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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอลสําหรับระบุระดับความรุนแรงของ

โรคใบจุดสีน้ําตาลในมันสําปะหลัง  การทดลองทําโดยสุมเก็บใบมันสําปะหลังจากแปลงปลูกแลวนํามาถายภาพ

ภายใตแสงควบคุม  การประมวลผลภาพทําโดยลดขนาดภาพลงเหลือ 640×480 pixel และแปลงภาพจากระบบสี 

RGB เปน HSI จากนั้นทําการตัดแยกองคประกอบภาพและสังเคราะหจุดเดน โดยการสกัดเฉพาะพื้นที่บริเวณที่เปน

พื้นที่ใบทั้งหมดและจุดสีน้ําตาลของโรค สวนบริเวณที่เปน noise จะถูกกําจัดโดยวิธีการ erosion และ dilation คา

พื้นที่จุดโรคและพื้นที่ใบทั้งหมดถูกนําไปหาคาเปอรเซ็นตพื้นที่ใบท่ีเปนโรคและนับจํานวนจุดโรค ผลการทดลองเมื่อ

เปรียบเทียบจํานวนจุดโรคกับการนับดวยสายตามีความสอดคลองกันที่ R2 = 0.90 โดยจํานวนจุดโรคมีอิทธิพลตอ

ความถูกตองของการวิเคราะหภาพ  เปอรเซ็นตพื้นที่เปนโรคกับวิธีการนับกริดมีความสอดคลองกันที่ R2 = 0.78  

คําสําคัญ : มันสําปะหลัง  โรคใบจุดสีน้ําตาล  การวิเคราะหภาพ 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to develop an image analysis technique for severity rating of 

brown leaf spot disease in cassava. Samples of cassava leaves were collected from field and imaged 

under controlled illumination. Images resolution were resized to 640×480 pixels and transformed from 

RGB to HSI color space. The transformed images were then segmented and feature-extracted in order 

to determine total leaf area and diseased area. Noise reduction was performed using erosion and 

dilation procedure. The percentage of diseased area was calculated based on diseased area and total 

leaf area. Comparison of number of spot counts with visual observation indicated an agreement at an R2 

= 0.90, besides, the number of spots was found to affect the accuracy of image analysis. Percertage of 

disease area was consistent with grid counting method, giving an R2 = 0.78. 
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คํานํา 
โรคใบจุดสีน้ําตาล (Brown leaf spot disease) ในมันสําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz.) เปนโรคที่

เกิดจากเชื้อรา Cercosporidium henningsii ซึ่งพบกระจายอยูทั่วประเทศไทย อาการของโรคมีลักษณะเปนจุดสี

น้ําตาลขนาดเล็กโดยมีขอบสีน้ําตาลเขมปรากฏอยูบนใบ (Msikita et at., 2000) ใบท่ีติดโรคจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง 

เหี่ยวเฉาและหลุดรวงเร็วกวาปกติ สงผลใหพื้นที่สังเคราะหแสงลดลง  โดยปกติโรคใบจุดสีน้ําตาลอาจถือวาเปนโรค

ที่ไมรุนแรงมากนัก แตอยางไรก็ตามสามารถทําใหผลผลิตหัวสดลดลงไดถึง 20 เปอรเซ็นต (Hillocks and Wydra, 

2002) นอกจากนั้น Wydra and Verdier (2002) ไดศึกษาพบวาโรคใบจุดสีน้ําตาลอาจชักนําใหเกิดโรคอื่นๆที่รุนแรง

กวาตามมา เชน โรคแอนแทรคโนสมันสําปะหลัง (Cassava anthracnose disease) โรคใบจุดขาว (White leaf 

spot) และโรครากเนา (Root rots) โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตรอนชื้นและในพันธุมันสําปะหลังที่มีลักษณะทรงพุม

แตกกิ่งกานมาก 

การระบุระดับความรุนแรงของโรคเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญในการวินิจฉัยโรคพืชและการพัฒนาพืชพันธุ

ตานทานโรค โดยปกตินักโรคพืชจะประเมินระดับความรุนแรงจากการสังเกตดวยสายตาเทียบกับแผนภาพที่ใชเปน

เกณฑ ซึ่งสําหรับโรคใบจุดสีน้ําตาลในมันสําปะหลัง Teri et al. (1978) ไดสรางแผนภาพโดยไดจัดแบงระดับความ

รุนแรงเปน 5 ระดับ  อยางไรก็ตามวิธีการดังกลาวตองอาศัยดุลยพินิจและความชํานาญของนักโรคพืชเปนสําคัญ 

ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะทําใหการประเมินคลาดเคลื่อนและอาจตองใชเวลามากเมื่อตองวินิจฉัยจากตัวอยางจํานวน

มาก  จึงเริ่มมีการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อชวยตรวจจับและวินิจฉัยโรคพืชเกิดขึ้น Sena et al. (2003) ทดลองใช

การวิเคราะหภาพถายดิจิตอลในการระบุความเสียหายของใบขาวโพดที่เกิดจากหนอนผีเส้ือ ขณะที่ Camargo and 

Smith (2009a) ใชการวิเคราะหภาพถายในการระบุความเสียหายของตนฝายที่เกิดจากแมลง แบคทีเรีย และเชื้อรา 

นอกจากนั้น Camargo and Smith (2009b) และ Wang et al. (2008) ยังไดพัฒนาปรับปรุงวิธีการ Segmentation 

เพื่อการวิเคราะหโรคพืชที่แสดงอาการทางใบ 

อยางไรก็ตาม การประยุกตเทคนิควิเคราะหภาพกับการตรวจวินิจฉัยโรคของมันสําปะหลัง พบวามีเพียง

การศึกษาของ Aduwo et al. (2010) ที่ทดลองกับโรคใบดาง (Cassava mosaic disease) เทานั้น 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอลเพื่อชวยในการระบุระดับความ

รุนแรงของโรคใบจุดสีน้ําตาลในมันสําปะหลัง โดยอาศัยหลักการตรวจจับจุดเดนของอาการโรคที่แสดงออกทางใบ 

และเปรียบเทียบกับการประเมินความรุนแรงดวยสายตาโดยใชแผนภาพของ Teri et al. (1978) และการหาพื้นที่ใบ

และพื้นที่ของโรคโดยใชวิธีการนับกริด 

 

อุปกรณและวิธีการ 
สถานที่และพชืทดลอง  

การทดลองทําโดยสุมเก็บตัวอยางใบมันสําปะหลังที่ เปนโรคใบจุดสีน้ํ าตาลจากพื้นที่ทดลอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (Lat 14°2′11″N, Long 99°57′56″E) จํานวน 

48 ใบ ตนมันสําปะหลังเปนพันธุระยอง 5 อายุ 6 เดือน ซึ่งโรคใบจุดสีน้ําตาลที่พบนั้นเปนการติดเชื้อที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติที่ระดับความรุนแรงแตกตางกัน โดยไมมีการปลูกเชื้อ (Inoculation) อยางเปนระบบ 
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การบันทึกภาพ (Image Acquisition) 
การบันทึกภาพทําภายใตหองปฏิบัติการมีสามารถควบคุมการสองสวางใหคงที่ โดยใชกลองควบคุมแสง 

(รูปที่ 1) ซึ่งประกอบดวยแหลงกําเนิดแสงคือหลอดไฟชนิด Cool day light (Color temperature 6500 K) ขนาด 18 

W จํานวน 4 หลอด ติดตั้งที่มุมกลองดานบนทั้งส่ี ทํามุม 45° กับแกนกลอง พื้นหลังสีขาว  ตําแหนงที่วางตัวอยาง

วัตถุภายในกลองมีคาความเขมแสงเฉลี่ย 3428 Lux  จากนั้นถายภาพดวยกลองดิจิตอล (Canon IXY55) จาก

ดานบนกลองที่ระยะหางจากวัตถุ 50 cm ขนาดความละเอียด 1600×1200 pixel ที่ความชัดลึกของภาพ 3.5 ความ

ยาวโฟกัส 8 mm โดยกําหนดรูปแบบของการบันทึกภาพเปนแบบ JPEG 

 

Figure 1 Illumination control for image acquisition: (a) Illumination chamber, and (b) Light sources 

placement inside chamber 

การปรับปรุงภาพ (Image Enhancement)  
ภาพถายทั้งหมดจะถูกนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม Image Processing Toolbox สําหรับ MATLAB® 

(The MathWorks Inc., MA, USA) การประมวลภาพทําโดยลดขนาดภาพลงเหลือ 640×480 pixel แลวหาคาสีของ

แตละ pixel ตามระบบ Red-Green-Blue (RGB) แลวนําคาที่ไดมาปรับชวง (Normalize) ใหอยูในชวง 0–1 จากนั้น

ทําการแปลงคาสีจากระบบสี RGB เปนระบบ HSI ซึ่งจะระบุตําแหนงของสีใน Space ดวยพารามิเตอร 3 ตัว คือ สี 

Hue (H), ความอิ่มตัวของสี Saturation (S) และ ความเขมแสง Intensity (I) การใชระบบสี HSI จะทนตอการ

เปล่ียนแปลงความเขมแสงและงายตอการแยกแยะองคประกอบภาพ โดยสามารถคํานวณไดจากสมการตอไปน้ี  

      โดยที่   (1) 

        (2) 

           (3) 

(a) (b) 
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Figure 2 Sample images: (a) Original image, (b) Hue transformation, (c) Saturation transformation, and 

(d) Intensity transformation 

การตัดแยกองคประกอบภาพและสังเคราะหจดุเดน (Image Segmentation and Feature Extraction) 
Image segmentation เปนขั้นตอนการตัดแยกองคประกอบของภาพ โดยตัดแยกเอาเฉพาะพื้นที่วัตถุที่

สนใจในภาพเพื่อใหงายตอการวิเคราะหขอมูล ในการหาพื้นที่ใบท้ังหมด (AL) จะใชภาพ intensity (I) จากระบบ 

HSI มาประมวลดวยวิธีการ global thresholding (Gonzalez and Woods, 2010) ซึ่งสามารถคํานวณไดจาก

สมการที่ (4) 

           (4) 

โดยที่ T คือคา Threshold, μ1 คือคาเฉลี่ยความเขมแสงของพื้นที่ foreground และ μ2 คือ คาเฉล่ียความเขมแสง

ของพื้นที่ background ซึ่ง μ1 และ μ2 สามารถหาไดจาก histrogram ของภาพ ภาพที่ไดหลังจากการทํา global 

thresholding จะถูกนํามาคํานวณหาพื้นที่ใบทั้งหมด ผลที่ไดสามารถแสดงดังรูปท่ี 3(a) 

ในสวนการหาพื้นที่ของจุดสีน้ําตาลซึ่งเปนอาการของโรคบนใบ (Ad) ทําโดยการนํา histogram ของภาพ 

hue (H) มาทําการตัดแยกดวยคา threshold ตามเงื่อนไขตอไปน้ี 

          (5) 

โดยที่  g คือ pixel ของภาพใหมที่ไดหลังจากการตัดแยกดวยคา threshold 

        x คือพิกัดแนวระดับของตําแหนง pixel 

y คือพิกัดแนวระดับของตําแหนง pixel 

f  คือ คา Hue ของแตละ pixel 

T คือคา threshold 

ภาพที่ไดหลังจากผานการ threshold แสดงไดดังรูปที่ 3(b) ซึ่งจะพบวาสามารถตรวจจับบริเวณที่เปนจุดสีน้ําตาล

ของโรคไดแตยังอาจมี noise ปะปนอยู ดังนั้นขั้นตอนตอไปจึงทําการกรองและกําจัด noise ของภาพดวยวิธีการ 

erosion และ dilation (Gonzalez and Woods, 2010) ตามลําดับ  รูปที่ 3(c) แสดงภาพที่ไดหลังจากการกําจัด 

noise ซึ่งจะถูกนํามานับจํานวนจุดของโรคพรอมท้ังคํานวณหาพื้นที่ของโรคทั้งหมด  การคํานวณหาเปอรเซ็นตพื้นที่

ที่เปนโรคตอพื้นที่ใบสามารถหาไดจากสมการที่ (6) 

เปอรเซ็นตพื้นที่ใบท่ีเปนโรค = (AD/ AL)×100    (6) 

(a) (b) (c) (d) 
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Figure 3 Segmented and feature extracted images: (a) Total leaf area (b) Diseased regions with noise, 

(c) Diseased regions after noise reduction 

ขั้นตอนการประมวลภาพสามารถสรุปไดดังรูปท่ี 4 

 

Figure 4 Image processing algorithm 

การประเมินดวยแผนภาพและวิธีนับกริด 

 การประเมินระดับความรุนแรงของโรคใบจุดสีน้ําตาลดวยสายตาทําโดยใชแผนภาพของ Teri et al. (1978) 

ซึ่งไดจัดแบงเปอรเซ็นตความเสียหายของพื้นที่ใบเปน 5 ระดับ โดยจะทําการประเมินไวกอนที่จะเห็นผลลัพธจาก

การวิเคราะหภาพ 

 วิธีนับกริดทําโดยวางใบมันสําปะหลังลงบนกระดาษกราฟ วาดเสนตามขอบของใบ และลอกลายบริเวณ

จุดสีน้ําตาล  จากนั้นทําการนับจํานวนจุดสีน้ําตาล และหาพื้นที่ใบและพื้นที่เปนโรคดวยการนับชองบนกระดาษ

กราฟ ในงานวิจัยนี้ไมไดใชเครื่องมือ Planimeter เนื่องจากตองลอกลายบริเวณจุดสีน้ําตาลขนาดเล็กหลายจุดบน

ใบมันสําปะหลัง ดังนั้นการใชเครื่องมือชนิดนี้จะไมสะดวกตอการวัดและมีความเปนไปไดที่ใบมันสําปะหลังเสียหาย

ในขณะวัด  

(a) (b) (c) 
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ผลการทดลองและวิจารณ 

การเปรียบเทียบวิธีการหาเปอรเซ็นตพื้นที่ใบที่เปนโรค 
การหาเปอรเซ็นตพื้นที่ใบที่เปนโรคจากตัวอยางใบมันสําปะหลัง ผลลัพธที่ไดไมสอดคลองกัน วิธีการ

วิเคราะหภาพมีคาระดับความเสียหายที่เกิดจากโรคต่ํากวาการประเมินดวยสายตาโดยใชแผนภาพ (ตารางที่1) มี 1 

ตัวอยางที่จัดอยูในความรุนแรงระดับ 3 โดยวิธีการวิเคราะหภาพ แตการประเมินดวยสายตาโดยแผนภาพถูกจัดอยู

ในความรุนแรงระดับ 5 ซึ่งจากการพิจารณาพบวาวิธีการวิเคราะหภาพถายสามารถบอกขนาดพื้นที่ของโรคและ

พื้นที่ใบรวมได แตวิธีการประเมินดวยสายตาโดยใชแผนภาพไมสามารถทําได เพราะการเทียบตัวอยางใบมัน

สําปะหลังกับแผนภาพจะไดคาระดับความรุนแรงทันที ซึ่งขึ้นอยูกับดุลพินิจจากตัวผูประเมิน ดังนั้นจึงมีความ

คลาดเคลื่อนสูง ทําใหผลลัพธที่ไดไมสอดคลองกัน ในกรณีอื่นๆ เชน จุดโรคมีขนาดเล็กแตมีการกระจายตัวทั่วทั้งใบ

ทําใหการประเมินดวยสายตาโดยใชแผนภาพจะใหคาที่สูง ซึ่งแทจริงแลวคาเปอรเซ็นตพื้นที่ใบท่ีเปนโรคนั้นมีคาต่ํา 

Table 1 Comparisons of rating between Diagram and image processing 

Inflection levels 
Number of samples 

(Diagram key) 

Number of samples 

(Image processing) 

1 (0%) 

2 (1-5%) 

- 

15 

- 

47 

3 (6-10%) 16 1 

4 (11-15%) 10 0 

5 (16-20%) 7 0 

Total 48 48 

 

การตรวจนับจํานวนจุดสีน้ําตาลและเปอรเซ็นตพื้นที่ของโรค 
การตรวจนับจํานวนจุดสีน้ําตาลจากตัวอยางใบมันสําปะหลังทั้งหมดพบวามีจํานวนจุดอยูระหวาง 2 ถึง 

46 จุด ผลการตรวจนับดวยเทคนิคการวิเคราะหภาพมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกับการตรวจนับดวยสายตาของผู

ประเมิน (รูปที่ 5a)  แตจะเห็นไดวายังมีโอกาสที่ทั้งสองวิธีอาจใหผลที่แตกตางกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจะพบวาการ

ตรวจนับดวยวิธีวิเคราะหภาพจะเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตั้งแตแรกอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นความคลาดเคลื่อน

จึงอาจเกิดขึ้นจากดุลยพินิจของผูประเมินไดดวยเชนกัน 

เมื่อหาเปอรเซ็นตพื้นที่ใบที่เปนโรคจากตัวอยางทั้งหมดพบวาสวนมากมีคานอยกวา 4% มีเพียง 1 ตัวอยาง

เทานั้นที่พบเปอรเซ็นตพื้นที่ติดโรคสูงถึง 8.20% เมื่อเปรียบเทียบการหาเปอรเซ็นตพื้นที่เปนโรคดวยวิธีวิเคราะห

ภาพกับวิธีนับกริดพบวามีความใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามในทํานองเดียวกันก็มีโอกาสที่ทั้งสองวิธีจะใหผลแตกตาง

กัน (รูปที่ 5b) 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  158 

R² = 0.8965

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50

Sp
ot

s c
ou

nt
ed

 b
y h

um
an

Spots counted by image analysis

R² = 0.7792

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10

Di
se

as
ed

 a
re

a 
by

 g
rid

 c
ou

nt
ing

 (%
)

Diseased area by image analysis (%)

(a) (b)

 

Figure 5 Comparisons of: (a) Spot counts using image analysis vs. manual counting, and                    

(b) Percentage of diseased area using image analysis and grid counting  

อิทธิพลของระดับความรุนแรงตอความถูกตองในการวิเคราะหภาพ 
ผลการทดลองพบวาเมื่อจํานวนจุดสีน้ําตาลบนใบนอยกวา 10 จุด จะมีความผิดพลาดสูงในการนับจํานวน

จุดโรค ทั้งนี้อาจเปนเพราะในระยะเริ่มแรกของการติดโรค จุดสีน้ําตาลที่เกิดขึ้นยังมีขนาดคอนขางเล็ก ทําใหจุดโรค

ดังกลาวถูกกําจัดหายไประหวางกระบวนการกําจัด noise ในขั้นตอนการทํา erosion และ dilation  แตเมื่อจํานวน

จุดสีน้ําตาลมากขึ้นตั้งแต 10 จุดขึ้นไป การวิเคราะหภาพจะใหผลลัพธที่ถูกตองมากขึ้น โดยเมื่อจํานวนจุดมากกวา 

30 จุดขึ้นไป จะไดความถูกตองสูงกวา 90% (ตารางที่ 2) 

Table 2 Effect of number of spots on accuracy of spots detection 

Number of spots Accuracy of spots detection (%) 

1–10 62.50 

11–20 89.30 

21–30 88.62 

31–40 91.37 

Average 82.94 

  

นอกจากนั้นความถูกตองในการนับจํานวนจุดยังอาจเกี่ยวของกับเกณฑในการรวมจํานวน pixel ของจุด

โรคที่ใหถือเปนหนึ่งจุด  ซึ่งเมื่อปรากฏจุดโรคที่อยูติดกันมากกวา 1 จุด รวมกันเปนจุดใหญ การพิจารณาตรวจนับ

อาจมีความคลาดเคลื่อนได จากรูปที่ 6 จะเห็นวาเมื่อจุดโรคบนใบหลายจุดอยูติดกันแตมีสวนที่ทะลุเปนรูแมเพียง

เล็กนอย การวิเคราะหภาพดวยคอมพิวเตอรจะสามารถตรวจจับไดโดยใหผลลัพธออกมาวาตรวจพบจุดไดมากกวา 

1 จุด ในขณะที่การมองของมนุษยอาจพิจารณาวามีเพียง 1 จุด 
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Figure 6 Error on counting of connected spots 

คาความคลาดเคลื่อนในการหาเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคอันเนื่องมากจากหลายสาเหตุ ประการแรก 

การนับจุดบนกระดาษกระดาษกราฟทําไดลําบากเนื่องจากเสนขอบใบที่ลากตัดผานจุดหลายจุด ทําใหการนับจุด

ตองมีการประมาณเฉลี่ยจุดจึงเกิดคาความคลาดเคลื่อนสะสม ประการสองใบมันสําปะหลังมีนํามาใชทดสอบเริ่มมี

ลักษณะมวนงอเล็กนอยหลังจากการปลิดออกจากลําตนในชวงระยะเวลาหนึ่ง ทําใหภาพถายที่ไดในสวน พื้นที่ของ

ใบทั้งหมด (AL) หายไปบางสวน ประการสุดทายคือเงาที่เกิดจากการถายภาพ เงาจะทําใหเกิด noise ในสวนการหา

พื้นที่ของใบทั้งหมด (AL) ดังแสดงในรูปที่ 7 

 

Figure 7 Error caused by shadow 

สรุปผล 
 เทคนิคการประมวลผลภาพถายดิจิตอลสามารถนํามาประยุกตเพื่อระบุระดับความรุนแรงของโรคใบจุดสี

น้ําตาลในมันสําปะหลัง โดยมีความถูกตองในการระบุจํานวนจุดของโรคและเปอรเซ็นตพื้นที่ใบท่ีเปนโรคใกลเคียง

กับวิธีการนับกริดบนกระดาษกราฟและการประเมินดวยสายตาแตใชเวลานอยกวา แตเมื่อเทียบกับวิธีการประเมิน

ดวยสายตาโดยใชแผนภาพพบวา คาที่ไดมีความคลาดเคลื่อนอันเนื่องจากการวิธีการประเมินดวยสายตาโดยใช

แผนภาพตองใชดุลพินิจของผูประเมินเปนตัวตัดสิน อยางไรก็ตามเทคนิคการประมวลผลภาพถายดิจิตอลนี้สามารถ

ชวยนักโรคพืชในการประเมินระดับความรุนแรงของโรคใบจุดสีน้ําตาลในมันสําปะหลังไดรวดเร็วและมีความ

เที่ยงตรงสม่ําเสมอมากขึ้น  
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