
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   : - 
 

2. โครงการวิจัย   : วิจัยเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ 

กิจกรรม   : การทดสอบเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ต้นแบบ 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  : - 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  

การทดลอง 2 : การทดสอบเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ต้นแบบกับรูปแบบช่อกล้วยไม้ 

 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Study and Development on Orchid Snails Detecting  

Prototype Machine with Orchid Bouquet Pattern 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   : ปรีดาวรรณ  ไชยศรีชลธาร สังกัด สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

ผู้ร่วมงาน    จิรวัสส์  เจียตระกูล  สังกัด สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

อนุชิต  ฉ่่าสิงห์   สังกัด สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

เอกภาพ  ป้านภูมิ  สังกัด สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

ปราสาททอง  พรหมเกิด  สังกัด สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

จงวัฒนา  พุ่มหิรัญ  ที่ปรึกษาโครงการ 

ชูศักดิ์  ชวประดิษฐ์  ที่ปรึกษาโครงการ 

5. บทคัดย่อ   :   

เครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลใช้หลักการจากพฤติกรรมของหอยที่เป็นสัตว์
เลือดเย็นจะหลบอยู่ตามซอกของล่าต้น ใบและดอก และจะออกมาเมื่อฝนตก  ในทางปฏิ บัติ
ผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไม้จะจุ่มช่อกล้วยไม้ในน ่าเย็นจัด (น ่าผสมน ่าแข็ง) แล้วใช้แรงงานคนในการ
ตรวจหาคัดแยกหอยศัตรูกล้วยไม้  การทดลองพรมกล้วยไม้ด้วยน ่าเย็นหรือจุ่มช่อกล้วยไม้ในน ่าเย็นจัด
เพ่ือให้หอยขึ นมาอยู่ด้านบนของช่อกล้วยไม้ จะสามารถบันทึกภาพและตรวจหาหอยที่แอบซ่อนตามช่อ
กล้วยไม้ได้  เครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพของกรมวิชาการเกษตร ส่าเร็จในปี 



2562 ตัวเครื่องประกอบด้วย ระบบพ่นน ่า สายพานล่าเลียง ชุดจับภาพและวิเคราะห์ภาพ ประกอบด้วย 
กล้อง คอมพิวเตอร์ บอร์ดเชื่อมต่อ และ สปอร์ตไลต์ สามารถท่างานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพัก  
เทคโนโลยีนี ใช้โปรแกรม Vision builder ในการตรวจหา สี ขนาด ของหอยด้วยการประมวลผลภาพแล้ว
แจ้งเตือน สามารถตรวจจับหอยศัตรูกล้วยไม้ได้ทุกถาดบรรจุช่อกล้วยไม้ที่ผ่านการพ่นฝอยน ่าแล้ว 
เครื่องต้นแบบจากทดลองนี ถุกน่าไปทดลองในการทดลองที่ 2 เรื่อง การทดสอบเครื่องตรวจหาหอยศัตรู
กล้วยไม้ต้นแบบกับรูปแบบช่อกล้วยไม้  เครื่องสามารถจับขนาดวัตถุได้เล็กสุดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 
มิลลิเมตร แต่หอยศัตรูกล้วยไม้ที่ติดไปกับช่อดอกกล้วยไม้มีขนาดเล็กสุดเพียง 3 มิลลิเมตร หอยที่มีขนาด
เล็กกว่านั นไม่ขึ นไปกินดอก (บริษัท ทีเค ออร์คิด ฟาร์ม จ่ากัด, 2562) เครื่องมีความสามารถในการท่างาน 
127.44 กก./วัน  เมื่อเทียบกับการใช้แรงงาน 4 คน สามารถคัดกล้วยไม้ได้ 70.46 กก./วัน 

6. ค าน า 

กล้วยไม้เป็นสินค้าเอกลักษณ์ที่ส่าคัญของประเทศไทยและเป็นไม้ดอกอุตสาหกรรมที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้ความส่าคัญและมีนโยบายผลักดันให้มีการเพ่ิมมูลค่าการส่งออก  ประเทศไทยส่งออก
ดอกกล้วยไม้เขตร้อนมากเป็นอันดับที่หนึ่งของโลก ในปี พ.ศ. 2558 การส่งออกดอกกล้วยไม้ หรือกล้วยไม้ตัด
ดอก มีปริมาณ 23,471 ตัน และมีมูลค่าการส่งออกรวม 2,081 ล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์, 2559) กล้วยไม้ที่
มีการส่งออกมากได้แก่ สกุลหวาย (Dendrobium ) และลูกผสมสายเลือดแวนดา เช่น สกุลมอคคารา 
(Mokara) และสกุลอะแรนดา (Aranda)  โดยส่งออกไป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น  ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน  อิตาลี  อินเดีย  ไต้หวัน  เนเธอร์แลนด์ และเวียดนาม  แหล่งผลิตดอกกล้วยไม้ส่วน ใหญ่อยู่ในจังหวัด
ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร พื นที่ปลูกมากที่สุดคือ จังหวัดนครปฐม  รองลงมาคือ สมุทรสาคร ราชบุรี นนทบุรี 
นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ปทุมธานี และชลบุรี กล้วยไม้ตัดดอกส่วนมากส่งออกในรูปช่อดอก
กล้วยไม้โดยแต่ละช่อดอกกล้วยไม้จะเสียบหลอดน ่ายายืดอายุที่โคนก้านช่อ  ช่อดอกกล้วยไม้ชั นพิเศษ  ชั นหนึ่ง 
และชั นสองต้องมีจ่านวนดอกบานไม่น้อยกว่า 65, 55 และ 40 เปอร์เซ็นต์ของจ่านวนดอกทั งหมดต่อช่อ 
ตามล่าดับ  ยกเว้นสกุลหวาย ก่าหนดว่าต้องมีจ่านวนดอกบานไม่น้อยกว่า 4 ดอก ทุกชั นคุณภาพต้องสด 
สะอาด ไม่พบศัตรูพืช ปราศจากต่าหนิและรอยช ่า ไม่พบความผิดปกติของรูปทรงก้านช่อและดอก 
(คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร, 2552) 

หอยทากเป็นศัตรูของกล้วยไม้ประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกล้วยไม้ของไทย เนื่องจาก
ในสวนกล้วยไม้ส่วนใหญ่ต้องมีความชื นสูง จึงพบหอยทากบกเข้าท่าลายตาและหน่อดอกหรือใบ และหอยยัง
ปล่อยเมือกไว้เป็นแนวตามทางเดินเป็นสาเหตุให้เกิดเชื อรา  ที่ผ่านมาประเทศคู่ค้าเมื่อตรวจพบหอยทากติดไป
กับกล้วยไม้ส่งออก แม้แต่เพียงตัวเดียว ด่านกักกันพืชปลายทางจะเผาทิ งทั งหมด และจะถูกพิจารณาขึ นบัญชี
ด่า ท่าให้การส่งออกกล้วยไม้ไทยได้รับผลกระทบ เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงของกล้วยไม้ไทยในอนาคต  
นอกเหนือจากการต้องสูญเสียเงินจ่านวนมหาศาลแล้ว ยังท่าให้ไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง (เดลินิวส์ , 2551)  ใน
ปัจจุบันการตรวจสอบศัตรูพืชบนดอกกล้วยไม้คัดแยกดอกกล้วยไม้ที่มีศัตรูพืช  หรือท่ีมีร่อยรอยการท่าลายของ



ศัตรูพืช  หรือที่มีต่าหนิออกอาศัยการตรวจพินิจโดยการใช้สายตาเป็นหลักสอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
การปฏิบัติที่ดีส่าหรับโรงคัดบรรจุดอกกล้วยไม้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552) 

ผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไม้เรียกร้องให้จัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์มาทดแทนแรงงานคนเพ่ือใช้
ในการตรวจสอบศัตรูพืช เนื่องจากแรงงานต้องเพ่งสายตาตรวจหาศัตรูพืชจากช่อกล้วยไม้เป็นเวลานานเกิด
ความเมื่อยล้า  กรมวิชาการเกษตรจึงได้ศึกษาแนวทางการตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ 
พบว่า การวิเคราะห์ภาพที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital image) ด้วยการประมวลผลภาพ (Image Processing) 
โดยสี (Color) ขนาด (Size) รูปทรงสัณฐาน (Shape) และความเลื่อมมัน มันวาว (Glossy) ของศัตรูกล้วยไม้  
ในโปรแกรมส่าเร็จรูป Matlab ซึ่งมีความสามารถในการ Scan หาปัจจัยต่างๆ ตามที่ก่าหนดจากภาพแบบ
ดิจิตอล ตัวอย่างเช่น : หอยดักดานในกล้วยไม้ จากการศึกษาปัจจัยพบว่ามีสีน ่าตาล ขนาด 3 ถึง 6 มิลลิเมตร 
การสะท้อนแสงแตกต่างจากส่วนต่างๆ ของช่อกล้วยไม้ ก็จะสามารถใช้ปัจจัยทั งสี่ดังกล่าวมาใช้ในการแยกหรือ
ค้นหาหอยได้ (ชูศักดิ์, 2555)  รูปร่างของหอยดักดานทั งตัวใหญ่ ตัวกลาง และตัวเล็ก ประมวลผลภาพด้วย
สมการรูปวงรี มีพื นที่วัสดุที่จับได้ (Area) มีค่าอยู่ในช่วง 51 – 67 (ไม่มีหน่วย) ซึ่งแตกต่างจากส่วนประกอบ
อ่ืนๆ ของกล้วยไม้ ซึ่งท่าให้เห็นว่ามีแนวโน้มในการแยกหอยออกจากกล้วยไม้และวัสดุอ่ืน (ปรีดาวรรณ, 2556) 

ขั นตอนหนึ่งในการจัดการกล้วยไม้หลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือการส่งออกกล้วยไม้ไปต่างประเทศ  โรงคัด
บรรจุต้องจ้างแรงงานในการตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ที่ติดมากับกล้วยไม้ที่จะส่งออก  เพ่ือให้การตรวจหาหอย
ที่ติดมากับช่อกล้วยไม้มีประสิทธิภาพ  แรงงานต้องเพ่งสายตาตรวจหาหอยจากช่อกล้วยไม้เป็นเวลาต่อเนื่อง 2 
ชั่วโมง แล้วพักสายตา 15 นาที จึงเริ่มตรวจหาหอยจากช่อกล้วยไม้อีกครั ง  ท่าให้เกิดข้อเรียกร้องจาก
ผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไม้ในการหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์มาทดแทนแรงงานคนที่หายาก เนื่องจากเป็นงาน
ที่ท่าให้เกิดความเมื่อยอ่อนล้าในการท่างานและการขาดแคลนแรงงานที่มีความช่านาญ รอบคอบในการคัดแยก  
ดังนั นการตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้
ที่สุดในการใช้แทนการตรวจหาด้วยตามนุษย์  โดยเฉพาะในการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและยาวนานสามารถ
ท่างานได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดพัก  เทคโนโลยีนี ใช้โปรแกรม Matlab ในการตรวจหา สี ขนาด 
รูปทรงสัณฐาน (Shape) เพ่ือตรวจหาหอยด้วยการประมวลผลภาพ 

การศึกษาวิจัยเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ เป็นงานวิจัยต่อยอดจาก
การศึกษาและพัฒนาการตรวจหาศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ เพ่ือสนองต่อนโยบายของรัฐในการ
พัฒนาการส่งออกกล้วยไม้ซึ่งแนวโน้มมีความต้องการเพ่ิมมากขึ น เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งออกกล้วยไม้
ไทยและเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดข้อโต้แย้ง รวมทั งการตั งข้อกีดกันในทางการค้า  

 
7. วิธีด าเนินการ  

- อุปกรณ์ 
1. กล้วยไม้ 
2. หอย 

- วิธีการ 



การทดลอง 2 : การทดสอบเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ต้นแบบกับรูปแบบช่อกล้วยไม้ 
1) ด่าเนินการจับภาพหอยในสภาพแวดล้อมที่มีวัสดุอื่น เช่น ใบไม้ และกล้วยไม้ 
2) รวบรวมช่อกล้วยไม้ที่จะใช้ทดสอบแล้วจัดเตรียมช่อดอกกล้วยไม้เพ่ือทดสอบตามแผนการทดลอง 

CRD 3 กรรมวิธี 10 ซ ่า ดังนี   
2.1 ดอกกล้วยไม้ดอกเดี่ยววางแผ่ 
2.2 ดอกกล้วยไม้เป็นช่อเดี่ยววางแผ่ 
2.3 ดอกกล้วยไม้เป็นช่อมัดรวม 10 ช่อ/มัดวางแผ่ 

3) น่าช่อกล้วยไม้ซึ่งมีหอยศัตรูกล้วยไม้ ขนาด 1 - 10 มิลลิเมตร ผ่านกระบวนการที่สร้างขึ นทั ง พรม
หรือจุ่มในน ่าเย็น ทิ งระยะเวลาให้หอยขึ นมาอยู่ด้านบน ถ่ายภาพและวิเคราะห์ผลภาพ เพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ต้นแบบเทียบกับการตรวจหาหอยด้วยแรงงานคน 

4) ปรับปรุงกระบวนการตรวจหาหอยที่ใช้กับเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ต้นแบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท่างาน 

5) สรุปและงานผลการวิจัย 
- KPIs 

ไตรมาส 3 ได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาหอย 
ไตรมาส 4 ได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาหอยที่ปรับปรุงแล้ว 

- เวลาละสถานที่ 
ระยะเวลาที่ด่าเนินการ ปีที่เริ่มต้น 2560 ปีที่สิ นสุด 2562 
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียว หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ :  

การทดลอง 2 : การทดสอบเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ต้นแบบกับรูปแบบช่อกล้วยไม้ 
1) ศึกษา ออกแบบระบบควบคุมการพ่นฝอยน ่าเย็นและการจุ่มช่อกล้วยไม้ในน ่าเย็นเพ่ือให้หอย

ศัตรูพืชออกจากที่ซ่อนในช่อกล้วยไม้ 
2) สร้าง และทดสอบระบบควบคุมการพ่นฝอยน ่าเย็น เพ่ือให้หอยศัตรูพืชออกจากที่ซ่อนในช่อ

กล้วยไม้ อย่างน้อย 3 ระดับตั งแต่ระดับเทียบเท่าฝนตกเล็กน้อยจนถึงฝนตกหนัก  (วัดปริมาณน ่าเทียบตาม
หลักอุตุนิยมวิทยา ฝนตกเล็กน้อย 0.1 – 10.0 มิลลิเมตร/วัน ฝนตกปานกลาง 10.1 – 35.0 มิลลิเมตร/วัน และ 
ฝนตกหนัก 35.1 – 90.0 มิลลิเมตร/วัน) ระยะเวลาที่หอยคลานออกมา สอดคล้องกับการท่างานแบบเดิมของ
โรงคัดบรรจุกล้วยไม้ซึ่งท่าการจุ่มช่อดอกกล้วยไม้ในน ่าเย็น 

3) ศึกษา ออกแบบต้นแบบเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ 
4) สร้างและทดสอบเบื องต้นต้นแบบเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ 
5) ปรับปรุง พัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ 



6) ทดสอบการใช้งานต้นแบบเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ ที่ปรับปรุงและ
พัฒนาแล้ว 

7) สรุปและงานผลการวิจัย 
- KPIs 

ไตรมาส 1  ได้แบบระบบควบคุมระบบน ่าเย็นเบื องต้น 
ไตรมาส 1  ได้ต้นแบบระบบน ่า 
ไตรมาส 2  ได้ผลการทดสอบเครื่องตรวจหาหอยเบื องต้น 
ไตรมาส 3  ได้ต้นแบบเครื่องตรวจหาหอยแบบปรังปรุง 
ไตรมาส 4  ได้ผลการทดสอบเครื่องตรวจหาหอยแบบปรับปรุง 

- ผลการทดลอง 
ผลการทดสอบจับภาพหอย ดังภาพที่ 1 - 4  จากการประชุมแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

ความยั่งยืนของกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มีมติให้แน่นการตรวจหาหอยในกล้วยไม้ที่ยังไม่ได้มัดช่อ อาจมี
ลักษณะเป็นกล้วยไม้ดอกเดี่ยววางแผ่หรือช่อเดี่ยววางแผ่ เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการท่างานในโรงคัด
บรรจุกล้วยไม้  ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองซึ่งพบว่า เครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้สามารถจับหอยซึ่งอยู่
ในลักษณะกล้วยไม้ดอกเดี่ยววางแผ่หรือช่อเดี่ยววางแผ่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั งแบบมีหอยในถาดและไม่มีหอย
ในถาด  แต่มีความผิดพลาด 35 เปอร์เซ็นต์ ส่าหรับถาดที่ไม่มีหอยและวางกล้วยไม้แบบช่อมัดรวม 10 ช่อ/มัด
วางแผ่  

 

 



ภาพที่ 1 การทดสอบตรวจจับหอยในรูปแบบช่อดอกกล้วยไม้ต่างๆ  



 
(ก) 
 

 
(ข) 

ภาพที่ 2  ผลการทดสอบดอกกล้วยไม้ดอกเดี่ยววางแผ่;  
(ก) ภาพก่อนประมวลผล และ (ข) ภาพหลังประมวลผล 

 



 
(ก) 
 

 
(ข) 

ภาพที่ 3  ผลการทดสอบดอกกล้วยไม้เป็นช่อเดี่ยววางแผ่;  
(ก) ภาพก่อนประมวลผล และ (ข) ภาพหลังประมวลผล 



 

 
(ก) 
 

 
(ข) 

ภาพที่ 4  ผลการทดสอบดอกกล้วยไม้เป็นช่อมัดรวม 10 ชอ่/มัดวางแผ่; 
(ก) ภาพก่อนประมวลผล และ (ข) ภาพหลังประมวลผล 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :   
ต้นแบบที่พร้อมจะท าการถ่ายทอดให้ผู้ผลิตน าไปผลิตจ าหน่ายได้ เป็นเครื่องที่ใช้งานได้ง่าย และมี

ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ สามารถน่าไปปรับใช้กับพืชชนิดอ่ืนๆ ได้ต่อไป  ผู้ประกอบการส่งออก
กล้วยไม้สามารถน าไปใช้ทดแทนแรงงานคนได้ 



 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
ต้นแบบเครื่องตรวจหาหอยศัตรูกล้วยไม้ด้วยการประมวลผลภาพ  กลุ่มเป้าหมาย คือ 

ผู้ประกอบการส่งออกกล้วยไม้ 
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- 
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