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บทคดัย่อ 

บทความนีนําเสนอระบบวัดและจัดกลุ่มขนาดปลาช่อน

อัตโนมัติโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากกล้องวีดีทัศน์สําหรับ

อุ ตส าห ก รรมก ารป ระมง นําจื ดข นาด เล็ก  ซึ งวิ ธีก ารดําเนิน ง าน 

ประกอบด้วย  ขันตอน ได้แก ่1.การออกแบบสายพานลาํเลียงและการ

ติดตังกล้องวีดิทัศน์ 2.การออกแบบขันตอนวิธีการประมวลผลภาพที

เหมาะสมต่อการตรวจจับ การแยกส่วนและการคาํนวณขนาดความยาว

ของปลาช่อน รวมถึงการตดัสินใจในการจดักลุ่มขนาดของปลาช่อน และ 

3.การสร้างหน้าต่างติดต่อผูใ้ช้งาน ผลการออกแบบและสร้างระบบนัน 

ระบบสามารถตรวจจับภาพปลาช่อนได้อย่างอัตโนมัติ โดยสามารถ

คาํนวณและจัดกลุ่มขนาดปลาช่อนได้อย่างถูกต้อง มีเปอร์เซ็นต์ความ

ถูกตอ้งของการคาํนวณขนาดปลาช่อนเท่ากบั .  เปอร์เซ็นต ์

 

คาํสาํคญั:  การประมวลผลภาพและวีดิทศัน,์ ปลาช่อน 

 

Abstract 

This paper presented the automatic measurement and 

classification snakehead fish’s size using image processing from video 

camera for small scale inland fisheries industry. The methodology of 

this research separated into 3 parts consisting of 1.The belt conveyor 

design and video camera setup 2. The suitable image processing 

algorithms such as snakehead fish detections, segmentations, size 

measurements and classifications. And 3. The graphic user interface 

design. The results of this research are show that the accuracy of the 

snakehead fish detections, segmentations, size measurements and 

classifications correctly which approximate about 94.46 % 

 

Keywords: image and video processing, snakehead fish  

1. บทนํา 

การทาํประมงนาํจืดยงัคงมีความสําคัญต่อการดาํรงชีวิตของ

ผูค้นในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิงกลุ่มจังหวดัทีราบลุ่มแม่นําภาค

กลาง อนัไดแ้ก ่จงัหวดัสิงหบุ์รี จงัหวดัลพบุรีและจงัหวดัอ่างทอง เป็นตน้ 

ซึงกลุ่มจงัหวดัเหล่านีเป็นจังหวดัทีมีชือเสียงด้านการทาํการประมงและ

การค้าขายปลานาํจืดมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิงการทาํประมง

และการค้าขายปลาช่อน ซึงมีจาํนวนมากจนเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม

จังหวัดเหล่านี ปัจจุบันยังคงมีปลาช่อนไว้สําหรับนําออกขายตาม

ท้องตลาดเป็นจํานวนมาก จึงยากต่อการคัดแยกเพือส่งออกได้อย่าง

รวดเร็ว อีกทงัปลาช่อนทีต้องการตามท้องตลาดนัน มีขนาดความยาวที

แตกต่างกนัขึนอยู่กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

สําหรับอุตสาหกรรมการประมงสําหรับพืนทีราบลุ่มแม่นํา

ภาคกลางถือเป็นอุตสาหกรรมการประมงขนาดเล็ก อาศัยแรงงานจากคน

ในกระบวนการคัดแยกขนาดปลากอ่นส่งขายสู่ตลาด โดยทัวไปแล้วใช้

เพียงการคาดคะเนจากสายตาของคนเท่านัน ซึงวิธีการนีกอ่ให้เกดิปัญหา

ความไม่ไดม้าตรฐานในการคัดแยกขนาด การคัดแยกขนาดปลาโดยคนมี

โอกาสผิดพลาดได้ง่าย หากปลามีขนาดทีใกล้เคียง นอกจากนีปลาทีได้

หลงัจากการคดัแยกแล้วอาจชาํ ราคาลดลง เนืองจากผ่านมือคนในการคัด

แยก อีกทังต้องใช้คนจาํนวนมากต้นทุนของการดําเนินการจึงสูง ซึง

ทงัหมดนีเป็นสาเหตุใหต้น้ทุนของกระบวนการผลิตสูงขึนเป็นผลใหร้าคา

ขายของปลาช่อนตามท้องตลาดสูงขึนตามไปด้วย เกิดผลกระทบต่อ

ผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความเดือดร้อน 

จากปัญหาการดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดทีจะสร้าง

ระบบวัดและจัดกลุ่มขนาดปลาช่อนอัตโนมัติ โดยอาศัยการวิเคราะห์

ข้อมูลภ าพจ ากก ล้อ งวี ดีทัศน์ ขึน  มีว ัตถุ ป ระสงค์ เพือนําหลัก การ

ประมวลผลภาพและวีดิทศันที์เหมาะสมมาใชใ้หเ้กดิประโยชนแ์ทนการ

ทาํงานของมนุษย ์อีกทังผูว้ิจัยได้สร้างระบบจําลองการเคลือนทีของ

สายพานลาํเลียงในโรงงานอุตสาหกรรมขึน เพือให้เห็นภาพถึงการใชง้าน

การวดัและจดักลุ่มขนาดปลาช่อนอย่างชดัเจนมากขึน 
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2. ขันตอนวิธีการดําเนินงานของระบบ 

2.1 สายพานลําเลียงปลาช่อนและการติดตังกล้องวีดิทัศน์ 

สายพานลาํเลียงเป็นส่วนประกอบของระบบทีนาํเสนอนี โดย

การทาํงานของสายพานลาํเลียงนีจะอาศยัมอเตอร์แบบปรับระดบัได ้เพือ

ควบคุมความเร็วของสายพาน มีปุ่มเปิดปิดมอเตอร์และส่วนประกอบ

อืนๆ ไดแ้ก ่โครงสร้างอะลูมิเนียมและขาตังกล้องวีดิทัศน์ โดยสายพาน

ลาํเลียงนีมี ความสูง 50 เซนติเมตร ความกวา้ง 50 เซนติเมตรและมีความ

ยาว 150 เซนติเมตร ประกอบร่วมกบัผ้าใบขนาด 150x40 เซนติเมตร 

นํามาประกอบกบัเพาหมุนและตุ๊กตาจับแกนเพาเพือยึดผ้าใบ แสดง

ส่วนประกอบต่างๆ ของสายพานลําเลียงปลาช่อนทีนําเสนอนีและ

ลกัษณะการใชง้านสายพานลาํเลียงเพือลาํเลียงปลาช่อนดงัรูปที 1 และ 2 

 

 
รูปท ี1 ส่วนประกอบต่างๆ ของสายพานลาํเลียงปลาช่อนทีนาํเสนอ 

 
รูปท ี2 ลกัษณะการใชง้านสายพานลาํเลียงปลาช่อน 

 

2.2 ขันตอนวิธีการตรวจจับปลาช่อนอัตโนมัติ 

 เมือผูใ้ชง้านนาํปลาช่อนลาํเลียงบนสายพานเขา้สู่มุมมองกลอ้ง

วีดิทัศนที์ติดตังไว ้กระบวนการแรกของระบบ ได้แก ่กระบวนการให้

กลอ้งวีดิทศันต์รวจจบัและบนัทึกภาพปลาช่อนอย่างอตัโนมติั ผูว้ิจยัอาศยั

หลกัการคาํนวณค่าเฉลียของค่าสีของบริเวณทีกาํหนดใหเ้ป็นพืนทีเฉพาะ 

โดยหากมีปลาช่อนเขา้สู่บริเวณพืนทีเฉพาะทีผูว้ิจัยกาํหนดไวแ้ลว้ จะทาํ

ใหค่้าเฉลียค่าสีในบริเวณทีกาํหนดนนัมีการเปลียนแปลง (ค่าเฉลียค่าสีจะ

มีค่าลดลงเนืองปลาช่อนมีลกัษณะสีดาํ ค่าของจุดภาพจะตาํ) [1] และทาํ

การบันทึกภาพเพือเข้าสู่กระบวนการแยกส่วนภาพปลาช่อนต่อไป 

แผนภาพขนัตอนวิธีการตรวจจบัปลาช่อนอตัโนมติั แสดงดงัรูปที 3 

2.3 ขันตอนวิธีการแยกส่วนภาพปลาช่อน 

             ภาพปลาช่อนทีถูกบนัทึกและรับเขา้มาในขนัตอนแรกนนั ภาพ

ปลาช่อนทีได้จะเป็นภาพทีอยู่ในปริภูมิสีแบบ RGB ดังนันแต่ละพิกดั 

ของภาพจะประกอบดว้ยค่าของเซตจาํนวนเต็มทีแสดงถึง ค่าของสีแดง R 

ค่าของเขียว G และค่าของนาํเงิน B ระบบจะทาํการเปลียนให้เป็นภาพ

ระดบัสีเทา (Gray scale image) เพือทาํใหส้ามารถวิเคราะหภ์าพไดง่้ายขึน 

สมการสาํหรับแปลงภาพสีใหเ้ป็นภาพระดบัเทาอา้งอิงจากงานวิจยั [2-3]  

           หลังการแปลงภาพระดับสีเทาแล้ว  ระบบจะแปลงภาพ

ระดับสีเทานีให้เป็นภาพขาวดาํ (Binary image) โดยใช้ค่าขีดเริมเปลียน 

(Threshold) ทีผูว้ิจัยกาํหนดไวต้ามเข้าช่วย ซึงค่าขีดเริมเปลียนทีกาํหนด

ไวนี้ หากจุดภาพใดมีค่าความเขม้ระดบัสีเทาตาํกว่าค่าขีดเริมเปลียนจะถูก

กาํหนดใหมี้ค่าเป็น 0 แต่ถา้จุดภาพใดทีมีค่าความเขม้ระดบัสีเทามากกว่า

ค่าขีดเริมเปลียน จะถูกกาํหนดให้มีค่าเป็น 1 ซึงเห็นได้ว่าผลของการ

ดาํเนินการนี ทาํใหภ้าพทีไดมี้ขอมูลแค่ 1 และ 0 เท่านนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท ี3 ขนัตอนวิธีการตรวจจบัปลาช่อนอตัโนมติั 

 

 นอกจากนีผูว้ิจัย ได้อาศัยหลักการการกร่อนภาพ (Erosion)  

[2] เพือใช้ในการกาํจัดสัญญาณรบกวนทีเป็นจุดเล็กน้อยในภาพ การ

กร่อนภาพ มีหลักการดังนี คือ กาํหนดสร้างส่วนประกอบโครงร่าง 

(Template) ขึนจากนันนําไปดําเนินการตามข้อมูลภาพทังหมด โดยจะ

เลือนไป ทุ กตําแหน่งเป รียบ เที ยบก ับ ข้อมูลภาพ ถ้าข้อมูลใดมีค่ า

เหมือนกบัส่วนประกอบโครงร่าง จะดาํเนินการลดขนาดวตัถุให้เล็กลง 

เพือไม่ให้จุดเล็กๆ เหล่านันส่งผลกระทบต่อการแยกส่วนปลาช่อนใน

ขนัตอนต่อไป 

เมือดาํเนินการกาํจดัสัญญาณรบกวนเรียบร้อยแล้ว ผลลพัธ์ที

ไดจ้ะเป็นภาพปลาช่อนทีมีค่าจุดภาพเป็นสีดาํ บนพืนหลังทีจุดภาพเป็นสี

ขาว จากนัน จะตรวจสอบตาํแหน่งจุดภาพสีดาํทีเกดิขึนลาํดับแรกและ

ลาํดับสุดท้ายของภาพทังแถวและหลกั เพือกาํหนดเป็นตาํแหน่งเริมต้น

ใช่ 

ไม่ใช่ 

เริมตน้ทาํงาน 

คาํนวณค่าเฉลียค่าสีในบริเวณทีกาํหนด 

ค่าเฉลียค่าสี < ค่าทีกาํหนด 

ทาํการบนัทึกภาพ 

จบการทาํงาน 

ชุดควบคุมความเร็ว 

ของสายพาน 

โครงสร้างอะลูมเินียม 

ผ้าใบ/สายพาน 

มอเตอร์ 

ขาตังกล้องวดีทีัศน์  
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และตาํแหน่งสุดท้ายสําหรับการพิจารณาตาํแหน่งของแยกส่วนภาพ ซึง

อธิบายตวัแปรต่างๆ ของการกาํหนดตาํแหน่ง ดงัรูปที 4  

 

 

 

 

 

รูปท ี4 ตวัอย่างการกาํหนดตาํแหน่งต่างๆ กอ่นการแยกส่วนปลาช่อน 

 

( , )upL x y   คือ  จุดภาพสีดาํแรกของหลกัและจุดแรกของแถว 

( , )dwL x y  คือ  จุดภาพสีดาํสุดทา้ยของหลกัแต่เป็นจุดแรกของแถว 

( , )upR x y   คือ  จุดภาพสีดาํแรกของหลกัแต่เป็นจุดสุดทา้ยของแถว 

( , )dwR x y   คือ  จุดภาพสีดาํสุดทา้ยของหลกัและจุดสุดทา้ยของแถว 

จากนนั จะทาํการแยกส่วนภาพตามตาํแหน่งพิกดัจุดภาพ  จุดดงักล่าว 

 

2.4 ขันตอนวิธีการวัดขนาดปลาช่อน 

 การคาํนวณขนาดปลาช่อน ดาํเนินการโดยนาํค่าความยาวของ

ภาพทีได้รับจากกล้องวีดิทัศนแ์ละขนาดทีวัดได้จริง เมือระบบทาํการ

ประมวลผลจาํนวนจุดภาพทีแยกส่วนขนาดปลาช่อนแลว้ จะนาํผลทีไดม้า

คาํนวณหาค่าขนาดจริงของปลาช่อน โดยอาศยัสมการที 1  
 

                                        Y AX
B


                                      (1) 
 

โดยที  

X   คือ  ความยาวของปลาช่อนจริงในหน่วยเซนติเมตร 

Y   คือ  จาํนวนจุดภาพตามยาวของภาพปลาช่อนหน่วยจุดภาพ 

A   คือ  ขนาดความยาวของภาพจากมุมมองของกลอ้งวีดิทศัน ์   

          ในหน่วยเซนติเมตร 

B   คือ  ขนาดความยาวของภาพจากมุมมองของกลอ้งวีดิทศัน ์   

          ในหน่วยจุดภาพ 
 

เมือไดข้นาดความยาวของตวัปลาช่อนแล้วระบบจะนาํข้อมูล

ความยาวทีได้ไปเปรียบเทียบกบัความยาวของแต่ละกลุ่มทีกาํหนดไวใ้น

พร้อมทงันบัจาํนวนผลรวมของปลาช่อนในแต่ละกลุ่มรวมถึงผลรวมของ

ปลาช่อนทงัหมดและแสดงผ่านหนา้ต่างติดต่อผูใ้ชง้าน 
 

2.5 การออกแบบหน้าต่างติดต่อผู้ใช้งาน 

     สําหรับการตังค่าเริมต้นสําหรับระบบวดัขนาดและจัดกลุ่ม

ขนาดปลาช่อนอัตโนมัตินี ดาํเนินการโดยการกาํหนดค่า หรือช่วงความ

ยาวขนาดปลาช่อนในแต่ละกลุ่ม โดยผูว้ิจยักาํหนดจาํนวนกลุ่มของปลา

ช่อนทีต้องการจัดกลุ่ม ไว ้  กลุ่ม ซึงในแต่ละกลุ่ม จะสามารถกาํหนด 

ช่วงขนาดค่าความยาวปลาช่อน จากค่าน้อยทีสุดไปค่ามากทีสุดในหน่วย

เซนติเมตร ส่วนประกอบต่างๆ ของหนา้ต่างติดต่อผูใ้ชง้าน ดงัรูปที 5 
 

 
รูปท ี5 ส่วนประกอบต่างๆ ของหนา้ต่างติดต่อผูใ้ชง้าน 

 

            ส่วนที  แสดงผลการแยกส่วนภาพปลาช่อน    

 ส่วนที  แสดงค่าความยาวของตวัปลาช่อนหน่วยเซนติเมตร 

            ส่วนที 3 และส่วนที 4 พืนทีในการกาํหนดค่าช่วงความยาว

ของปลาช่อน กลุ่มที  ตามลาํดบั และส่วนที 5 พืนทีในการแสดงผลการ

นบัจาํนวนปลาช่อนของ กลุ่มที  

           ส่วนที 6 และส่วนที 7 พืนทีในการกาํหนดค่าช่วงความยาว

ของปลาช่อน กลุ่มที  และส่วนที 8 พืนทีในการแสดงผลการนบัจาํนวน

ปลาช่อนของ กลุ่มที 2 

            ส่วนที 9 และส่วนที 10 พืนทีในการกาํหนดค่าช่วงความยาว

ของปลาช่อน กลุ่มที  และส่วนที 11 พืนทีในการแสดงผลการนบัจาํนวน

ปลาช่อนของ กลุ่มที 3 

            ส่วนที 12 และส่วนที 3 พืนทีในการกาํหนดค่าช่วงความยาว

ของปลาช่อน กลุ่มที  และส่วนที 14 พืนทีในการแสดงผลการนบัจาํนวน

ปลาช่อนของ กลุ่มที 4 

ส่วนที 15 แสดงผลการนบัจาํนวนปลาช่อนทงัหมด 

            ส่วนที 16 แสดงภาพมุมมองจากกลอ้งวีดีทศัน ์  

 ส่วนที 17 ปุ่มเริมตน้การทาํงานของระบบ 

  

3. ผลการดําเนินงานของระบบ 

ผูว้ิจัยได้ทาํการสร้างสายพานลาํเลียงปลาช่อนขึนเพือจาํลอง

การทํางานภายในอุตสาหกรรมการประมงนําจืดขนาดเล็กและแสดง

ลกัษณะการติดตงักลอ้งวีดิทัศนที์ใช้ในการตรวจจับและประมวลผลภาพ 

ปลาช่อน ดงัรูปที 6  

นอ ก จาก นี  เพือ คว ามสะดวก แ ก่ผู ้ใช้งาน ระบ บ  ผู ้วิ จัย

ดาํเนินการสร้างหนา้ต่างติดต่อผูใ้ชง้าน  ซึงผลของหนา้ต่างติดต่อผูใ้ชง้าน 

( , )upL x y

( , )dwL x y

( , )upR x y

( , )dwR x y
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แสดงดงัรูปที 7 โดยกอ่นการทาํงานนนั ผูใ้ช้งานต้องตงัค่าช่วงความยาว

ของปลาช่อนในแต่ละกลุ่มกอ่น จึงเริมตน้การใชง้านได ้
 

 
รูปท ี6 สายพานลาํเลียงปลาช่อนและการติดตงักลอ้งวีดิทศันข์องระบบ 

 

 
รูปท ี7 ส่วนประกอบของหนา้ต่างติดต่อผูใ้ชง้านทีผูว้จิยัสร้างขึน 

 

 
รูปท ี8 ตวัอย่างผลการวดัและจดักลุ่มขนาดปลาช่อน 

 

จากรูปที 8 แสดงตัวอย่างผลการวัดและจัดกลุ่มขนาดปลา

ช่อน ซึงพบว่าปลาช่อนสําหรับการทดลองนี เมือปลาช่อนเคลือนทีตาม

สายพานลาํเลียงเข้าสู่มุมมองกล้องวีดิทัศน์แล้ว ระบบสามารถตรวจจับ

ภาพได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถวดัความยาวได้ 19.59 เซนติเมตร 

พร้อมแสดงผลความยาวทีหน้าต่างติดต่อผูใ้ช้งาน จากนันเมือนํามาจัด

กลุ่ม พบว่า ความยาวดงักล่าวถูกจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มที 2 ซึงถูกตอ้งตรงตามที

ผูใ้ชง้านกาํหนดช่วงความยาวของกลุ่มไวก้อ่นระบบเริมทาํงาน 

จากตารางที 1 ผูว้ิจัยได้ผลการคาํนวณตัวอย่างการวดัขนาด

ปลาช่อนความยาวจริงเปรียบเทียบกบัความยาวทีวดัได้จากระบบ โดย

ทดสอบจากปลาช่อนตัวอย่างจํานวน 10 ตัว พบว่า ระบบทีนําเสนอมี

เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการวดัขนาดความยาวปลาช่อนที . %

ทังนีการใช้งานระบบทีนําเสนอจะมีประสิทธิภาพมากขึน เมือมีการ

ควบคุมสภาวะแสงหรือติดตงัระบบในสภาวะแสงทีเหมาะสม และการ

จบัวางปลาช่อนบนสายพานลาํเลียงนนัตอ้งอยู่ในลกัษณะลาํตวัตรง 
  

ตารางที 1  ผลการคาํนวณตัวอย่างการวดัขนาดปลาช่อนความยาวจริง

 เปรียบเทียบกบัความยาวทีวดัไดจ้ากระบบ 

ลาํดับท ี ความยาวจริง  

(เซนติเมตร)  

ความยาวทวีัดได้จากระบบ 

(เซนติเมตร) 

ตวัที 1 19.0 18.89 

ตวัที 2 21.1 19.45 

ตวัที 3 22.0 21.14 

ตวัที 4 22.5 19.96 

ตวัที 5 21.5 20.20 

ตวัที 6 20.7 20.81 

ตวัที 7 19.8 19.26 

ตวัที 8 23.0 21.37 

ตวัที 9 20.0 19.59 

ตวัที 10 20.2 20.10 

  

3. สรุปผลการทํางานของระบบ 

ระบบวดัและจัดกลุ่มขนาดปลาช่อนอัตโนมัติโดยอาศัยการ

วิเคราะหข์อ้มูลภาพจากกลอ้งวีดีทศันส์าํหรับอุตสาหกรรมการประมงนาํ

จืดขนาดเล็กทีนําเสนอนี ได้อาศัยขันตอนวิธีการประมวลผลภาพและ

วิดีทัศน์ทีเหมาะสมกบัการทาํงานของระบบหลายขันตอนวิธี โดยระบบ

สามารถตรวจจบัภาพปลาช่อนได้อย่างอัตโนมัติ อีกทังสามารถคาํนวณ

และจดักลุ่มขนาดปลาช่อนไดอ้ย่างถูกต้อง โดยมีเปอร์เซ็นต์ความถูกตอ้ง

เท่ากบั .  เปอร์เซ็นต ์ 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทีเอือเฟือ

หอ้งปฏิบติัการประมวลผลภาพและวีดิทศันส์าํหรับการทาํวิจยันี 
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