วาม
แตกต่ า งกัน โดยอัต ราส่ ว นระหว่า งความกว้างต่อ
ความยาวและเส้นรอบวงต่อความกว้างของทั้งสอง
พัน ธุ์ แ ตกต่ า งกัน มาก จึ ง เป็ นพารามิ เ ตอร์ ส าคัญ
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ผ ล ในทางตรงกั น ข้ า ม
อัตราส่ วนระหว่างเส้นรอบวงต่อพื้นที่ ของข้า วทั้ง
สองสายพันธุ์น้ นั มีค่าใกล้เคียงกัน จึงไม่เหมาะสมที่
จะนามาใช้ในการทดสอบ
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ตารางที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆของข้าวพันธุ์กข 6 และ กข 49
สรุปผล

คุณสมบัตทิ างกายภาพ (พิกเซล)
ความยาว
ความกว้าง
ความรี

พื้นที่
กข 6
ค่ากลาง
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด
กข 49
ค่ากลาง
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด

เส้นรอบวง

11289.50
936.51

206.92
11.98

69.63
3.22

0.93
0.0087

476.07
25.41

13045
8269

225.85
155.99

75.82
62.92

0.95
0.90

525.27
377.74

12027.5
1342.54

242.73
11.41

64.57
5.80

0.96
0.0061

544.12
24.56

15090
8967

273.17
214.56

74.51
49.93

0.98
0.95

602.08
478.96

ตารางที่ 2 แสดงอัตราส่วนคุณสมบัติทางกายภาพของข้าวเปลือกพันธุ์กข 6 และ กข 49
สรุปผล
กข 6
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด
กข 49
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด

อัตราส่ วนคุณสมบัตทิ างกายภาพ
ความกว้าง /ความยาว เส้นรอบวง /พื้นที่ เส้นรอบวง /ความกว้าง
0.436
0.303

0.481
0.0396

7.558
5.555

0.316
0.191

0.059
0.0393

10.995
7.191
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จากการวิเคราะห์ ผลทั้งสองตารางจึ ง ได้
นาค่า พื้นที่ ความกว้าง ความยาว และ อัตราส่ วน
ระหว่างความกว้างต่อความยาว และเส้นรอบวงต่อ
ความกว้า ง มาใช้เ ป็ นพารามิ เ ตอร์ ที่ ก าหนดใน
โปรแกรมสาหรั บการแยกพันธุ์ขา้ วทั้งสองชนิ ดนี้
ซึ่งค่าสูงสุดและต่าสุดของอัตราส่ วนระหว่างเส้นรอบ
วงและความกว้างเกือบจะไม่ซอ้ นทับกัน เมื่อทาการ
เชื่ อมโยงค่าสู งสุ ดและต่ าสุ ดของแต่ละพารามิเตอร์
เข้าด้วยกัน โปรแกรมจึงมีความแม่นยาเพิ่มมากขึ้น
การทดสอบข้าวจานวน 100 เมล็ด ซึ่ งทา
การปนข้าวเปลื อ กพัน ธุ์ กข 49 ลงในข้า วเปลื อ ก
พัน ธุ์ กข 6 เป็ นจ านวน 1%, 5%, 10%, 20% และ
50% ตามลาดับ ตัวอย่างผลการทดลองของการปน
ข้าวเปลือก กข 49 จานวน 1% และ 20% แสดงดังรู ป
ที่ 1(a) และ 1(b) ตามล าดั บ รู ป 1(a) เมล็ ด ข้ า ว
พันธุ์กข 49 ที่ อยู่ในภาพพื้นหลังสี ดาได้หายไปเมื่อ
ภาพได้เข้าสู่ โปรแกรมคัดแยกข้าว (รู ปวงรี ) ทานอง
เดี ย วกั น กั บ รู ป 1(b) เมื่ อ ข้า วเปลื อ กถู ก คั ด ออก
หลังจากผ่านโปรแกรม ผลการทดลองทั้งหมดพบว่า
เมื่ อ ปนข้า วเปลื อ กพัน ธุ์ ก ข 49 ลงในข้า วเปลื อ ก
พันธุ์กข 6 เป็ นจานวน 1%, 5%, 10%, 20% และ 50%
มีความแม่นยา 100%, 100%, 100%, 100% และ 96%
ตามลาดับ โดยค่าเฉลี่ยความแม่นยาของการทดลอง
ครั้ งนี้ คือ 99% ซึ่ งถื อว่าเป็ นการวิเคราะห์ ที่มีความ
แม่นยาสู ง โดยเทคนิ คการจาแนกพันธุ์ขา้ วเปลือก
ด้ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ ภ าพถ่ า ยนี้ ยื น ยัน การแยกข้า วที่
ไม่ แ ตกหั ก ออกจากข้ า วที่ ส มบู ร ณ์ [8] และมี
ประสิ ทธิภาพสูง
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รู ปที่ 3 แสดงการคัดแยกข้าวเปลือกพันธุ์กข 49 ใน
ข้าวเปลื อกพันธุ์กข 6 (กรอบสี เหลื อง) (a) จานวน
1% และ (b) 20%

4. สรุ ปผลการวิจัย (Conclusions)
จากการทางานวิจัยครั้ งนี้ สรุ ปได้ว่า เรา
สามารถใช้คุณลักษณะทางกายภาพในการแยกพันธุ์
ข้า วเปลื อ ก กข 6 และ กข 49 จากการวิ เ คราะห์
ภาพถ่าย ซึ่ งต้องใช้ความสัมพันธ์ของพื้นที่ ความ
ยาว ความกว้าง เส้นรอบวง อัตราส่วนความกว้างต่อ
ความยาวและอัต ราส่ วนเส้นรอบวงต่อความกว้าง
การวิเคราะห์ โดยวิธีน้ ี ได้ค่าร้ อยละความสาเร็ จใน
การแยกพันธ์สูง เมื่ อทาการทดสอบการปนเปื้ อน
ของข้าวเปลื อกพันธุ์กข 49 ลงในข้าวเปลื อกพัน ธุ์
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กข 6 เป็ นจานวน 1%, 5%, 10% 20% และ 50% โดย
ค่าเฉลี่ยความแม่นยาคือ 99% เทคนิ คการวิเคราะห์
ข้า วเปลื อ กวิ ธี น้ ี เป็ นวิ ธี ก ารแยกพัน ธุ์ ข ้า วเปลื อ ก
เบื้ องต้น ซึ่ งสามารถใช้แนวคิดนี้ นาไปประยุกต์ใช้
กับ ข้า วเปลื อ กสายพัน ธุ์ อื่ น ๆได้ รวมถึ ง การสร้ า ง
เครื่ องจาแนกพันธุ์ขา้ วเปลือกในอนาคต ซึ่งจะทาให้
การแยกพันธุ์ขา้ วมีความสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
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