Agricultural Sci. J. 47 : 3 (Suppl.) : 417-420 (2016)

ว. วิทย. กษ. 47 : 3 (พิเศษ) : 417-420 (2559)

การวัดสีผักกาดหอมพันธุกรีนโอคดวยเทคนิคการประมวลผลภาพ
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Abstract
Color is an important parameter for evaluating the quality of agricultural and food products. This research
aims to develop techniques for measuring color using image processing technique which can be developed to do
real time color measuring. The color chart (Munsell Book Color Standard) 100 sheets were captured under D65
light condition by digital camera with a resolution of 1200x900 pixels. The images were stored in RGB color space,
then converted RGB color space into sRGB color space and converted sRGB into XYZ. XYZ from RGB were
transformed into L*a*b* color model and calculated for color parameters (Chroma, Hue and Saturation). Color
parameters from image processing were compared with true colors from color chart. The result showed that the
average percent error from image processing method and true color was less than ±5%. This result confirmed that
the image processing techniques could be used to measure colors. Then, 15 samples of ‘Green Oak’ lettuce
were measured for their color. The color values were compared with those obtained from spectrophotometer
(HunterLab, ColorQuest XE). The result showed that the average percent error of L*, a* and b* from image
processing method and the spectrophotometer was less than ±3%. This result indicated that the image
processing technique could reliably measure the color of agricultural and food products.
Keywords: ‘Green Oak’ lettuce, color measuring, image processing
บทคัดยอ
สีเปนดัชนีสําคัญอยางหนึ่งสําหรับการประเมินคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร งานวิจัยนี้มุงเนนเพื่อ
พัฒนาเทคนิคการวัดสีโดยประยุกตใชเทคนิคทางการประมวลผลภาพเพื่อใชวัดสีซึ่งเทคนิคดังกลาวสามารถนําไปพัฒนาเพื่อ
การวัดสีแบบเวลาจริงได กระบวนการพัฒนาระบบวัดสีดวยเทคนิคการประมวลผลภาพประกอบไปดวย ทําการถายภาพแผน
เทียบสีที่ทราบคาสีแนนอน (Munsell Book Color Standard) จํานวน 100 แผนภายใตสภาวะแสง D65 ดวยกลองถายภาพ
ดิจิตอลที่ความละเอียด 1200x900 พิกเซล เก็บภาพในปริภูมิสี RGB จากนั้นทําการแปลงปริภูมิสี RGB สูปริภูมิสี sRGB และ
แปลงปริภูมิสี sRGB เขาสูปริภูมิสี XYZ แลวทําการแปลงปริภูมิสี XYZ สูปริภูมิสี L, a* และ b* ตามลําดับ จากนั้นคํานวณคา
Chroma, Hue และ Saturation ทําการเปรียบเทียบคา Chroma, Hue และ Saturation ที่จากการคํานวณดวยเทคนิคทางการ
ประมวลผลภาพกับคาจริงของแผนเทียบสีผลที่ไดพบวาคาสีที่ไดจากการคํานวณดวยเทคนิคการประมวลผลภาพมีเปอรเซ็นต
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับคาสีจริงมีคาต่ํากวา ±5% ซึ่งยืนยันไดวาเทคนิคทางการประมวลผลภาพสามารถใชวัดสีได
จากนั้นทําการประยุกตใชเทคนิคดังกลาวเพื่อวัดสีผลผลิตทางการเกษตรโดยใชผักกาดหอมพันธุกรีนโอค 15 ตัวอยางเปน
ตัวอยางทดสอบ ทําการวัดสีเทียบกับเครื่องวัดสี HunterLab รุน ColorQuest XE ผลที่ไดพบวาคา L*, a* และ b* จากการวัดสี
ดวยเทคนิคการประมวลผลภาพมีคาคลาดเคลื่อนจากเครื่องวัดสี HunterLab เฉลี่ยต่ํากวา ±3% ผลที่ไดบงชี้ไดวาการ
ประมวลผลภาพสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อวัดสีผลผลิตทางการเกษตรและอาหารได
คําสําคัญ: ผักสลัดกรีนโอค, การวัดสี, การประมวลผลภาพ
คํานํา
สีเปนปจจัยทางคุณภาพที่สําคัญเปนลําดับตน ๆ ของผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งผลผลิต
ผักและผลไมสด เนื่องดวยสีเปนปจจัยที่ผูบริโภคสามารถรับรูไดเปนลําดับตน ๆ เมื่อเทียบกับปจจัยทางคุณภาพอื่น สีบงชี้ไดถึง
ระดับของคุณภาพของผลผลิต สีที่เปลี่ยนไปยอมแสดงถึงคุณภาพที่เปลี่ยนไปของผลผลิตนั้น ๆ ดวยเหตุดังกลาวปจจัยดานสีจึง
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ถูกพิจารณาเพื่อใชประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑเปนลําดับตน ๆ โดยปกตินั้นการประเมินคาสีจะถูกกระทําโดยการวัดคาสี ซึ่ง
โดยทั่วไปจะใชเครื่องวัดสี อาทิเชน spectrophotometer เปนตน การวัดคาสีดวยวิธีดังกลาวใชหลักการการวัดคาการสะทอน
ของแสง (Reflectance) แลวคํานวณออกมาเปนคาสี ขอไดเปรียบของหลักการดังกลาวคือไดคาสีที่ถูกตองตามมาตรฐานของ
CIE (Commission Internationale De L'eclairage) แตขอจํากัดของเทคนิคดังกลาว คือ ตัวอยางที่ใชวัดสีตองมีพื้นที่คอนขาง
เล็กและมีสีคอนขางสม่ําเสมอ รวมถึงเหมาะสําหรับใชในหองปฏิบัติการ ดวยเหตุดังกลาวจึงมีการนําเทคนิคการประมวลผล
ภาพเขามาประยุกตใชเพื่อทําการประเมินคุณภาพดานสี เนื่องดวยการประเมินคาสีจากภาพถายนั้นสามารถกระทํากับตัวอยาง
ที่มีพื้นที่ขนาดใหญรวมถึงสามารถกระทํากับตัวอยางที่มีความหลากหลายของสีได รวมถึงการประเมินคาสีจากภาพถายยัง
สามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว ลดการสัมผัสตัวอยางซึ่งเหมาะกับการนําไปประยุกตเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดาน
สีของผลผลิตได
นอกจากนี้เทคนิคดังกลาวยังสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อตรวจวัดหรือประเมินคุณภาพดานสีใน
ภาคอุตสาหกรรมได ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาเพื่อประยุกตใชการประมวลภาพเพื่อทําการวิเคราะหคาสีจากภาพถาย
ดิจิตอล ผลที่ไดจะถูกนําไปพัฒนาตอยอดเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดสีโดยใชหลักการประมวลผลภาพตอไป
อุปกรณและวิธีการ
1 การวัดคาสี Munsell Book of Color (Matte Finish Collection)
แผนสีมาตรฐานของ Munsell จํานวน 100 เฉดสีที่แตกตางกันถูกนํามาวัดคาสีดวยเครื่องวัดสี HunterLab รุน
ColorQuest XE กระบวนการวัดประกอบไปดวย ใชแหลงกําเนิดแสง D65 ที่ 2° observer ทําการวัดจํานวน 3 ซ้ําทุก ๆ
ตัวอยาง บันทึกคาสี XYZ และ L*a*b*
2 กระบวนการถายภาพแผนสีมาตรฐาน
แผนสีมาตรฐานที่ถูกวัดสีในขั้นตอนที่ 1 ถูกนํามาถายภาพดวยกลองถายภาพดิจิตอล ยี่หอ Nikon รุน D7200 ภายใต
สภาพวะแสง D65 ที่ความละเอียด 1200x900 พิกเซล เก็บภาพในปริภูมิสี RGB โดยทําการถายภาพจํานวน 3 ซ้ําทุก ๆ
ตัวอยาง
3 กระบวนการประมวลผลภาพถาย
ภาพถายแผนสีมาตรฐานที่ถูกถายภาพในขั้นตอนที่ 2 ถูกนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรม MATLAB เปนเครื่องมือ
สําหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผล กระบวนการเริ่มจากการแปลงคา RGB เปนคา Standard RGB (sRGB) โดยทําการ
ปรับคา RGB ใหเปนคาพื้นฐานดวยการหารดวยเลข 255 ดังนี้ NR  R / 255 , NG  G / 255 และ NB  B / 255 แลว
ทําการคํานวณคา sRGB จากสมการที่ 1(Poynton,1996)
(NR  0.055)/1.005, NR  0.04045
(NG  0.055)/1.005, NG  0.04045
r
;g  
;
 NR/12.92, NR  0.04045
 NG/12.92, NG  0.04045
(NB  0.055)/1.005, NB  0.04045
b
 NB/12.92, NB  0.04045

(1)

โดยที่ NR , NG และ NB คือ คา RGB ที่ถูกปรับคาแลว สวนคา r, g และ b คือคา sRGB จากนั้นขั้นตอนถัดไป
คือการแปลงคา sRGB ไปสูปริภูมิสี XYZ ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสมการที่ 2 (Blasco et al., 2007).
0.4124564 0.3575761 0.1804375 r 
X 
Y   100  0.2126729 0.7151522 0.0721750   g 
  

 
0.0193339 0.1191920 0.9503041 b 
 Z 

(2)

เมื่อไดคา XYZ แลวขั้นตอนถัดไปเปนการคํานวณคา L*a*b* จากคา XYZ ซึ่งการคํานวณคาดังกลาวเริ่มตนจาก
การหารคา XYZ ดวยคา XnYnZn ดังนี้ x  X / Xn, y  Y / Yn และ z  Z / Zn ตามลําดับ โดยที่คา Xn, Yn และ
Zn คือคา tri-stimulus อางอิงของวัตถุสีขาวตามมาตรฐานของ CIE สําหรับแสง D65, 2° observer คา
Xn  95.047, Yn  100 และ Zn  108.883 จากนั้นทําการคํานวณคา L*a*b* จากสมการที่ 3 และ 4 ตามลําดับ (CIE,
1995)
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เมื่อไดคา L*a*b* แลวทําการคํานวณคา Hue และ Chroma ตามสมการที่ 5 และ 6 ตามลําดับ (McLaren, 1976).
 b* 
Hue  tan 1  * 
a 

Chroma 

(5)

a   b 
* 2

* 2

(6)

4 การเปรียบเทียบคาสี
กระบวนการนี้เปนการสอบเทียบคาสีที่ไดจากเครื่องวัดสีและจากการประมวลผลภาพถาย โดยทําการเปรียบเทียบคา
สีทั้งจากแผนสีมาตรฐาน 100 แผนและตัวอยางผักจริง โดยงานวิจัยนี้ไดใชผักกาดหอมพันธกรีนโอคจํานวน 15 ตัวยางเปน
ตัวอยางทดสอบ
ผล
ผลการเปรียบเทียบคาสีของแผนสีมาตรฐานที่ไดจากเครื่องวัดสีและการประมวลผลภาพถายจํานวน 100 แผนเฉดสีที่
แตกตางกัน พบวาคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของสีที่ไดจากการประมวลผลภาพถายเมื่อเทียบกับเครื่องวัดสีมีคาต่ํากวา ±5%
โดยคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของคา L* = ±0.28%, a* = 3.97%, b* = 4.00%, Hue = 2.36% และ Chroma = 1.75 %
ตามลําดับ กราฟสหสัมพันธของคา L*, a*, และ b* ถูกแสดงใน Figure 1 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคาดังกลาวมีคาสูง
กวา 0.95 บงชี้ไดวาคาสีที่ไดจากเครื่องวัดสีและการประมวลผลภาพมีคาใกลเคียงกัน ถัดจากนั้นผูวิจัยไดทําการทดลอง
ประเมินคาสีกับตัวอยางผัก โดยใชผักกรีนโอคเปนตัวอยางทดสอบจํานวน 15 ตัวอยาง ผลที่ไดสอดคลองกันกับการวัดสีจาก
แผนสีมาตรฐาน โดยคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของสีจากการประมวลผลภาพถายเมื่อเทียบกับเครื่องวัดสีมีคาต่ํากวา ±3%
โดยคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของคา L* = ±1.73%, a* = 1.85%, b* = 2.74%, Hue = 1.69% และ Chroma = 2.17 %
ตามลําดับ
r = 0.987

r = 0.994

A

r = 0.995

B

C

Figure 1 The correlation of color from spectrophotometer and image processing : L*(A), a*(B) and b*(C).
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วิจารณผล
จากผลการสอบเทียบคาสีจากเครื่องวัดสีและการประมวลผลภาพ ทั้งคาสีของแผนสีมาตรฐานและสีของผักกรีนโอค
ผลที่ไดพบวาคาสีจากการประมวลผลภาพเมื่อเทียบกับเครื่องมือวัดสีแลวมีเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนต่ํามาก (GutiérrezPulido and de la Vara Salaza (2004) กลาวไววาคาความคลาดเคลื่อนของสีจากการประมวลผลภาพเทียบกับเครื่องมือวัดสี
ที่มีคาต่ํากวา ±10% เปนคาที่ยอมรับได ทั้งนี้ยังพบวาคาสีจากเครื่องวัดสีและการประมวลผลภาพทั้งสีของแผนสีมาตรฐานและ
สีของผักกรีนโอคไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ผลดังกลาวบงชี้ไดวาเทคนิคการประมวลผลภาพ
สามารถนําไปประยุกตสําหรับงานทางการวัดสีได
สรุป
ผลการสอบเทียบคาสีจากเครื่องวัดสีและการประมวลผลภาพพบวาคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของสีจากแผนสี
มาตรฐานมีคาต่ํากวา ±5% สวนคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของสีจากผักกรีนโอคมีคาต่ํากวา ±3% โดยที่คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของคาสีจากเครื่องวัดสีและการประมวลผลภาพทั้งของแผนสีมาตรฐานและสีผักกรีนโอคมีคาสูงกวา 0.95 และ
พบวาคาสีที่ไดจากเทคนิคทั้งสองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ จากผลดังกลาวสามารถยืนยันไดวาเทคนิค
การประมวลผลภาพสามารถนําไปประยุกตเพื่องานวัดสีได
คําขอบคุณ
ผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(วช.)
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