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This thesis aims to develop algorithms for classification of Thai herbal leaf images
based on local texture. Thai herbal leaves images of netted type are used for the
dataset. The dataset consists of 50 types, 10 images per type, each type is divided
into 500 face-up images without lights shining under the leaves, 500 face-down
images without lights shining under the leaves, 500 face-up images with lights shining
under the leaves, and 500 face-down images with lights shining under the leaves, a
total of 2,000 images. In the process, GLCM and HOG are used to feature extraction,
reduce the size of the feature with PCA, SVM-RBF with 10-fold cross validation is used
for testing the performance, Grid Search and standard PSO are used to parameter
adjustment. The results showed that image classification efficiency of face-up and
face-down images with lights shining under the leaves with HOG has the highest
classification rate of 94.80 percent.
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ผลการปรับค่าพารามิเตอร์ C และ gamma ด้วย Particle Swarm
Optimization กับชุดภาพใบที่ถ่ายบนฉากหลังโปร่งแสงแล้วฉายแสงส่องผ่าน
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เส้นใบขนานเรียงตามยาวของใบ (plamately parallel venation)
เส้นใบขนานกันตามขวางของใบ (pinately parallel venation)
ลักษณะเส้นลายใบแบบตาข่ายขนนก (pinnately netted venation)
และตาข่ายแบบรูปมือ (palmately netted venation)
การทางานของ Histogram of Oriented Gradients (HOG)
รูปแบบการแปลงภาพระดับสีเทา
คุณลักษณะ GLCM 19 Features
Pseudo Code ของ PSO แบบมาตรฐาน
การทา K-Fold Cross validation
ขั้นตอนการทางานของการจาแนกภาพใบสมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิว
เฉพาะส่วน
ขั้นตอนการทางานของการจาแนกภาพใบสมุนไพรไทย โดยใช้ Grid Search
ร่วมกับ Support Vector Machine
ขั้นตอนการทางานของการจาแนกลายใบสมุนไพรไทย โดยใช้ PSO
ร่วมกับ Support Vector Machine
การถ่ายภาพใบที่ถ่ายบนพื้นหลังทึบแสง
การถ่ายภาพใบที่ถ่ายบนพื้นหลังโปร่งแสง
ใบที่ถ่ายบนพื้นหลังทึบแสง ทั้งหน้าใบ (1) และหลังใบ (2)
ใบที่ถ่ายบนพื้นหลังโปร่งแสง ทั้งหน้าใบ (1) และหลังใบ (2)
ทาการตัดภาพ (Crop) จากจุดกึ่งกลางของภาพใบ
หลังจากผ่านกระบวนการตัดภาพ (Crop) ทั้งภาพที่ถ่ายบนพื้นหลังทึบแสง (1)
และถ่ายบนพื้นหลังโปร่งแสง (2)
หลังจากผ่านปรับขนาดภาพใบ
เปลี่ยนภาพถ่ายให้อยู่ในโทนสีเทา (Gray Scale) ทั้งภาพที่ถ่ายบนพื้นหลังทึบแสง
(1) และถ่ายบนพื้นหลังโปร่งแสง (2) ขนาดต่าง ๆ
การสกัดคุณลักษณะของภาพด้วย GLCM และ HOG
ตัวอย่างคุณลักษณะ GLCM จากโปรแกรม Matlab
ตัวอย่างการสกัดคุณลักษณะ HOG Feature
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คุณลักษณะลงด้วย PCA
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูลในการประมวลของภาพใบของ
ชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังทึบ ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG รวมกับ GLCM
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สมุนไพรไทย นับ เป็ นพืชที่มีสรรพคุณในการบรรเทาอาการเจ็บ ป่วย หรือไข้ได้ ในทางแพทย์
แผนไทย สมุนไพร [1] ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พืชที่ใช้ทาเป็น
เครื่องยา สมุนไพรกาเนิดมาจากธรรมชาติแ ละมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ
อันหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510 ได้ระบุว่า ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษาชาติสัตว์หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสม
ปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยังเป็นส่วนของราก ลาต้น ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซึ่งมิได้ผ่านขั้นตอนการแปร
รูปใด ๆ แต่ในทางการค้า สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถูกหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลง
บดเป็นผงละเอียด หรืออัดเป็นแท่งแต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปเมื่อกล่าวถึงสมุนไพร มักนึกถึงเฉพาะ
ต้นไม้ที่นามาใช้เป็นยาเท่านั้นสมุนไพรนับว่าเป็นวัตถุดิบและภูมิปัญญาที่มีควรค่าแก่การรักษาความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรของชาวบ้านที่สืบทอดกันมา รวมทั้งความรู้ที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใ ช้หรือการสกัด
สารที่ มี ฤ ทธิ์ ท างยาที่ ไ ด้ ม าจากสมุ น ไพร ไม่ ว่ า จะเป็ น จากล าต้ น ราก ใบ ผล ห รื อ ดอกก็ ต าม
เพื่ อ น ามาใช้ ในการรั ก ษา หรื อ บรรเทาอาการป่ ว ยของผู้ ป่ ว ยโรคต่ าง ๆ ได้ แม้ ว่ า สมุ น ไพรจะมี
ประโยชน์ที่จะช่วยในการเยียวยารักษาได้ แต่ก็เป็นการยากที่จะทาการจาแนกพืชสมุนไพรได้ถูกต้อง
เพราะพืชสมุนไพรบางชนิดนั้นหายาก หรือบางชนิดอาจมีความคล้ายคลึงกั บใบไม้จากพืชพันธ์ชนิดอื่น
ทาให้ไม่สามารถจาแนก และนาสมุนไพรมาใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น
ผู้ วิจั ย จึ งมีแนวคิด ที่จ ะพัฒ นาขั้น ตอนวิธีการขึ้นมาเพื่ อให้ ส ามารถจาแนกใบพื ช สมุน ไพรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้มีความใกล้เคียงกับการจาแนกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรมากที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ขั้นตอนวิธีการในการสกัดคุณลักษณะและการจาแนกภาพใบไม้
สมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน ด้วยกระบวนการประมวลผลภาพ
1.2.2 เพื่ อหาประสิ ทธิ ภ าพของวิ ธี ที่ การที่ น ามาใช้ ใ นการจ าแนกภาพใบไม้ ส มุ นไพรไทยด้ ว ย
คุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
1.3.1 ทาการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกัดคุณลักษณะของภาพ
และกระบวนการการประมวลผลภาพ
1.3.2 ทาการรวบรวมข้อมูลสมุนไพรไทยที่มีใบแบบตาข่าย เพื่อศึกษาความสาคัญของสมุนไพร
ในทางการแพทย์ทางเลือก เพื่อนาเอาเอาใบสมุนไพรมาใช้ในการทดลอง
1.3.3 ทาการถ่ายภาพใบสมุนไพรไทย เพื่อนามาใช้ในการทดลองจานวน 50 ชนิด ๆ ละ 10 ภาพ
และถ่ายภาพใบด้านหน้า 500 ภาพ และใบด้านหลัง 500 ภาพ นามาถ่ายบนพื้นหลัง 2 แบบ คือ วาง
บนพื้นหลังทึบแสง และวางบนพื้นหลังโปร่งแสง รวมเป็นแบบละ 1,000 ภาพ รวมทั้งหมด 2,000 ภาพ
1.3.4 ท าการศึกษาและออกแบบระบบเพื่ อที่จะใช้ในการประมวลผลภาพ ร่วมกับ ขั้นตอน
วิธีการที่จะใช้ในการสกัดคุณลักษณะของภาพ
1.3.5 ดาเนินการทดสอบระบบการจาแนกข้อมูลใบ โดยการนาเข้าข้อมูลที่เตรียมไว้ข้างต้นเพื่อ
การประมวลผลข้อมูล และนามาสรุปผลการทดลอง
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ
1.4.1 ด้ำนฮำร์ดแวร์ (Hardware)
1.4.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล
1) CPU 4 Core ขึ้นไป
2) ความจา RAM 8 GB
1.4.1.2 กล้องถ่ายรูปดิจิทอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซลขึ้นไป
1.4.2 ซอฟต์แวร์
1.4.2.1 ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึน้ ไป
1.4.2.2 MATLAB version 2018a
1.4.2.3 Adobe Photoshop CS5
1.5 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1.5.1 เลื อกใบสมุน ไพรที่ มีลั กษณะจาเพาะในการจาแนก คื อเป็ น พื ช ที่ มีล ายใบแบบตาข่าย
จานวน 50 ชนิดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.5.2 นาใบพืชสมุนไพรที่คัดเลือก โดยถ่ายภาพทั้งด้านหน้าและด้านหลังของใบวางบนพื้นหลัง
ทึบแสง และวางบนพื้นหลังโปร่งแสง ด้วยกล้องดิจิตอล
1.5.3 นาภาพที่ได้จาก 1.5.2 ทั้งแบบที่ถ่ายบนพื้นหลังทึบแสง และพื้นหลังโปร่งแสง ทาการตัด
เอาบางส่วนของใบไม้โดยใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่กว้างที่สุดและไม่เกินขนาดของความกว้างของใบไม้
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จากจุดกึ่งกลางของใบ จากนั้ น ทาการแปลงไฟล์ ภ าพจากภาพสี RBG มาเป็นภาพโทนสีเทา (Grey
Scale) ทาการปรับขนาดของภาพเป็นขนาด 1,000x1,000 พิกเซล 750x750 พิกเซล 500x500 พิกเซล
และ 250x250 พิกเซล
1.5.4 จากนั้นนาภาพที่ได้ในขั้นตอนที่ 1.5.3 มาผ่านกระบวนการสกัดคุณลักษณะของภาพโดย
ใช้ วิ ธี GLCM Feature (Gray Level Co-occurrence Matrix) แ ล ะ Histograms of oriented
gradients (HOG) (ทาการปรับแต่งค่า CellSize ของ function extractHOGFeatures ใน โปรแกรม
Matlab)
1.5.5 น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากกระบวนการที่ 1.5.4 มาลดคุ ณ ลั ก ษณะของภาพ ด้ ว ย Principal
Component Analysis (PCA)
1.5.6 นาข้อมูลที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG รวมกับ GLCM เพื่อสร้างเป็นชุดข้อมูลใหม่
1.5.7 นาข้อมูลที่ได้จากกระบวนการที่ 1.5.4, 1.5.5 และ 1.5.6 มาผ่านกระบวนการจาแนกด้วย
SVM แบบ RBF โดยใช้กระบวนการหาพารามิเตอร์ที่ เหมาะสม (Parameter Optimization) ด้ว ย
Grid Search Method โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดมาทดสอบประสิทธิภาพด้วยการทดสอบแบบไขว้กันหลาย
เท่า k-fold Cross Validation
1.5.8 นาข้อมูลที่มีอัตราการจาแนกสูงสุดจากกระบวนการที่ 1.5.4, 1.5.5 และ 1.5.6 มาทาการ
แบ่งการทดสอบออกเป็น 60:40 โดยแบ่งเป็นชุดข้อมูลสาหรับสอน 600 ข้อมูล (ข้อมูลใบชนิดละ 12
ข้อมูล ) และชุดข้อมูล สาหรับ ทดสอบ 400 ข้อมูล (ข้อมูล ใบชนิดละ 8 ข้อมูล) แล้ วทาการทดสอบ
ประสิ ท ธิภ าพการจ าแนกด้ ว ย Support Vector Machine แบบ Radial Basis Function Kernel:
SVM-RBF โดยใช้กระบวนการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วย Particle Swarm Optimization: PSO
1.5.9 เปรียบเทียบและอภิปรายผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.6.1 ได้ ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารที่ จ ะช่ ว ยในการสกั ด คุ ณ ลั ก ษณะและจ าแนกภาพใบสมุ น ไพรไทย
ได้รวดเร็วและมีความถูกต้อง
1.6.2 ทาให้ง่ายต่อการค้นหาสมุนไพรไทยและช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสมุนไพร
1.6.3 ทาให้เกิดการพัฒนาต่อยอดโดยการนาเอาขั้นตอนวิธีการที่ได้จากการทาการทดลอง มาใช้
ในระบบการจาแนกภาพใบสมุนไพรไทยได้

4

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาขั้นตอนการจาแนกภาพใบสมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วนนั้น ผู้วิจัย
ได้มีการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล และขั้นตอน วิธีการทางานของระบบงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 สมุนไพรไทยพื้นบ้าน [2]
การจ าแนกคุณ ลั กษณะของใบสมุน ไพรจาเป็นต้องมีวิธีการในการหาค่า หรือรูปแบบ
เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและแสดงผลของคุณลักษณะออกมา โดยการพิจารณาจากรูปร่าง ลักษณะ
ของใบในการจาแนก แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ
2.1.1.1 ลักษณะของใบ
2.1.1.2 ลักษณะของปลายใบ
2.1.1.3 ลักษณะของขอบใบ
2.1.1.4 ลักษณะของลายใบ [3]
เส้ น ใบ (vein) ให้ สั งเกตเส้ นกลางใบ (midrib) ซึ่งต่อเป็นเนื้อเดียวกับก้านใบ จากเส้ น
กลางใบแยกออกเป็นเส้นใบ ซึ่งจะแยกแขนงออกไปอีกเป็นเส้นแขนงใบ (vientet)
การเรียงของใบ (venation)
(1) เส้ น ใบแบบขนาน (parallel venation) พบในพื ช ใบเลี้ ย งเดี่ ย ว แบ่ ง เป็ น เรี ย ง
ตามยาวของใบ (plamately parallel venation) และเส้ นใบขนานกันตามขวางของใบ (pinately
parallel venation)
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ภาพที่ 2.1 เส้นใบขนานเรียงตามยาวของใบ (plamately parallel venation)

ภาพที่ 2.2 เส้นใบขนานกันตามขวางของใบ (pinately parallel venation)
(2) ส่ ว นของใบเลี้ ย งคู่ เป็ น แบบตาข่ า ย (netted หรื อ recticulated venation) ซึ่ ง มี
2 แบบ คือ แบบตาข่ายขนนก (pinnately netted venation) และตาข่ายแบบรูปมือ (palmately
netted venation)

ภาพที่ 2.3 ลักษณะเส้นลายใบแบบตาข่ายขนนก (pinnately netted venation) และตาข่าย
แบบรูปมือ (palmately netted venation)

6
2.1.2 Histogram of Oriented Gradients: HOG [4]
Histogram of Oriented Gradients: HOG เป็ น ตั วอธิบ บายวัต ถุและรูป ร่างในภาพที่
เกิดขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยการกระจายของการไล่ระดับของสีหรือทิศทางของเส้นขอบ ภาพจะ
ถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ที่เชื่อมต่อกัน เรียกว่า Cell และแต่ละพิกเซลจะอยู่ในแต่ละ Cell และถูก
รวบรวมไว้ใน HOG ตัวอธิบายนี้จะเป็นตัวที่นาเอาฮิสโตรแกรมมาเรียงต่อกัน เพื่อทาการปรับปรุงความ
แม่นยาให้ดีขึ้น โดยฮิสโตแกรมในพื้นที่นั้นสามารถนามาทาการปรับค่าความแตกต่างให้อยู่ในรูปแบบ
ปกติด้วยการคานวณค่า ความเข้มของพื้นที่ขนาดใหญ่ในภาพ เรียกว่า block จากนั้นใช้ค่าที่ได้นี้ ใน
การเป็นค่าปกติของ Cell ทั้งหมด ใน block นั้น ผลของการปรับค่าฮิสโตแกรมให้อยู่ในรูปปกตินี้ส่งผล
ให้ค่าคงที่ให้การเปลี่ยนแปลงของแสงและเงาได้ดีขึ้น
ขั้นตอนการทางานของ HOG มีดังนี้ [5]
(1) แบ่ งภาพออกเป็ น ส่ ว นย่อ ย ๆ ที่ เชื่อมต่อซึ่งเรียกว่า Cell และส าหรับแต่ล ะ Cell
คานวณฮิสโตแกรมของทิศทางการไล่ระดับสีหรือการวางแนวขอบของพิกเซลภายในเซลล์
(2) แยกเซลล์แต่ละเซลล์ออกเป็นถังขยะเชิงมุมตามการไล่ระดับสี
(3) แต่ละ พิกเซลของ Cell มีส่วนช่วยในการไล่ระดับสีให้มีน้าหนักเพื่อให้สอดคล้องกับ
ช่องเก็บของเชิงมุม
(4) จัดกลุ่มของเซลล์ที่อยู่ติดกันถือเป็นพื้นที่เชิงพื้นที่ที่เรียกว่า block การจัดกลุ่มของ
เซลล์ลงใน block เป็นพื้นฐานสาหรับการจัดกลุ่มและการทาให้เป็นมาตรฐานของฮิสโตแกรม
(5) จัดกลุ่มฮิสโตแกรมที่ทาให้เป็นมาตรฐานที่แสดงถึง block ของฮิสโทแกรม ชุดของ
block ฮิสโตแกรมเหล่านี้จะแสดงถึงตัวอธิบาย

ภาพที่ 2.4 การทางานของ Histogram of Oriented Gradients (HOG)
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2.1.3 Grey Level Co-occurrence Matrix: GLCM [6]
การวัดพื้นผิวของวัตถุแบบ Grey-Level Co-occurrence Matrix: GLCM ได้กาเนิดขึ้น
จากพื้นผิวเทียวของภาพที่เกิดขึ้น ถูกนาเสนอโดย Haralick ในราวปี 1970 นักวิเคราะห์ภาพจานวน
มาก พวกเขามีจุดมุ่งหมายที่สร้างแนวคิดหรือหลักการที่จะใช้ในซอฟต์แวร์ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจ าแนก ผลงานในขั้ น ต้ น นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารบี บ อั ด ความรู้ ท างด้ า นคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ
กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ยากนี้ สาหรับนักเรียนและนั กวิเคราะห์ชั้นแนวหน้า การสอน
เกี่ยวกับ GLCM นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้ให้เข้าใจ และถูกนาไปใช้กันอย่างกว้างขวาง
ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา
Grey Level Co-occurrence Matrix:GLCM) หรือเรีย กอีกชื่อ ว่า Grey Tone Spatial
Dependency Matrix คือ ตารางแสดงความแตกต่างระหว่าง pixel โดยใช้ความสว่าง (brightness)
ในระดับ gray level ที่เกิดขึ้นในรูปภาพมาแสดงผลในตาราง
Test image pattern (gray level)

4 gray level

ตัดบางส่วนของ
texture ออกมา
เพื่อทา GLCM

0  black

1  dark gray

2  light gray

3  white

ภาพที่ 2.5 รูปแบบการแปลงภาพระดับสีเทา
คานิยาม: Order
GLCM ได้ถูกอธิบายไว้ในที่นี้ว่าเป็นการคานวณพื้นผิวในกลุ่ม "second order"
(1) การวัดพื้นผิวแบบ First order เป็นการคานวณทางสถิติจาก ค่าของรูปภาพต้นฉบับ
เช่น ความแปรปรวน และไม่ได้ทาการพิจารณาความสัมพันธ์ของพิกเซลข้างเคียง
(2) การวั ด พื้ น ผิ ว แบบ Second order จะพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสองกลุ่ ม
(มักจะมีความใกล้เคียง) ของพิกเซลในภาพต้นฉบับ
(3) การวัดพื้นผิวแบบ Third and higher order (พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
สามหรือมากกว่านั้นของพิกเซล) มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎี แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ด้วยวิธีทั่วไป
สืบเนื่องมาจากการคานวณเวลา และความยากลาบากในการตีความ
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2.1.3.1 การวิเคราะห์พื้นผิวโดยใช้ Gray-Level Co-occurrence Matrix [7]
วิธีการทางสถิติในการตรวจสอบพื้นผิว จะพิจารณาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของ
พิ ก เซลที่ เป็ น Gray-Level Co-occurrence Matrix: GLCM และยั ง เป็ น ที่ รู้ จั ก ในชื่ อ gray-level
spatial dependence matrix ฟังก์ชั่น GLCM จะอธิบายลั กษณะพื้ นผิวของภาพโดยการคานวณ
ความถี่คู่ของพิกเซลที่มีค่าที่เฉพาะเจาะจงและมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ที่ระบุเกิดขึ้นในภาพ ทาการ
สร้าง GLCM แล้วแยกการวัดค่าทางสถิติจากเมทริกซ์นี้
GLCM มีการคานวณทางสถิติห ลายอย่าง โดย สถิติเหล่ านี้ ให้ ข้อมูล เกี่ยวกับ
พื้นผิว ของภาพ ซึ่งมีดังนี้
2.1.3.2 Contrast เป็นการวัดค่าพื้นที่รูปแบบต่าง ๆ ใน Gray-Level Co-occurrence
Matrix
∑𝑖,𝑗|i − j|2 𝑝(𝑖, 𝑗)

(2.1)

เมื่อ i คือ ค่าของเมทริกซืในแนวนอน
j คือ ค่าของเมทริกซืในแนวตั้ง
p(I,j) คือ ชุดของค่าสถิติลาดับที่สอง ของการเปลี่ยนแปลงระดับสีเทา
ระหว่าง I และ j
2.1.3.3 Correlation เป็นการวัดค่าการรวมกันของความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นของคู่
พิกเซลที่ระบุไว้
∑𝑖,𝑗

(𝑖−𝜇𝑗)(𝑗−𝜇𝑗)𝑝(𝑖,𝑗)
𝜎𝑖 𝜎𝑗

(2.2)

เมื่อ i คือ ค่าของเมทริกซ์ในแนวนอน
j คือ ค่าของเมทริกซ์ในแนวตั้ง
p(i,j) คือ ชุ ด ของค่ า สถิ ติ ล าดั บ ที่ ส อง ของการเปลี่ ย นแปลงระดั บ สี เทา
ระหว่าง I และ j
µ คือ ค่าเฉลี่ยของ p
 คือ ค่าความแปรปรวนของความเข้มของพิกเซลมีความสัมพันธ์ที่มีส่วน
ทาให้เกิดเป็น GLCM
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2.1.3.4 Energy คื อค่า ผลรวมขององค์ป ระกอบยกก าลั งสองใน GLCM หรือเรียกอี ก
อย่างหนึ่งว่า Angular Second Moment
∑𝑖,𝑗 𝑝(𝑖, 𝑗)2

(2.3)

เมื่อ i คือ ค่าของเมทริกซ์ในแนวนอน
j คือ ค่าของเมทริกซ์ในแนวตั้ง
p(i,j) คือ ชุ ดของค่ าสถิติล าดั บ ที่ส อง ของการเปลี่ ยนแปลงระดับ สี เทา
ระหว่าง I และ j
2.1.3.5 Homogeneity เป็นการวัดค่าความใกล้เคียงกันของการกระจายองค์ประกอบ
ใน GLCM สาหรับ GLCM เชิงเส้นทแยงมุม
∑𝑖,𝑗

𝑝(𝑖,𝑗)
1+|𝑖−𝑗|

(2.4)

เมื่อ i คือ ค่าของเมทริกซ์ในแนวนอน
j คือ ค่าของเมทริกซ์ในแนวตั้ง
p(i,j) คื อ ชุด ของค่ าสถิ ติ ล าดั บ ที่ ส อง ของการเปลี่ ย นเปลงระดั บ สี เทา
ระหว่าง I และ j

ภาพที่ 2.6 คุณลักษณะ GLCM 19 Features
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2.1.4 Principal Component Analysis: PCA [8]
การวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบหลั ก ของ (Karhunen-Loeve or Hotelling transform) PCA กลายมาเป็ น การแปลงแบบเชิ งเส้ น โดยอาศั ยเทคนิ ค ทางด้ านสถิติ เป็ น ฐาน วิธีก ารนี้ ท าให้ มี
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการจดจารูปแบบการรู้จาซึ่งมักจะถูกใช้ใน
การประมวลผลภาพและสัญญาณ โดยนาเทคนิคไปใช้สาหรับการบีบอัดข้อมูล ลดขนาดมิติของข้อมูล
หรือการแยกองค์ประกอบข้อมูลที่สัมพันธ์กัน (Decorrelation) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการต่าง
ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ หลายตัวแปร หรือเครือข่ายโครงประสาทเทียม ซึ่งนั่นสามารถ
ดาเนินการด้วยวิธี PCA ในชุดข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ภาพและการวิเคราะห์ภาพ
PCA ใช้สาหรับการลดปริมาณการบีบอัดของภาพ ซึ่งเป็นงานที่พบได้ทั่วไปในงานด้าน
การประมวลผลภาพ ซึ่งก็ได้มี ขั้น ตอนวิธีการอยู่เป็น จานวนมาก บนพื้นฐานของหลั กการต่าง ๆ ที่
นาไปสู่การบีบอัดภาพ ขั้นตอนวิธีการขึ้นอยู่กับการลดสีของภาพ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการบีบข้อมูล
แบบสูญเสีย (lossy) แต่ผลลัพธ์ของง PCA นั้น ยังคงได้รับการยอมรับสาหรับการใช้งานบางอย่าง การ
แปลงภาพจากภาพไปยั งภาพระดั บ สี เทา (เข้ ม ) กลายมาเป็ น ขั้ น ตอนวิ ธีก ารที่ พ บมากที่ สุ ด การ
ดาเนินงานมักจะขึ้นอยู่กับภาพรวมน้าหนักขององค์ประกอบทั้ งสามสี คือ สีแดง (R) สีเขียว (G) และสี
น้าเงิน (B) ตามความสัมพันธ์
I

=

w1 R

+ w2 G

+ w3B

(2.5)

เมทริกซ์ของ R, G และ B จะประกอบด้วยองค์ประกอบสีของภาพ The R, G and B ค่า
น้ าหนั ก Wi จะพิ จ ารณาจากความเป็ น ไปได้ ข องการรั บ รู้ ข องมนุ ษ ย์ วิ ธี ก ารของ PCA นี้ ช่ ว ยให้
ทางเลือกหนึ่งในการใช้วิธีการนี้ แนวคิดนี้อยู่บนพื้นฐานของสมการ โดยที่เมทริกซ์ A จะถูกแทนที่ด้วย
เมทริกซ์ Al ซึ่งมีเพียง l ที่ใหญ่ ที่สุด (แทนด้วย n) ค่าลั กษณะเฉพาะที่ใช้สาหรับการขึ้นรูปของมัน
เวกเตอร์ X ของ ตัวแปรที่สร้างขึ้นใหม่จะได้รับแล้วความสัมพันธ์ดังนี้
X

=

𝐴𝑇𝑘 + MX

(2.6)

2.1.5 Support Vector Machine [9]
Support Vector Machine หรือ SVM เป็นอัลกอริทึมที่สามารถนามาช่วยแก้ปัญหาการ
จาแนกข้อมูล ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจาแนกข้อมูล โดยอาศัยหลักการของการหาสัมประสิทธิ์
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ของสมการเพื่อสร้างเส้นแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าสู่กระบวนการสอนให้ระบบเรียนรู้ โดยเน้นไป
ยังเส้นแบ่งแยกแยะกลุ่มข้อมูลได้ดีที่สุด
แนวความคิดของ Support Vector Machine เกิดจากการที่นาค่าของกลุ่มข้อมูลมาวาง
ลงในฟีเจอร์สเปซ (Feature Space) จากนั้นจึงหาเส้นที่ใช้แบ่งข้อมูลทั้งสองออกจากกันโดยจะสร้าง
เส้นแบ่ง (Hyperplane) ที่เป็นเส้นตรงขึ้นมา และเพื่อให้ทราบว่าเส้นตรงที่แบ่งสองกลุ่มออกจากกัน
นั้น เส้นตรงใดเป็นเส้นที่ดีที่สุด
สาหรับรากฐานเดิมของ Support Vector Machine ถูกนามาใช้กับข้อมูลที่เป็นเชิงเส้น
แต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลที่นามาใช้ในระบบการสอนให้ระบบเรียนรู้ส่วนใหญ่ มักเป็นข้อมูลแบบ
ไม่เป็นเชิงเส้น ซึ่งสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการนา Kernel Function มาใช้
การจาแนกข้อมูลบนระนาบหลายมิติ จะใช้ส่วนการเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดเรียกว่า
โครงสร้างในการคัดเลือก (feature selection) ซึ่งโครงสร้างในการคัดเลือกมาจากข้อมูลที่สอนให้
ระบบเรียนรู้ จานวนเซตของโครงสร้างที่ใช้อธิบายในกรณี ห นึ่ง เรียกว่า เวกเตอร์ (vector) ดังนั้น
จุ ด มุ่ งหมายของตั ว แบบ SVM คื อ แบ่ งแยกกลุ่ ม ของเวกเตอร์ในกรณี นี้ ด้ ว ยหนึ่ งกลุ่ ม ของตั ว แปร
เป้าหมายที่อยู่ข้างหนึ่งของระนาบ และกรณีของกลุ่มอื่นที่อยู่ทางระนาบต่างกัน ซึ่ งเวกเตอร์ที่อยู่บน
ระนาบหลายมิติทั้งหมดเรียกว่า ซัพพอร์ตเวกเตอร์ (Support Vectors)
2.1.6 Radial Basis Function (RBF) [10]
Radial Basis Function: RBF หรืออาจจะหมายถึง Multivariable Function (อาจจะ
เรีย กว่า Multivariable) เป็ น การรวมเอาฟังก์ชั่นกฎพื้นฐานเชิงเส้ น รวมเป็นฟั งก์ชั่นเดี่ยว (Radial
Basis Function) ซึ่งเป็นที่นิยมและสามารถนามาใช้ในงานที่มีมากกว่าหนึ่งมิติ มักจะถูกนาไปใช้ใน
ฟังก์ชั่นการประมาณการของข้อมูล ซึ่งจะรู้จักเฉพาะในจานวนจากัดของจุด (จานวนที่ยากต่อการ
ประเมิ น ผล) เพื่ อ การประเมิ น ค่ าของฟั ง ก์ ชั่ น การประมาณการให้ ส ามารถถู ก น าไปใช้ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
แรกเริ่มแล้วนั้น ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชั่นของตัวแปรจานวนมากมักจะต้องมีการ
ประมาณการโดยฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่มีความเข้าใจที่ดีขึ้นหรือมีความพร้อมต่อการประเมินค่ามากขึ้น สิ่งนี้
อาจจะมีวัตถุประสงค์ของการนาเสนอหรือใช้งานอยู่บ่อย ๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นต้น เพื่อให้
คอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นข้อมูลในการใช้ในทางปฏิบัติ
Radial basis functions เป็ นวิธีห นึ่งที่ มี ประสิ ท ธิภ าพและถูกน ามาใช้อยู่บ่ อย ๆ การ
นาไปใช้งานเพิ่มเติม รวมถึงเขตข้อมูลที่สาคัญของเครือข่ายประสาทและทฤษฎีการเรียนรู้ เริ่มแรกนั้น
Radial basis functions ก็คือ Radially Symmetric Functions ที่ถูกปรับโดยคะแนนในพื้นที่ของ
Euclidean หลายมิติ และหลังจากนั้นก็ถูกรวมเป็นเส้นตรง กลายมาเป็นพื้นที่ประมาณการของข้อมูล
ที่พึ่งพาอาศัย ข้อมูลที่พึ่งพาอาศัยกันนี้ทาให้ช่องว่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้เหมาะสาหรับการให้การประมาณ
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กลุ่ ม ที่ มี ข นาดใหญ่ ข องฟั งก์ ชั่ น ที่ ก าหนด นอกจากนี้ ยั งเปิ ด ประตู ไปสู่ ก ารมี อ ยู่ แ ละผลลั พ ธ์ ที่ เป็ น
เอกลักษณ์ สาหรับ การแก้ไขข้อมูลที่กระจัดกระจาย โดย Radial basis functions ในการตั้งค่าทั่วไป
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลาย ๆ มิติ)
2.1.7 Particle Swarm Optimization: PSO - Standard [11]
วิธี PSO แบบมาตรฐานถูกคิดค้นขึ้นโดย Kennedy และ Eberhart ในปี 1995 โดยมีการ
ปรับปรุง เพิ่มเติมภายหลังโดย Shi และ Eberhart ด้วยการเพิ่มเติมตัวพารามิเตอร์น้าหนักแรงเฉื่อย w
ลงในสมการ หลังจากนั้นวิธี PSO แบบมาตรฐานนี้ก็กลายเป็นวิธี PSO ที่นิยมใช้กนั แพร่หลายมากที่สุด
จนถึ งปั จ จุ บั น วิธี PSO แบบมาตรฐานใช้ก ารเปรีย บเที ยบต าแหน่ งของตั ว พาร์ทิ เคิล แต่ ล ะตั ว กั บ
ตาแหน่งที่ดีที่สุดสากล เท่านั้น ในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่า งตัวพาร์ทิเคิลในฝูง วิธี PSO แบบ
มาตรฐานนี้ ใช้ส มการที่ 2 และ สมการที่ 3 ในการเปลี่ ยนค่าความเร็วและต าแหน่ ง ดังที่ จะแสดง
ดังต่อไปนี้
 𝑣𝑖𝑑 (𝑡 + 1) = 𝑤(𝑡)𝑣𝑖𝑑 (𝑡) + 𝑐𝑝 𝑢(𝑝𝑖𝑑 − 𝑥𝑖𝑑 (𝑡)) + 𝑐𝑔 𝑢(𝑝𝑔𝑑 − 𝑥(𝑡)
−𝑉
𝑖𝑓 𝑣𝑖𝑑 (𝑡 + 1) ≤ −𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑣𝑖𝑑 (𝑡 + 1) = { 𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑖𝑓 𝑣𝑖𝑑 (𝑡 + 1) ≥ 𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑥𝑖𝑑 (𝑡 + 1) = 𝑥𝑖𝑑 (𝑡) + 𝑣𝑖𝑑 (𝑡 + 1)



(2.13)
(2.14)


ขั้นตอนการทางานของ PSO แบบมาตรฐานมีดังต่อไปนี้คือ
ขั้น ตอนที่ 1: ตั้ งค่ า พารามิ เตอร์ตั้ งค่ า การวนซ้ าปั จ จุ บั น t = 1 ก าหนดต าแหน่ งและ
ความเร็วของตัวพาร์ทิเคิล K ตัวในฝูง
ขั้น ตอนที่ 2: ส าหรับ ตัวพาร์ทิเคิ ลแต่ล ะตั วแปลงตาแหน่งไปเป็นคา ตอบของปั ญ หาที่
กาหนด และทาการประเมินค่าคาตอบนั้น ๆ ในฐานะที่เป็นค่าความเหมาะสมของตาแหน่งนั้น ๆ โดย
ขั้นตอนการแปลงตาแหน่งไปเป็นคา ตอบขึ้นอยู่กบั แต่ละปัญหาโดยเฉพาะไม่เหมือนกัน
ขั้นตอนที่ 3: ปรับตาแหน่งที่ดีที่สุดส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 4: ปรับตาแหน่งที่ดีที่สุดสากล
ขั้น ตอนที่ 5: ปรับ ความเร็ว และตาแหน่งของตัว พาร์ทิ เคิล ทุ กตัวด้ว ยสมการที่ 2 และ
สมการที่ 3
ขั้นตอนที่ 6: ถ้าเงื่อนไขการหยุดทางานสมบูรณ์ ให้หยุดการวนซ้า แต่ถ้าเงื่อนไขการหยุด
การทางานไม่สมบูรณ์ ให้ตั้งค่า t = t + 1 แล้วกลับไปทางานที่ขั้นตอนที่ 2
วิธี PSO แบบมาตรฐานสามารถเขียนได้ในรูปคาสั่งทางคอมพิวเตอร์ได้ดังที่แสดงไว้ใน
ขั้นตอนที่ 5–6 เทียบเท่ากับขั้นตอนทั้ง 6 ของวิธี PSO แบบมาตรฐาน ที่กล่าวมาข้างต้น
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Initialize PSO system; // Step 1
DO
FOR I = 1 to K DO
Decode X(i) and compute Fitness(X(i)); // Step 2
IF Fitness(X(i))<Fitness(P(i)) THEN P(i)=X(i) and Fitness(P(i))=Fitness(X(i)); //Step 3
IF Fitness(X(i))<Fitness(Pg) THEN P(i)=X(i) and Fitness(Pg)=Fitness(X(i)); //Step 4
END DO
Continue…
FOR i = 1 to K DO // Step 5
FOR d = 1 to D DO
v(i,d) = w*v(i,d) + cp*u*(p(i,d) - x(i,d)) + cg*u*(pg(d) – x(i,d));
x(i,d) = x(i,d) + v(i,d);
END DO
END DO
UNTIL (Stopping Criterion is met) // Step 6
ภาพที่ 2.7 Pseudo Code ของ PSO แบบมาตรฐาน
2.1.7 K-Fold Cross Validation [12]
Cross Validation คือวิธีการในการคาดการคาความผิ ดพลาดของโมเดลโดยพื้นฐานของ
วิธีการ Cross Validation คือการสุ่มตัวอย่าง (Resampling) โดยเริ่ มจาการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น
ส่วน ๆ และนาเอาบางส่วนจากชุดข้อมูลนั้นมาตรวจสอบ ผลลัพธ์จากการ Cross Validation มักถูก
นามาใช้ในการกาหนด Model ในการทาการจาแนกข้อมูล (Classification) แต่ในบางครั้งอาจเกิด
ปัญหาจากการเลือกข้อมูลที่ดีและง่ายมาเป็นชุดข้อมูลทดสอบทาให้ผลการจาแนกนั้นดีเกินจริง ดังนั้น
จึงมีการคิดวิธี K-fold Cross Validation ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา
การแบ่งข้อมูลแบบ K-fold Cross Validation คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น K ชุดเท่า ๆ
กันและทาการคานวณค่าความผิดพลาด K รอบ โดยแต่ละรอบการคานวณ ข้อมูลชุดหนึ่งจากข้อมูล
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K ชุด จะถูกเลือกออกมาเพื่อเป็นข้อมูลทดสอบ และข้อมูลอีก K – 1 ชุด จะถูกนามาเป็นข้อมูลสาหรับ
การเรียนรู้

ภาพที่ 2.8 การทา K-Fold Cross validation [9]
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 2.1 การศึกษาเปรียบเทียบบทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสกัด
คุณลักษณะ การจาแนก ชุดข้อมูล และผลการจาแนก
ลา
ดับ

เทคนิคที่ใช้ในงานวิจัย
ชื่อผู้เขียน

1

อนุสรณ์ อุ่นท้าว
และสมปอง
เวฬุวนาธร [13]

2

ไกรศร
ตั้งโอภากุล
และคณะ [14]

ชื่องานวิจัย
การรู้จาท่ามือภาษา
มือไทยโดยใช้การ
จาลองแบบ
อาณาจักรมด
ร่วมกับซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีน
การประมวลผลภาพ
และประยุกต์วธิ ี SVM
ในการนับจานวนและ
วัดขนาด
Staphylococci จาก

Feature
Extraction
Histogram of
Oriented
Gradients
(HOG)
features
- Grey-scale
Weighted
Threshold
Method
(GW)

ผลการ
วิจัย

Recognition

Dataset

Support
Vector
Machine
ร่วมกับ Ant
Colony
Optimization
Support
Vector
Machine

ภาพท่าภาษา
มือไทย
จานวน 1,420
ภาพ

การรู้จาสูงสุด
ร้อยละ 96.3

Staphylococ
cus
bacteria ใน
ระยะ 400X
10 ภาพ และ

สามารถนับ
จานวนแบคทีเรีย
ได้ มีความ
แม่นยาสูง
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ตารางที่ 2.1 การศึกษาเปรียบเทียบบทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสกัด
คุณลักษณะ การจาแนก ชุดข้อมูล และผลการจาแนก (ต่อ)
ลา
ดับ

เทคนิคที่ใช้ในงานวิจัย
ชื่อผู้เขียน

ชื่องานวิจัย
กล้องจุลทรรศน์

3

ธีรภัทร์ บุตรโคตร
และคณะ [15]

การตรวจจับป้าย
สัญญาณจราจรโดย
ใช้เอกลักษณ์จากตัว
กรองซีฟ.

4

Hang zhang,
Shangsong Liang
และ Paul Yanne
[16]

Plant Species
Classification
Using Leaf Shape
And Texture.

5

Cecilia Di
Ruberto และ
Lorenzo Putzu
[17]

A Fast Leaf
Recognition
Algorithm based
on SVM Classifier
and High
Dimensional
Feature Vector.

Feature
Extraction
- Canny
Edge
Detection
- Mask
- Number of
Objects in
Mask
- Hough
Transforms
- Scale
Invariant
Feature
Transforms
(SIFT)
- Bag of
Word (BOW)
- Continuous
Wavelet
Transform
- GLCM
features
-Shape
Description
- Invariant
Moment
- Border
Description
- Color
Description
(Centroid
Radii)
- Texture
Feature

Recognition

Dataset

ผลการ
วิจัย

1000X 10
ภาพ รวมเป็น
20 ภาพ

Support
Vector
Machines
(SVMs)

ภาพ
เคลื่อนไหว

ผลการรู้จา 87%

Support
Vector
Machines
(SVMs) + RBF
Kernels
Support
Vector
Machines
(SVMs) Linear
/ RBF

ภาพใบไม้
1900 ภาพ
จานวน 32
สายพันธ์

ความแม่นยาใน
การรู้จา 93.8%

Flavia
dataset

ผลการรู้จา
Linear SVM
99%, RBF SVM
98.8%
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ตารางที่ 2.1 การศึกษาเปรียบเทียบบทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสกัด
คุณลักษณะ การจาแนก ชุดข้อมูล และผลการจาแนก (ต่อ)
ลา
ดับ

เทคนิคที่ใช้ในงานวิจัย
ชื่อผู้เขียน

ชื่องานวิจัย

Feature
Extraction
Gabor filters

Recognition

Dataset

Support
Vector
Machines
(SVMs) + Two
Real-Valued
Nesting
Genetic
Algorithms

ภาพใบหน้า
คน 20,000
ภาพ ทาการ
แปลงภาพด้วย
วิธี
geometric
transform,
scaling,
rotation,
mirrorreflection
ภาพใบ
สะระแหน่
ใบบัวบก และ
ใบมะรุม
ชนิดละ
10 ภาพ
นาภาพ
ต้นฉบับมา
หมุนภาพ 90
และ 180
องศา และ
ปรับค่าความ
สว่าง รวมเป็น
90 ภาพ
ภาพใบไม้
จานวน 20 ชุด
จาก 96 สาย
พันธ์ ทั้งใบ
ด้านหน้าและ
หลัง 3,840
ภาพ

6

Pin Liao, Xin
Zhang และ
Kunlun Li [18]

Parameter
Optimization for
Support Vector
Machine Based on
Nested Genetic
Algorithms.

7

รักษ์วริน
วรรณศิลป์ [2]

การตรวจหา
คุณลักษณะเด่นด้วย
วิธี SIFT สาหรับ
สมุนไพรพื้นบ้าน

SIFT ร่วมกับ
PCA

Key point
detection และ
Matching

8

Toshihiro Iwata
และ Takeshi
Saitoh [19]

Tree Recognition
based on Leaf
Images.

Shape
Feature ,
Color
Feature และ
Size feature

Random
forest (RF)

ผลการ
วิจัย
การนาเอา
NRGA มาใช้ทา
ให้ลดทรัพยากร
ในการประมวล
ผลมากกว่า RGA
แบบดั้งเดิมและ
ส่งผลให้การรู้จา
มีความแม่นยาที่
สูงขึ้นด้วย

การวัด
ประสิทธิภาพ
ด้วย
F-measure,
Precision และ
Recall เฉลี่ยอยู่
ที่ 0.67, 0.69
และ 0.63
ตามลาดับ

ภาพด้านหลัง
ของใบให้ผลการ
รู้จามากกว่าภาพ
ด้านหน้าของ
ใบไม้
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ตารางที่ 2.1 การศึกษาเปรียบเทียบบทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสกัด
คุณลักษณะ การจาแนก ชุดข้อมูล และผลการจาแนก (ต่อ)
ลา
ดับ

ชื่อผู้เขียน

เทคนิคที่ใช้ในงานวิจัย
ชื่องานวิจัย
Feature
Recognition Dataset
Extraction
A Texture-Based Discrete
Euclidean
ภาพใบไม้
Approach for
Wavelet
distance
280 ภาพ
Content Based Transformation difference
Image Retrieval (DWT) ร่วมกับการ
System for
คานวณค่า
Plant Leaves
Entropy
Images.

9

Ahmed Naser
Hussein,
Syamsiah
Mashohor และ
M. Iqbal Saripan
[20]

10

Dr.Pradeep
Nijalingappa และ
Madhumathi V.
J. [21]

Plant
Identification
System Using its
Leaf Features.

- Morphological
features
- GLCM

11

Dhiraj K. Das
[22]

Comparative
Analysis of PCA
and 2DPCA in
Face
Recognition.

เปรียบเทียบ
ขั้นตอนวิธกี ารใน
การบีบอัดข้อมูล
ระหว่าง PCA และ
2DPCA

Multiclass
FLAVIA
SVM (MSVM) dataset
+ RBF kernel 80 ภาพ
และ Linear
SVM

ผลการ
วิจัย
การใช้ DWT
ร่วมกับการ
คานวณค่า
Entropy ได้ผล
การการสืบค้นที่
มีความถูกต้อง
92% ซึ่งเทียบ
กับวิธีสกัด
คุณลักษณะโดย
GLCM มี
ความถูกต้อง
49%
การผลการ
ทดลองพบว่า
การจาแนกใบไม้
โดย MSVM ใน
การจาแนกนั้น
การใช้ MSVM
ร่วมกับ RBF
kernel ให้ผล
การรู้จาที่สูงกว่า
Linear MSVM
การทางานของ
ขั้นตอนวิธกี าร
PCA ใช้เวลาใน
การประมวลผล
2 ชั่วโมง ซึ่งใช้
เวลามากกว่า
ขั้นตอนวิธกี าร
2DPCA อย่าง
มาก ซึ่ง 2DPCA
ใช้เวลาในการ
ประมวลผลเพียง
3 วินาที
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ตารางที่ 2.1 การศึกษาเปรียบเทียบบทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสกัด
คุณลักษณะ การจาแนก ชุดข้อมูล และผลการจาแนก (ต่อ)
ลา
ดับ
12

เทคนิคที่ใช้ในงานวิจัย
ชื่อผู้เขียน
Xinhong Zhang
และ Fan Zhang
[23]

ชื่องานวิจัย
Images Features
Extraction of
Tobacco Leaves

Feature
Extraction
- Color
Feature
- Shape
Feature
- Texture
Feature
(GLCM)

Recognition
-

Dataset

ผลการ
วิจัย

ภาพใบยาสูบ
จานวน 300
ภาพ จาก
ฐานข้อมูล

จากการศึก ษาศึ กวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ องข้ างต้ น น ามาสู่ ก ารพั ฒ นาขั้ น ตอนวิธี การในการจ าแนกใบ
สมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน โดยการนาเอาวิธีการสกัดคุณลักษณะด้วย GLCM และ
HOG มาใช้ในการทดลอง ทาการลดขนาดของคุณลักษณะลงด้วย PCA จากนั้นใช้ SVM-RBF ในการ
จาแนกภาพใบ ร่วมกับการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วย Grid Search ทดสอบประสิทธิภาพการ
จาแนกร่วมกับ K-Fold Cross Validation และการปรับปรุงพารามิเตอร์ด้วย PSO แบบมาตรฐาน
เพื่อหาประสิทธิภาพในการจาแนกภาพใบสมุนไพรไทยที่สูงที่สุด

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
การพัฒนาขั้นตอนวิธีการจาแนกภาพใบสมุนไพรไทยแบบตาข่าย มีดังนี้
3.1 การเก็บรวบรวมใบสมุนไพรไทยแบบตาข่าย
3.2 การปรับแสงและการตัดภาพ
3.3 การปรับขนาดของภาพและแปลงภาพเป็นโทนสีเทา
3.4 การสกัดคุณลักษณะของภาพด้วย GLCM และ HOG
3.5 การลดขนาดมิติของคุณลักษณะด้วย PCA และ
3.6 ทาการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลโดยใช้ 10 fold Cross Validation
กับ SVM และ Grid Search Algorithm
3.7 แบ่งชุดข้อมูลสาหรับสอนและทดสอบประสิทธิภาพในการจาแนกด้วย SVM กับ PSO
3.8 เปรียบเทียบผลการทดลอง

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการทางานของการจาแนกภาพใบสมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิว
เฉพาะส่วน

20

ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการทางานของการจาแนกภาพใบสมุนไพรไทย โดยใช้ Grid Search
ร่วมกับ Support Vector Machine

21

ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนการทางานของการจาแนกลายใบสมุนไพรไทย โดยใช้ PSO
ร่วมกับ Support Vector Machine

22
3.1 การเก็บรวบรวมใบสมุนไพรไทยแบบตาข่าย
ทาการเก็บรวบรวมใบสมุนไพรไทยแบบตาข่าย จานวน 50 ชนิด ๆ ละ 10 ใบ แล้วนามาถ่ายภาพ
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยให้วางใบไว้บนกระดาษสีขาว และอีกวิธีหนึ่งคือวางใบไม้ไว้บนกระดาษ
โปร่งแสง (กระดาษไข) แล้วฉายแสงส่องผ่านกระดาษจากด้านหลัง เพื่อให้เกิดลายเส้นของใบไม้ชัดมาก
ขึ้น จะภาพใบไม้ที่จะนามาใช้ในการทดลอง แบบละ 1,000 ภาพ รวมทั้งหมด 2,000 ภาพ
ตารางที่ 3.1 รายชื่อใบสมุนไพรไทยทั้ง 50 ชนิด
ชื่อชนิดใบ
1. ใบแก้ว
3. ใบน้อยหน่า
5. ใบฝรั่ง
7. ใบกระโดน
9. ใบชะพลู
11. ใบมะนาว
13. ใบมะม่วง
15. ใบมะรุม
17. ใบลาไย
19. ใบมะลิ
21. ใบเสาวรส
23. ใบหม่อน
25. ใบคูณ
27. ใบผักหวาน
29. ใบอัญชัน
31. ใบกันเกรา
33. ใบทับทิม
35. ใบฟ้าทะลายโจร
37. ใบมะกอก
39. ใบสะระแหน่
41. ใบแมงลัก
43. ใบบัวบก
45. ใบกะดังงา
47. ใบตะขบ
49. ใบทุเรียน

ชื่อใบในข้อมูล
kaew
noihna
farung
kradon
chaplu
manow
mamuang
maroom
lamyai
mali
sawwaros
mhon
koon
pakwan
unchun
kankrao
tubtim
fahtalaijon
makog
saranhae
mangluk
baubog
kadungnga
takob
durian

ชื่อชนิดใบ
2. ใบโหระพา
4. ใบผักโขม
6. ใบมะเขือพวง
8. ใบขนุน
10. ใบมะกรูด
12. ใบมะปราง
14. ใบมะยม
16. ใบย่านาง
18. ใบหูเสือ
20. ใบเพกา
22. ใบแค
24. ใบกะเพรา
26. ใบตาลึง
28. ใบมะเกลือ
30. ใบพลู
32. ใบขี้เหล็ก
34. ใบผักแพรว
36. ใบมะเฟือง
38. ใบส้มโอ
40. ใบใบยอ
42. ใบจาปา
44. ใบสะเดา
46. ใบบอระเพ็ด
48. ใบตะลิงปลิง
50. ใบพริก

ชื่อใบในข้อมูล
horapa
pukkhom
makuap
kanoon
makood
maprang
mayom
yanang
hosuar
pega
care
kapao
tumluang
makuer
plu
keelek
praew
mafueng
som-o
yor
jumpa
sadao
boraped
talingping
prig
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ภาพที่ 3.4 การถ่ายภาพใบที่ถ่ายบนพื้นหลังทึบแสง

ภาพที่ 3.5 การถ่ายภาพใบที่ถ่ายบนพื้นหลังโปร่งแสง

24

(1)

(2)

ภาพที่ 3.6 ใบที่ถ่ายบนพื้นหลังทึบแสง ทั้งหน้าใบ (1) และหลังใบ (2)

(1)

(2)

ภาพที่ 3.7 ใบที่ถ่ายบนพื้นหลังโปร่งแสง ทั้งหน้าใบ (1) และหลังใบ (2)
3.2 การปรับแสงและการตัดภาพ
ทาการนาภาพใบจากข้อที่ 3.1 มาทาการปรับแสง ทาการตัดภาพ (Crop) ให้มีขนาด 1,000 x
1,000 พิกเซล จากนั้นทาการบันทึกไฟล์ภาพเป็น .JPG

ภาพที่ 3.8 ทาการตัดภาพ (Crop) จากจุดกึ่งกลางของภาพใบ

25

(1)

(2)

ภาพที่ 3.9 หลังจากผ่านกระบวนการตัดภาพ (Crop) ทั้งภาพที่ถ่ายบนพื้นหลังทึบแสง (1) และ
ถ่ายบนพื้นหลังโปร่งแสง (2)
3.3 การปรับขนาดของภาพและแปลงภาพเป็นโทนสีเทา
ทาการน าภาพที่ได้จากขั้น ตอนที่ 3.2 ทาการปรับขนาดของภาพเป็น 1,000 x 1,000 พิกเซล
750 x 750 พิกเซล 500 x 500 พิกเซล และ 250 x 250 พิกเซล แล้วทาการเปลี่ยนภาพเป็นโทนสี
เทา gray scale color

1,000 x 1,000 พิกเซล

750 x 750 พิกเซล

500 x 500 พิกเซล

250 x 250 พิกเซล

ภาพที่ 3.10 หลังจากผ่านปรับขนาดภาพใบ
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(1)

(2)

ภาพที่ 3.11 เปลี่ยนภาพถ่ายให้อยู่ในโทนสีเทา (Gray Scale) ทั้งภาพที่ถ่ายบนพื้นหลังทึบแสง (1)
และถ่ายบนพื้นหลังโปร่งแสง (2) ขนาดต่าง ๆ
3.4 การสกัดคุณลักษณะของภาพด้วย GLCM และ HOG
นาภาพที่ได้จากข้อ 3.3 มาทาการสกัดคุณลักษณะด้วยวิธี GLCM และ HOG ทาการปรับค่า Cell
Size ของ HOG โดยค่า Cell Size คือค่าที่ใช้กาหนดขนาด Vector ของ HOG ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข
2 ตัว หากค่า Cell Size มีค่ามาก จะทาให้ข้อมูลสูญเสียรายละเอียดของข้อมูลไป ในการทดลองจะ
กาหนดค่า Cell Size ของ HOG เท่ากับ 32 – 256 โดยให้ภาพแต่ละขนาด เมื่อสกัดคุณลักษณะออก
มาแล้วให้มีขนาดของคุณลักษณะ เท่ากับ 144, 576 และ 1,296 ทาการสกัดคุณลักษณะภาพขนาด
250 พิกเซล 500 พิกเซล 750 พิกเซล และ 1,000 พิกเซล จะได้ภาพที่สกัดคุณลักษณะด้วย GLCM
และ HOG
ตารางที่ 3.2 ชื่อชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดลองการจาแนกใบสมุนไพรไทย
Feature
Extraction
GLCM
GLCM
GLCM
GLCM
HOG
HOG
HOG
HOG
HOG

Cell Size

Image Size

ชื่อ dataset

32
48
64
64
96

250
500
750
1000
250
250
250
500
500

GLCM250
GLCM500
GLCM750
GLCM1000
HOG32.250
HOG48.25
HOG64.250
HOG64.500
HOG96.500
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ตารางที่ 3.2 ชื่อชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดลองการจาแนกใบสมุนไพรไทย (ต่อ)
Feature
Extraction
HOG
HOG
HOG
HOG
HOG
HOG
HOG

Cell Size

Image Size

ชื่อ dataset

128
96
128
192
128
192
256

500
750
750
750
1000
1000
1000

HOG128.500
HOG96.750
HOG128.750
HOG192.750
HOG128.1000
HOG192.1000
HOG256.1000

GLCM Feature Extraction
d1 d2 d3 d4 d5 … dn

extractHOGFeatures
d1 d2 d3 d4 d5 … dn

ภาพที่ 3.12 การสกัดคุณลักษณะของภาพด้วย GLCM และ HOG

ภาพที่ 3.13 ตัวอย่างคุณลักษณะ GLCM จากโปรแกรม Matlab

28

ภาพที่ 3.14 ตัวอย่างการสกัดคุณลักษณะ HOG Feature
3.5 การลดขนาดมิติของคุณลักษณะด้วย PCA และการรวมคุณลักษณะ GLCM กับ HOG
นาข้อมูลที่ได้จากข้อ 3.4 มาทาการลดมิติของคุณลักษณะลงด้วย PCA โดยเลือกข้อมูลที่ทาการ
สกัดคุณลักษณะด้วย GLCM และ HOG ทาการลดขนาดของข้อมูลลง โดยกาหนดค่า k เป็นครึ่งหนึ่ง
ของจานวนคุณลักษณะทั้งหมด ในการทางานของ PCA จากนั้นนาข้อมูลที่สกัดคุณลักษณะด้วย GLCM
และ HOG ที่ได้จากข้อ 3.4 มารวมคุณลักษณะเข้าด้วยกัน HOG Feature + GLCM Feature
Data1
Data2
Data3
Data4
.
.
.
Datan

PCA
(k=n/2)

Data1
Data2
Data3
Data4
.
.
.
Data(n/2)

ภาพที่ 3.15 ตัวอย่างการลดมิติของคุณลักษณะลงด้วย PCA
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3.6 ทาการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลโดยใช้ 10 fold Cross Validation กับ
SVM และ Grid Search Algorithm
นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.3, 3.4 และ 3.5 มาทาการทดสอบประสิทธิภาพในการจาแนกของ
ข้ อ มู ล ด้ ว ยการทดสอบแบบไขว้ กั น หลายเท่ า (K-fold Cross Validation) โดยใช้ 10-fold Cross
Validation (แยกชุดข้อมูลใบด้านหน้าและใบด้านหลัง ที่ถ่ายภาพวางบนพื้นกระดาษสีขาว และชุด
ข้อมูลภาพใบด้านหน้าและใบด้านหลัง ที่วางบนกระดาษไขแล้ วใช้ไฟส่องแสงผ่าน) ในการทดสอบ
ร่ว มกับ SVM โดยการใช้ วิธีการหาค่าพารามิ เตอร์ C และ gamma ที่ เหมาะสมส าหรับ RBF ด้ ว ย
Grid Search Algorithm ทาการเปรียบเทียบผลการทดสอบประสิทธิภาพของข้อมูลทั้งแบบ GCLM
HOG GLCM + PCA HOG + PCA และ HOG + GLCM ว่าขนาดของภาพเท่า ใดที่ให้ความแม่นยา
มากที่สุด
ตารางที่ 3.3 ค่าพารามิเตอร์ C ที่กาหนดขึ้นด้วย Grid Search Algorithm
2-5
0.03125
0.03125
0.03125
0.03125
0.03125
0.03125
0.03125
0.03125
0.03125
0.03125
0.03125

2-3
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125
0.125

2-1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

21
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

23
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

27
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128

29
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512
512

211
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048
2048

213
8192
8192
8192
8192
8192
8192
8192
8192
8192
8192
8192

215
32768
32768
32768
32768
32768
32768
32768
32768
32768
32768
32768
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ตารางที่ 3.4 ค่าพารามิเตอร์ g ที่กาหนดขึ้นด้วย Grid Search Algorithm
2-15
2-13
2-11
2-9
2-7
2-5
2-3
2-1
21
23
25

3.05176
E-05
0.00012
207
0.00048
8281
0.00195
3125
0.00781
25
0.031
25
0.125
0.5
2
8
32

3.05176
E-05
0.000122
07
0.000488
281
0.001953
125
0.007812
5

3.05176
E-05
0.000122
07
0.000488
281
0.001953
125
0.007812
5

0.03125
0.125
0.5
2
8
32

0.03125
0.125
0.5
2
8
32

3.05176 3.05176 3.05176 3.05176 3.05176 3.05176 3.05176 3.05176
E-05
E-05
E-05
E-05
E-05
E-05
E-05
E-05
0.0001220 0.0001220 0.0001220 0.0001220 0.0001220 0.0001220 0.0001220 0.0001220
7
7
7
7
7
7
7
7
0.0004882 0.0004882 0.0004882 0.0004882 0.0004882 0.0004882 0.0004882 0.0004882
81
81
81
81
81
81
81
81
0.0019531 0.0019531 0.0019531 0.0019531 0.0019531 0.0019531 0.0019531 0.0019531
25
25
25
25
25
25
25
25
0.0078125 0.0078125 0.0078125 0.0078125 0.0078125 0.0078125 0.0078125 0.0078125
0.03125
0.125
0.5
2
8
32

0.03125
0.125
0.5
2
8
32

0.03125
0.125
0.5
2
8
32

0.03125
0.125
0.5
2
8
32

0.03125
0.125
0.5
2
8
32

0.03125
0.125
0.5
2
8
32

0.03125
0.125
0.5
2
8
32

0.03125
0.125
0.5
2
8
32

3.7 แบ่งชุดข้อมูลสาหรับสอนและทดสอบประสิทธิภาพในการจาแนกด้วย SVM กับ PSO
ทาการนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากข้อ 3.8 ที่ให้ผลการจาแนกสูงสุดมาทาการทดสอบประสิทธิภาพ
การจ าแนกของข้ อ มู ล ด้ ว ย Support Vector Machine: SVM – Radial Basis Function: RBF
kernel ร่วมกับ Particle Swarm Optimization: PSO ในการปรับปรุงพารามิเตอร์ C และ gamma
ใน SVM-RBF โดยแบ่ ง ชุ ด ข้ อ มู ล เป็ น 60: 40 ชุ ด ส าหรั บ เรี ย นรู้ (Training Data) 600 ชุ ด ข้ อ มู ล
(ข้อมูลใบ 50 ชนิด ๆ ละ 12 ข้อมูล) และชุดสาหรับทดสอบ (Testing Data) 400 ชุดข้อมูล (ข้อมูลใบ
50 ชนิด ๆ ละ 8 ข้อมูล)
Data
Data
Data
Data
Data

Data
Data
Data
Data
Data

Training Data Training Data
Training Data Training Data
Training Data Training Data
Testing Data
Testing Data

Testing Data
Testing Data

ภาพที่ 3.16 อัตราส่วนการแบ่งชุดข้อมูลสาหรับเรียนรู้กับชุดข้อมูลสาหรับทดสอบ 60: 40
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3.8 เปรียบเทียบผลการทดลอง
ทาการเปรียบเทียบผลการทดลองจากชุดข้อมูล และอภิปรายผลชุดข้อมูลใบสมุนไพรไทยที่สกัด
คุณลักษณะด้วย GLCM และ HOG ที่มีขนาดภาพ 250, 500, 750 และ 1000 พิกเซล แล้วนาชุด
ข้ อมูล ที่ ได้ม าลดมิติของคุณ ลั ก ษณะลงด้ว ย PCA แล้ ว สร้างเป็น ชุดข้ อมูล ใหม่ และน าคุณ ลั กษณะ
GLCM และ HOG มารวมกัน เป็นอีกชุดข้อมูล แล้วทาการทดสอบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูล
ด้วย SVM ร่วมกับ Grid Search เพื่อหาชุดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการจาแนกสูงที่สุดมากทาการ
ทดสอบการจาแนกข้อมูลด้วยการปรับพารามิเตอร์ของ RBF Function Kernel ใน SVM
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การพัฒนาขั้นตอนวิธีการจาแนกภาพใบสมุนไพรไทยด้วยคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน โดยใช้
Support Vector Machine (SVM) ร่วมกับ Radius Basis Function (RBF) มีผลการวิจัย ดังนี้
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของชุดข้อมูลโดยใช้ 10-fold cross validation ร่วมกับ SVM RBF ด้วยการกาหนดค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธี Grid Search
4.2 การทดสอบผลการรู้จ าของข้อมูลโดย PSO ในการหาค่าพารามิเตอร์ C และ gamma ที่
เหมาะสมร่วมกับ SVM - RBF โดยเลือก ชุดข้อมูลที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG กับภาพใบที่ทุกที่ปรับ
ค่า CellSize แล้วมีจานวนคุณลักษณะ 576 คุณลักษณะ
4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของชุดข้อมูลโดยใช้ 10-fold cross validation ร่วมกับ SVM RBF ด้วยการกาหนดค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธี Grid Search
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลัง
ทึบแสง ทีส่ กัดคุณลักษณะด้วย GLCM ในขนาดต่าง ๆ
Extraction
Technique
GLCM250
GLCM500
GLCM750
GLCM1000

Feature Accuracy Time (Sec)
19
19
19
19

39
42.3
42
42.7

211.1388
186.0450
193.0296
193.7205

C

g

2048
0.0078
32768 0.000488281
32768 0.000488281
32768 0.000488281
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Percentage (%)

45

42.30

42.00

42.70

39.00

40
35

30

GLCM250

Extraction Technique

GLCM500

GLCM750

GLCM1000

ภาพที่ 4.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูลในการประมวลของภาพใบของ
ชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังทึบแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย GLCM
การทดสอบประสิทธิภ าพการจาแนกข้อมูล ใบที่จาสกัดคุณ ลักษณะด้วย GLCM โดยการปรับ
พารามิ เ ตอร์ ด้ ว ย Grid Search Algorithm ร่ ว มกั บ SVM - RBF ให้ จ านวนของคุ ณ ลั ก ษณ ะ
19 คุณลักษณะ ความถูกต้องในการจาแนกสูงสุด เท่ากับ 42.70% ที่ภาพขนาด 500 x 500 พิกเซล
ใช้เวลาประมาณ 193.72 วินาที ค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ C = 32768 และ g = 0.000488281
ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลัง
ทึบแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG ในขนาดต่าง ๆ และการปรับค่า Cell Size
Extraction Technique
HOG32.250
HOG48.250
HOG64.250
HOG64.500
HOG96.500
HOG128.500
HOG96.750
HOG128.750
HOG192.750
HOG128.1000
HOG192.1000
HOG256.1000

Feature
1296
576
144
1296
576
144
1296
576
144
1296
576
144

Accuracy
79.6
82.9
75.4
77.6
79.7
68.9
73.5
71.4
62.5
71.3
71.6
61.7

Time (Sec)
2487.6433
1112.9024
350.2244
2519.0025
1113.9211
351.6735
2530.4591
1133.9602
353.6783
2523.6103
1117.4243
347.2092

C
32
8
32
32
32
8
32
128
32
8
32
128

g
0.125
0.5
2
0.125
0.5
2
0.125
0.5
2
0.5
2
0.5

34
100

Percentage (%)

90
80

82.90
75.40

70

79.70

79.60
71.40

68.90
62.50

71.60

77.60

73.50

71.30

61.70

60
50

Extraction Technique

ภาพที่ 4.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูลในการประมวลของภาพใบของชุด
ข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังทึบแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG
การทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลใบไม้ที่จาสกัดคุณลักษณะด้วย HOG โดยการปรับ
พารามิเตอร์ด้วย Grid Search Algorithm ร่วมกับ SVM - RBF โดยชุดข้อมูลที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
คือ HOG ที่ ก าหนดค่ า CellSize = 96 และขนาด 500 x 500 พิ ก เซล ให้ จานวนของคุณ ลั ก ษณะ
576 คุณลักษณะ ความถูกต้องในการจาแนกสูงสุด เท่ากับ 79.70% ใช้เวลาประมาณ 1113.92 วินาที
ค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ C = 32 และ g = 0.5
ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลัง
โปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย GLCM ในภาพขนาดต่าง ๆ
Extraction
Technique
GLCM250
GLCM500
GLCM750
GLCM1000

Feature

Accuracy

Time (Sec)

19
19
19
19

52.4
52
52.9
52.6

142.80134
150.488342
150.930032
155.05564

C

g

32768
0.0078
2048
0.002
32768 0.00012207031
32768 0.00048828125

35
52.90

53
52.8

Percentage (%)

52.6
52.4

52.60
52.40

52.2

52.00

52
51.8
51.6
51.4

GLCM250

GLCM500

GLCM750

GLCM1000

Extraction Technique

ภาพที่ 4.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูลในการประมวลของภาพใบของชุด
ข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังโปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย GLCM
การทดสอบประสิทธิภ าพการจาแนกข้อมูล ใบที่จาสกัดคุณ ลักษณะด้วย GLCM โดยการปรับ
พารามิ เ ตอร์ ด้ ว ย Grid Search Algorithm ร่ ว มกั บ SVM - RBF ให้ จ านวนของคุ ณ ลั ก ษณ ะ
19 คุณลักษณะ ความถูกต้องในการจาแนกสูงสุด เท่ากับ 52.90% ที่ภาพขนาด 750 x 750 พิกเซล
ใช้เวลาประมาณ 150.93 วินาที ค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ C = 32768 และ g = 0.00012207031
ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลัง
โปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG ในขนาดต่าง ๆ และการปรับค่า Cell Size
Extraction
Technique
HOG32.250
HOG48.250
HOG64.250
HOG64.500
HOG96.500
HOG128.500
HOG96.750

Feature

Accuracy

Time (Sec)

C

g

1296
576
144
1296
576
144
1296

91.6
92.5
86.6
94.5
94.8
91.1
93.2

2394.9172
1042.645054
315.126453
2341.798059
1018.278617
312.862761
2344.281425

8
8
8
8
8
32
128

0.5
2
8
0.5
0.5
8
0.125
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ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลัง
โปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG ในขนาดต่าง ๆ และการปรับค่า Cell Size
(ต่อ)
Extraction
Technique
HOG128.750
HOG192.750
HOG128.1000
HOG192.1000
HOG256.1000

Feature

Accuracy

Time (Sec)

C

g

576
144
1296
576
144

92.6
89.6
92.6
92.6
88.2

1080.583335
313.592904
2326.235877
1041.188172
311.027335

8
8
8
8
32

0.5
2
0.5
2
2

Percentage (%)

100
91.1
90

86.6

92.5
89.6

94.8

92.6

92.6

91.6

94.5

93.2

92.6

88.2

80

Extraction Technique

ภาพที่ 4.4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูล ในการประมวลของภาพใบของชุด
ข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังโปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG
การทดสอบประสิ ท ธิภ าพการจาแนกข้อ มูล ใบที่ จาสกัดคุ ณ ลั กษณะด้ วย HOG โดยการปรับ
พารามิเตอร์ด้วย Grid Search Algorithm ร่วมกับ SVM - RBF โดยชุดข้อมูลที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
คือ HOG ที่ ก าหนดค่ า CellSize = 96 และขนาด 500 x 500 พิ ก เซล ให้ จานวนของคุณ ลั ก ษณะ
576 คุณลักษณะ ความถูกต้องในการจาแนกสูงสุด เท่ากับ 94.50% ใช้เวลาประมาณ 1018.27 วินาที
ค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ C = 8 และ g = 0.5
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ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลัง
ทึบแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย GLCM ในขนาดต่าง ๆ แล้วทาการลดขนาดของ
คุณลักษณะลงครึ่งหนึ่งด้วย PCA
Extraction
Technique
GLCMPCA50.250
GLCMPCA50.500
GLCMPCA50.750
GLCMPCA50.1000

Feature

Accuracy

Time (Sec)

C

g

10
10
10
10

39.50
43.00
41.80
42.90

99.2686
99.5724
98.3200
98.5680

512
2048
32678
128

32
8
2
32

44

43.00

Percentage (%)

43

42.90
41.80

42
41
40

39.50

39
38
37

GLCM250

GLCM500

GLCM750

GLCM1000

Extraction Technique

ภาพที่ 4.5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูล ในการประมวลของภาพใบของชุด
ข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังทึบแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย GLCM แล้วลด
คุณลักษณะลงด้วย PCA
การทดสอบประสิทธิภ าพการจาแนกข้อมูล ใบที่ จาสกัดคุณ ลักษณะด้วย GLCM โดยการปรับ
พารามิ เ ตอร์ ด้ ว ย Grid Search Algorithm ร่ ว มกั บ SVM - RBF ให้ จ านวนของคุ ณ ลั ก ษณ ะ
19 คุณลักษณะ ความถูกต้องในการจาแนกสูงสุด เท่ากับ 43.00% ที่ภาพขนาด 500 x 500 พิกเซล
ใช้เวลาประมาณ 99.5724 วินาที ค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ C = 2048 และ g = 8

38
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลัง
ทึบแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG ในขนาดต่าง ๆ และการปรับค่า Cell Size
แล้วทาการลดขนาดของคุณลักษณะลงครึ่งหนึ่งด้วย PCA

Percentage (%)

Extraction Technique
HOG32PCA50.250
HOG48PCA50.250
HOG64PCA50.250
HOG64PCA50.500
HOG96PCA50.500
HOG128PCA50.500
HOG96PCA50.750
HOG128PCA50.750
HOG192PCA50.750
HOG128PCA50.1000
HOG192PCA50.1000
HOG256PCA50.1000
80
70
60
50
40
30
20

67.1

65.5

62.2

Feature
648
288
72
648
288
72
648
288
72
648
288
72

61.2

Accuracy
31.80
59.7
67.10
32.30
59.40
65.50
32.10
54.20
62.20
33.30
54.70
61.20

59.7

59.4

54.2

Time (Sec)
1411.6417
691.0365
250.2152
1430.9746
685.7733
249.0297
1445.4348
702.6611
249.0048
1427.3452
685.2111
257.0521

C
2
8
2
2
8
2
2
32
8
2
32
32

g
2
2
8
2
0.5
8
2
0.5
8
2
0.5
8

54.7
31.8

32.3

32.1

33.3

Extraction Technique

ภาพที่ 4.6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูลกับในการประมวลของภาพใบของ
ชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังโปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG แล้วลด
คุณลักษณะลงด้วย PCA
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การทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลใบที่จาสกัดคุณลักษณะด้วย HOG โดยการปรับ
พารามิเตอร์ด้วย Grid Search Algorithm ร่วมกับ SVM - RBF โดยชุดข้อมูลที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
คือ HOG ที่ ก าหนดค่ า CellSize = 64 และขนาด 250 x 250 พิ ก เซล ให้ จานวนของคุณ ลั ก ษณะ
72 คุณลักษณะ ความถูกต้องในการจาแนกสูงสุด เท่ากับ 67.10% ใช้เวลาประมาณ 250.21 วินาที
ค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ C = 2 และ g = 8
ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลัง
โปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย GLCM ในขนาดต่าง ๆ แล้วทาการลดขนาดของ
คุณลักษณะลงครึ่งหนึ่งด้วย PCA
Extraction Technique
GLCMPCA50.250
GLCMPCA50.500
GLCMPCA50.750
GLCMPCA50.1000

Feature
10
10
10
10

Accuracy
55.70
55.20
56.10
55.00

56.5

Percentage (%)

56

Time (Sec)
186.766016
179.487929
175.544628
95.103419

C
2048
512
8192
32768

g
32
32
32
2

56.10
55.70
55.20

55.5

55.00

55
54.5
54

GLCM250

GLCM500

GLCM750

GLCM1000

Extraction Technique

ภาพที่ 4.7 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูลกับเวลาที่ใช้ในการประมวลของ
ภาพใบของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังโปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย
GLCM แล้วลดคุณลักษณะลงด้วย PCA
การทดสอบประสิทธิภ าพการจาแนกข้อมูล ใบที่จาสกัดคุณ ลักษณะด้วย GLCM โดยการปรับ
พารามิ เ ตอร์ ด้ ว ย Grid Search Algorithm ร่ ว มกั บ SVM - RBF ให้ จ านวนของคุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
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19 คุณลักษณะ ความถูกต้องในการจาแนกสูงสุด เท่ากับ 56.10% ที่ภาพขนาด 750 x 750 พิกเซล
ใช้เวลาประมาณ 175.54 วินาที ค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ C = 8192 และ g = 32
ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้น
หลังโปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG ในขนาดต่าง ๆ และการปรับค่า Cell
Size แล้วทาการลดขนาดของคุณลักษณะลงครึ่งหนึ่งด้วย PCA
Extraction Technique
HOG32PCA50.250
HOG48PCA50.250
HOG64PCA50.250
HOG64PCA50.500
HOG96PCA50.500
HOG128PCA50.500
HOG96PCA50.750
HOG128PCA50.750
HOG192PCA50.750
HOG128PCA50.1000
HOG192PCA50.1000
HOG256PCA50.1000

Feature
648
288
72
648
288
72
648
288
72
648
288
72

Accuracy Time (Sec)
58.40
1429.728232
76.50
681.745686
75.30
247.50039
59.30
1454.683797
83.40
684.927616
83.70
247.68188
61.00
1421.341995
80.50
684.4173
86.10
245.4896
61.80
1458.178
83.00
716.6092
85.10
245.9496

C
2
2
8
2
2
8
2
2
2
8
2
2

g
2
2
8
2
2
8
2
2
8
2
2
8

Percentage (%)

41
90
85
80
75
70
65
60
55
50

83.70 86.10 85.10

83.40
76.50

75.30

80.50 83.00

61.00 61.80
58.40 59.30

Extraction Technique

ภาพที่ 4.8 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูล ในการประมวลของภาพใบของชุด
ข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังโปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG แล้วลด
คุณลักษณะลงด้วย PCA
การทดสอบประสิ ท ธิภ าพการจาแนกข้อ มูล ใบที่ จาสกัดคุ ณ ลั กษณะด้ วย HOG โดยการปรับ
พารามิเตอร์ด้วย Grid Search Algorithm ร่วมกับ SVM - RBF โดยชุดข้อมูลที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
คือ HOG ที่กาหนดค่า CellSize = 192 และขนาด 750 x 750 พิกเซล ให้ จานวนของคุณ ลักษณะ
576 คุณลักษณะ ความถูกต้องในการจาแนกสูงสุด เท่ากับ 86.10% ใช้เวลาประมาณ 245.48 วินาที
ค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ C = 2 และ g = 8
ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลัง
ทึบแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย GLCM รวมกับ HOG ในขนาดต่าง ๆ ที่ได้ปรับค่า
Cell Size
Extraction Technique
HOG32.250+GLCM
HOG48.250+GLCM
HOG64.250+GLCM
HOG64.500+GLCM
HOG96.500+GLCM
HOG128.500+GLCM
HOG96.750+GLCM

Feature
1315
595
163
1315
595
163
1315

Accuracy
80.2
78.2
68.8
75
73.2
63.7
69.4

Time (Sec)
2435.2897
1110.2141
393.8143
2376.9309
1113.6503
395.9823
2474.5096

C
32768
32768
32768
32768
32768
32768
32768

g
0.000030518
0.000122070
0.000122070
0.000122070
0.000122070
0.000122070
0.000122070
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ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลัง
ทึบแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย GLCM รวมกับ HOG ในขนาดต่าง ๆ ที่ได้ปรับค่า
Cell Size (ต่อ)

Percentage (%)

Extraction Technique
HOG128.750+GLCM
HOG192.750+GLCM
HOG128.1000+GLCM
HOG192.1000+GLCM
HOG256.1000+GLCM
85
80
75
70
65
60
55
50

80.2

Feature
595
163
1315
595
163

78.2

75
68.8

Accuracy
69.6
60.2
70.8
67.9
59.1

Time (Sec)
1203.4983
433.0882
2463.8962
1165.9683
407.9283

73.2
69.4

C
32768
32768
32768
32768
32768

70.8

69.6

63.7

60.2

g
0.000122070
0.000488281
0.000122070
0.000122070
0.000488281

67.9
59.1

Extraction Technique

ภาพที่ 4.9 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูลในการประมวลของภาพใบของ
ชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังทึบ ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG รวมกับ GLCM
การทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลใบที่จาสกัดคุณลักษณะด้วย GLCM กับ HOG โดย
การปรั บ พารามิ เ ตอร์ ด้ ว ย Grid Search Algorithm ร่ ว มกั บ SVM - RBF โดยชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ใ ห้
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด คื อ ชุ ด ข้ อ มู ล GLCM + HOG ที่ ก าหนดค่ า CellSize = 32 และขนาด
250 x 250 พิกเซล ให้จานวนของคุณลักษณะ 1,315 คุณลักษณะ ความถูกต้องในการจาแนกสูงสุด
เท่ากับ 80.20% ใช้เวลาประมาณ 2435.28 วินาที ค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ C = 32768 และ
g = 0.000030518
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ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลัง
โปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย GLCM กับ HOG ในขนาดต่าง ๆ

Percentage (%)

Extraction Technique Feature
HOG32.250+GLCM
1315
HOG48.250+GLCM
595
HOG64.250+GLCM
163
HOG64.500+GLCM
1315
HOG96.500+GLCM
595
HOG128.500+GLCM
163
HOG96.750+GLCM
1315
HOG128.750+GLCM
595
HOG192.750+GLCM
163
HOG128.1000+GLCM
1315
HOG192.1000+GLCM
595
HOG256.1000+GLCM
163
85
80
75
70
65
60
55
50

Accuracy
88.70
88.60
82.70
88.60
88.40
81.30
86.80
84.80
78.40
86.00
85.10
76.90

Time (Sec)
2242.933
1058.195
362.883
2222.717
1070.782
363.199
2241.275
1078.341
387.625
2240.598
1050.992
367.247

73.2
63.7

60.2

g
0.000030518
0.000122070
0.000488281
0.000122070
0.000122070
0.000122070
0.000122070
0.000122070
0.000488281
0.000030518
0.000122070
0.000488281

80.2

78.2
68.8

C
32768.00
32768.00
32768.00
8192.00
32768.00
32768.00
8192.00
32768.00
32768.00
32768.00
32768.00
32768.00

75
69.6

67.9

69.4

70.8

59.1

Extraction Technique

ภาพที่ 4.10 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูลในการประมวลของภาพใบของชุด
ข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังโปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG รวมกับ
GLCM
การทดสอบประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลใบที่จาสกัดคุณลักษณะด้วย GLCM กับ HOG โดย
การปรั บ พารามิ เ ตอร์ ด้ ว ย Grid Search Algorithm ร่ ว มกั บ SVM - RBF โดยชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ใ ห้
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ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด คื อ ชุ ด ข้ อ มู ล GLCM + HOG ที่ ก าหนดค่ า CellSize = 32 และขนาด
250 x 250 พิกเซล ให้จานวนของคุณลักษณะ 1,315 คุณลักษณะ ความถูกต้องในการจาแนกสูงสุด
เท่ากับ 88.70% ใช้เวลาประมาณ 2242.93 วินาที ค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ C = 32768 และ g
= 0.000030518
4.2 การทดสอบผลการรู้ จ าของข้ อ มู ล โดย PSO ในการหาค่ า พารามิ เตอร์ C และ gamma
ที่เหมาะสมร่วมกับ SVM - RBF โดยเลือก ชุดข้อมูลที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG กับภาพใบที่ทุกที่
ปรับค่า CellSize แล้วมีจานวนคุณลักษณะ 576 คุณลักษณะ
ตารางที่ 4.11 ผลการปรับค่าพารามิเตอร์ C และ gamma ด้วย Particle Swarm Optimization
กับชุดภาพใบที่ถ่ายบนฉากหลังทึบแสง
Extraction
Best
Feature
Time(sec)
C
Technique
Accuracy
HOG48.250
576
72.1667
6432.2
100
HOG96.500
576
66.5
6314.7
37.4988
HOG128.750
576
61
6377.8
39.0224
HOG192.1000
576
61
6343.7
19.0216

g
0.01
0.01
0.01
0.01

Accuracy
(TestData)
71.5
67.5
62.25
59

การทดสอบประสิ ท ธิภ าพการจาแนกข้อ มูล ใบที่ จาสกัดคุ ณ ลั กษณะด้ วย HOG โดยการปรับ
พารามิเตอร์ด้วย PSO ร่วมกับ SVM - RBF โดยชุดข้อมูลที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดคือ ชุดข้อมูล HOG ที่
กาหนดค่า CellSize = 48 และขนาด 250 x 250 พิกเซล ความถูกต้องในการทดสอบประสิทธิภาพ
สูงสุด เท่ากับ 72.1667% ใช้เวลาประมาณ 6,432.2 วินาที ค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์ C = 100
และ g = 0.01 และเมื่อเอาค่าพารามิเตอร์ C และ g เป็นพารามิเตอร์ในการสร้าง model สาหรับชุด
ข้อมูลสาหรับสอน และทาการทดสอบ ได้ความถูกต้องในการจาแนกเท่ากับ 71.5%
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ตารางที่ 4.12 ผลการปรับค่าพารามิเตอร์ C และ gamma ด้วย Particle Swarm Optimization
กับชุดภาพใบที่ถ่ายบนฉากหลังโปร่งแสง
Extraction
Best
Feature
Time(sec)
Technique
Accuracy
HOG48.250
576
87.1667
6529.5
HOG96.500
576
91.1667
6707.2
HOG128.750
576
89.8333
7059.4
HOG192.1000
576
89.3333
6316.2

C

g

18.927
18.6318
17.823
34.5875

0.01
0.01
0.01
0.01

Accuracy
(TestData)
87.25
87.5
83
84.75

การทดสอบประสิ ท ธิภ าพการจาแนกข้อ มูล ใบที่ จาสกัดคุ ณ ลั กษณะด้ วย HOG โดยการปรับ
พารามิเตอร์ด้วย PSO ร่วมกับ SVM - RBF โดยชุดข้อมูลที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดคือ ชุดข้อมูล HOG
ที่กาหนดค่า CellSize = 96 และขนาด 500 x 500 พิกเซล ความถูกต้องในการทดสอบประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด เท่ า กั บ 91.1667% ใช้ เวลาประมาณ 6,707.2 วิ น าที ค่ า ที่ เ หมาะสมของพารามิ เตอร์
C = 18.6318 และ g = 0.01 และเมื่ อเอาค่ าพารามิเตอร์ C และ g เป็ นพารามิเตอร์ในการสร้าง
model สาหรับชุดข้อมูลสาหรับสอน และทาการทดสอบ ได้ความถูกต้องในการจาแนกเท่ากับ 87.5%
80

Percentage (%)

75

79
71.5

73.75
67.5

70

66.75

65

62.25

64.5
59

60

55
50
HOG48.250

HOG96.500

HOG128.750

HOG192.1000

Extraction Technique
Grid search ACC

PSO-ACC

ภาพที่ 4.11 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูลของภาพใบของชุดข้อมูลใบที่
ถ่ายภาพบนพื้นหลังทึบแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG แล้วนามาผ่านวิธีปรับปรุง
ค่าพารามิเตอร์ด้วย PSO เปรียบกับวิธี Grid Search
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ตารางที่ 4.13 ผลการปรับค่าพารามิเตอร์ C และ gamma ด้วย Particle Swarm Optimization
กับชุดภาพใบที่ถ่ายบนฉากหลังสีขาว เปรียบเทียบกับวิธี K-fold Cross
Validation กับ Grid Search
Optimization
Technique
Grid Search

PSO

Number
Feature
HOG48.250
576
HOG96.500
576
HOG128.750
576
HOG192.1000
576
HOG48.250
576
HOG96.500
576
HOG128.750
576
HOG192.1000
576
Feature

7000

6,432.20

Time
Accuracy
C
g
(sec)
(Testing)
1112.9024
8
0.5
79.00
1113.9211
32
0.5
73.75
1133.9602 128
0.5
66.75
1117.4243
32
2
64.50
6432.2
100 0.01 71.50
6314.7 37.4988 0.01 67.50
6377.8 39.0224 0.01 62.25
6343.7 19.0216 0.01 59.00
6,377.80

6,314.70

6,343.70

6000

Time (Sec)

5000
4000
3000
2000
1000

1,112.90

1,133.96

1,113.92

1,117.42

0
HOG48.250

HOG96.500

HOG128.750

HOG192.1000

Extraction Technique
PSO-ACC

Grid ACC

ภาพที่ 4.12 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการจาแนกข้อมูลของภาพใบของชุดข้อมูลใบทีถ่ ่ายภาพ
บนพื้นหลังทึบแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG แล้วนามาผ่านวิธีปรับปรุง
ค่าพารามิเตอร์ด้วย PSO เปรียบกับวิธี Grid Search
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ตารางที่ 4.14 ผลการปรับค่าพารามิเตอร์ C และ gamma ด้วย Particle Swarm Optimization
กับชุดภาพใบที่ถ่ายบนฉากหลังโปร่งแสงแล้วฉายแสงส่องผ่าน เปรียบเทียบกับ
วิธี K-fold Cross Validation กับ Grid Search
Optimization
Technique
PSO

Percentage (%)

Grid Search

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Number
Feature
HOG48.250
576
HOG96.500
576
HOG128.750
576
HOG192.1000
576
HOG48.250
576
HOG96.500
576
HOG128.750
576
HOG192.1000
576
Feature

Time
(sec)
6529.5
6707.2
7059.4
6316.2
1042.645
1018.278
1080.583
1041.188

87.25 88.75

87.5 89.75

HOG48.250

HOG96.500

C

g

18.927
18.6318
17.823
34.5875
8
8
8
8

0.01
0.01
0.01
0.01
2
0.5
0.5
2

Accuracy
(TestData)
87.25
87.5
83
84.75
88.75
89.75
85.25
83.75

83 85.25

84.75 83.75

HOG128.750

HOG192.1000

Extraction Technique
PSO-ACC

Grid ACC

ภาพที่ 4.13 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูลของภาพใบของชุดข้อมูลใบที่
ถ่ายภาพบนพื้นหลังโปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG แล้วนามาผ่านวิธี
ปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ด้วย PSO เปรียบกับวิธี Grid Search
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Time (Sec)

8000
6000

6,707.20

6,529.50

7,059.40

6,316.20

4000
2000

1,042.65

1,080.58

1,018.28

1,041.19

0
HOG48.250

HOG96.500

HOG128.750

HOG192.1000

Extraction Technique
PSO-ACC

Grid ACC

ภาพที่ 4.14 เปรียบเทียบเวลาในการจาแนกข้อมูลของภาพใบของชุดข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบน
พื้นหลังโปร่งแสง ที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG แล้วนามาผ่านวิธีปรับปรุง
ค่าพารามิเตอร์ด้วย PSO เปรียบกับวิธี Grid Search
ตารางที่ 4.15 ผลการทดลองเปรียบเทียบ ความแม่นยาในการจาแนกข้อมูลของภาพใบ
ด้วย SVM-PSO เปรียบกับวิธี SVM-Grid Search
Dataset

Grid Search

PSO

Extraction Technique
GLCM1000
HOG48.250
GLCM750
HOG96.500
GLCMPCA50.500
HOG64PCA50.250
GLCMPCA50.750
HOG192PCA50.750
HOG32.250+GLCM
HOG32.250+GLCM
HOG48.250 (PSO)
HOG96.500 (PSO)

ประเภทภาพใบไม้
ใบทึบแสง
ใบทึบแสง
ใบโปร่งแสง
ใบโปร่งแสง
ใบทึบแสง
ใบทึบแสง
ใบโปร่งแสง
ใบโปร่งแสง
ใบทึบแสง
ใบโปร่งแสง
ใบทึบแสง
ใบโปร่งแสง

Accuracy
42.7
82.9
52.9
94.8
43
67.1
56.1
86.1
80.2
88.7
72.1667
91.1667

ใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังทึบแสง ที่ มีการจาแนกผิดพลาดมากที่สุดคือ ใบแมงลัก มีการจาแนก
ถูกต้องเพียง 1 ครั้ง อาจจะเป็นเพราะใบมีขนาดเล็ก ทาให้ไม่สามารถจับภาพได้ชัดทั้งใบ และมีการ
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จาแนกว่าเป็นใบผักแพรว เนื่องจากมีลายเส้นใบที่คล้ายกัน ตามมาด้วย ใบมะกอก ใบแค และใบมะลิ
มีการจาแนกถูกต้องเพียง 2 ครั้ง และใบที่จาแนกได้ถูกต้องที่สุด คือ ใบขนุน ใบมะนาว ใบมะปราง ใบ
หู เสื อ ใบตาลึ ง ใบพลู ใบฟ้ าทะลายโจร ใบบั วบก ใบบอระเพ็ด ใบตะขบ และใบตะลิ งปลิ ง มี การ
จาแนกได้ถูกต้อง 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ดังภาพภาคผนวกที่ 1
ใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังโปร่งแสง ที่มีการจาแนกผิดพลาดมากที่สุดคือ ใบเสาวรส มีการจาแนก
ถูกต้องเพียง 2 ครั้ง ใบผักหวาน มีการจาแนกถูกต้อง 3 ครั้ง ตามมาด้วยใบทับทิม และใบพริกมีการ
จาแนกถูกต้อง 4 ครั้ง และใบที่จ าแนกได้ถูกต้องที่สุ ด คือ ใบแก้ว ใบโหระพา ใบฝรั่ง ใบกระโดน
ใบขนุ น ใบชะพลู ใบมะกรูด ใบมะปราง ใบมะม่ว ง ใบมะยม ใบมะรุม ใบลาไย ใบหู เสือ ใบเพกา
ใบแค ใบกะเพรา ใบคูณ ใบพลู ใบกันเกรา ใบขี้เหล็ ก ใบแมงลัก ใบจาปา ใบบัวบก ใบสะเดา ใบ
กระดังงา ใบบอระเพ็ด ใบตะขบ และใบ มีการจาแนกได้ถูกต้อง 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ดังภาพ
ภาคผนวกที่ 2

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ใบบทนี้ ก็ จ ะเป็ น ส่ ว นของการสรุป ผลการด าเนิ น การวิ จั ย ตั้ งแต่ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใบ
การถ่ายภาพ การสกัดคุณ ลั กษณะ และการจาแนกข้อมูล ใบ รวมไปถึงปัญ หาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการทดลอง
5.3 ปัญหาและอุปสรรค
5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในอนาคต
5.1 สรุปผลการวิจัย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาขั้นตอน วิธีการในการจาแนกใบสมุนไพรไทยด้วย
คุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วน โดยทาการรวบรวมภาพใบ 50 ชนิดด้วยการถ่ายภาพทั้งใบด้านหน้าและ
ใบด้านหลั ง แล้ วน าท าการถ่ายภาพบนพื้ น หลั งสี ขาว และพื้น หลั งโปร่งแสงแล้ วฉายแสงส่ องผ่ าน
หลั ง จากนั้ น ท าการตั ด ภาพ (Crop) ลดขนาดของภาพลงตามความเหมาะสมแล้ ว ท าการสกั ด
คุณ ลั กษณะโดยการใช้เทคนิ ค Gray-Level Co-occurrence Matrix: GLCM และ Histograms of
oriented gradients: HOG โดย HOG จะถูกรับค่า ‘CellSize’ ของฟังก์ชั่นเพื่อความเหมาะสม หาชุด
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วยการทดสอบแบบไขว้กันหลายเท่า (k-fold cross validation) ร่วมกับ Grid
Search มาใช้ในการทดสอบหาประสิ ท ธิภ าพของชุ ด ข้ อ มู ล ที่ จ ะน ามาทดลองคือ ชุด ข้ อมู ล ที่ ส กั ด
คุ ณ ลั กษณะด้ ว ย GLCM ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ส กั ด คุ ณ ลั ก ษณะด้ ว ย HOG ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ส กั ด คุ ณ ลั ก ษณะด้ ว ย
GLCM แล้วน ามาลดคุณ ลักษณะลงด้วย PCA ชุดข้อมูล ที่สกัดคุณ ลักษณะด้วย HOG แล้วนามาลด
คุณลักษณะลงด้วย PCA และ ชุดข้อมูลที่สกัดคุณลักษณะด้วย GLCM รวมกับ HOG ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพของชุดข้อมูลด้วย Grid Search ร่วมกับ SVM-RBF พบว่าชุดข้อมูลภาพใบที่ถ่ายบนพื้น
หลังสีขาวแล้วสกัดคุณลักษณะด้วย HOG มีประสิทธิภาพในการจาแนกสูงที่สุด ที่ค่า CellSize ของ
HOG เท่ ากั บ 48 ขนาดของภาพ 250 x 250 พิ ก เซล โดยให้ ค วามถู ก ต้ อ งในการจ าแนก เท่ ากั บ
82.90% และ ชุดข้อมูลภาพใบที่ถ่ายบนพื้นหลังโปร่งแสงแล้วฉายแสงส่องผ่านแล้วสกัดคุณลักษณะ
ด้วย HOG มีประสิทธิภาพในการจาแนกสูงที่สุด ที่ค่า CellSize ของ HOG เท่ากับ 96 ขนาดของภาพ
500 x 500 พิกเซล โดยให้ความถูกต้องในการจาแนก เท่ากับ 94.80%
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จากนั้นเลือกชุดข้อมูลที่มผี ลการทดสอบประสิทธิภาพสูงสุด นามาทาการทดสอบประสิทธิภาพใน
การปรับปรุงค่าพารามิเตอร์สาหรับค่า C และ g ใน SVM-RBF ด้วย PSO โดยทาการแบ่งเป็นชุดข้อมูล
ออกเป็ น 60:40 โดยเป็ น ข้ อมู ล ส าหรับ สอน (Training Data) 60% และชุ ด ข้อ มู ล ส าหรับ ทดสอบ
(Testing Data) 40% ซึ่ ง ได้ ผ ลการทดลองดั ง นี้ ภาพถ่ า ยใบบนพื้ น หลั ง สี ข าว ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ ส กั ด
คุณลักษณะด้วย HOG มีประสิทธิภาพในการจาแนกของชุดข้อมูล 71.50% CellSize = 48 ที่ภาพ
ขนาด 250 x 250 พิกเซล ตัวแปร C = 100 และ g = 0.01 ใช้เวลาในการปะมวลผล 6,432.20 วินาที
และชุดข้อมูลที่ถ่ายภาพใบบนพื้นหลังโปร่งแสง แล้วฉายแสงส่องผ่าน ชุดข้อมูลที่สกัดคุณลักษณะด้วย
HOG มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการจ าแน กของชุ ด ข้ อ มู ล 87.50% CellSize = 96 ที่ ภ าพ ขนาด
500 x 500 พิกเซล ตัวแปร C = 18.6318 และ g = 0.01 ใช้เวลาในการปะมวลผล 6,707.2 วินาที
เมื่อการเปรียบเทียบผลการทดสอบการแบ่งชุดข้อมูลสาหรับเรียนรู้และชุดข้อมูลสาหรับทดสอบ
โดยใช้พารามิเตอร์ C และ g ที่ได้จากการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วย Grid Search และ PSO
ได้ผลการทดสอบดังนี้ ชุดข้อมูลภาพถ่ายใบบนพื้นหลังสีขาวด้วยพารามิเตอร์จากการใช้วิธี PSO ได้ผล
ของการจาแนก = 71.50% และ Grid Search ได้ผลการจาแนก = 79.00% และผลการทดสอบกับ
ชุดข้อมูลภาพถ่ายใบบนพื้นโปร่งแสงแล้วฉายแสงส่องผ่าน กับพารามิเตอร์จากการใช้วิธี PSO ได้ผล
ของการจาแนก = 87.50% และ Grid Search ได้ผลการจาแนก = 89.75%
5.2 อภิปรายผลการทดลอง
การทดลองประสิ ท ธิภ าพการจ าของภาพใบสมุ น ไพรไทยด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะส่ ว น ทั้ งที่
ถ่ายภาพบนพื้นทึบแสงและบนพื้นโปร่งแสง แล้วสกัดคุณลักษณะด้วย GLCM และ HOG กับภาพที่มี
ขนาดต่าง ๆ แล้วนามาทาการลดขนาดของคุณลักษณะลงด้วย PCA แล้วทาการทดสอบประสิทธิภาพ
การจาแนกด้วย SVM ร่วมกับ Grid Search ในการปรับค่าพารามิเตอร์ พบว่า
5.2.1 ชุด ข้อ มู ล ใบโปร่ งแสงให้ ป ระสิ ท ธิภ าพในการจ าแนกสู งสุ ด เพราะภาพใบไม้ โปร่งแสง
สามารถแสดงรายละเอียดของลายใบไม้ได้ชัดเจนกว่าแบบทึบแสง และภาพใบไม้แบบทึบแสงจะมี
ข้อด้อยคือความมันเงาของใบไม้ทาให้เกิดเงาสะท้อนของแสงที่ตกกระทบทาให้เกิดความผิดเพี้ยนได้
5.2.2 ข้อมูลใบที่รวบรวมสาหรับถ่ายภาพมีความหนาของใบที่แตกต่างกัน รวมทั้งขนาดของใบ
ใบที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าใบขนาดเล็ก เมื่อถ่ายภาพใบขนาดเล็กการ
โฟกัส ของกล้ อ งคลาดเคลื่ อนเนื่ องจากวัต ถุมี ขนาดเล็ ก เกิ น ไป จึงต้อ งถ่ ายภาพใบในระยะที่ กล้ อ ง
สามารถโฟกัสได้ จึงจาเป็นต้องขยายภาพขึ้นเพื่อให้ได้ขนาดตามต้องการ
5.2.3 ชุดข้อมูลใบที่สกัดคุณลักษณะด้วย HOG ให้ประสิทธิภาพในการจาแนกสูงสุด เนื่องจาก
การทางานของ HOG สามารถสกัดคุณลักษณะของใบได้มากกว่า GLCM ที่เป็นการคานวณค่าทางสถิติ
ของ GLCM โดยเฉพาะให้ผลการจาแนกไม่ถูกต้อง อาจต้องใช้วิธีการคุณลักษณะเข้ามาช่วย
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5.2.4 การทดสอบระสิ ทธิภ าพการจาแนกด้วย SVM ร่ว มกับ Grid Search อาจจะให้ ผ ลการ
จาแนกที่สูงแต่ข้อด้อยของ Grid Search คือเป็นวิธีที่เก่าและไม่มีการเรียนรู้และปรับค่าพารามิเตอร์
ได้เอง ซึ่งต่างจากการใช้ SVM ร่วมกับ PSO เป็นวิธีที่ทันสมัยและถูกนาไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
แต่จาเป็นต้องมีการปรับค่าเริ่มต้นในการทางานให้ดี อาจจะทาให้ประสิทธิภาพในการจาแนกเพิ่มขึ้นได้
5.3 ปัญหาและอุปสรรค
5.3.1 การเก็บรวบรวมใบทาได้ยากเนื่องจากไม่ทราบข้อมูล ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
5.3.2 การถ่ายภาพในแต่ละครั้ง เนื่องจากช่วงเวลาในการถ่ายทาให้แสงในการถ่ายภาพแตกต่าง
กันออกไป รวมถึงใบที่มันเงา ทาให้ได้ภาพที่มีเงาแสงตกกระทบทาให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อนไป
จากที่ควรจะเป็น
5.3.3 เนื่องจากงานวิจัยนี้ผู้เป็นเรื่องใหม่ ที่ไม้เคยได้ศึกษามาก่อนทาให้ต้องใช้เวลาในการศึกษา
ความเป็นไปได้ ขั้นตอนการทางานของ Algorithm นาน
5.3.4 การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์มของ Matlab อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ต้องศึกษา
และพัฒนาการเขียนโปรแกรมในภาษา และแพลตฟอร์มต่าง ๆ
5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในอนาคต
5.4.1 เพื่อประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูลอาจจะต้องเพิ่มคุณลักษณะหลาย ๆ อย่างของพืช
ชนิดนั้น เช่น คุณลักษณะเส้นขอบของใบ ค่าเฉลี่ยสีของใบ ขนาดใบ และรูปร่างของใบ
5.4.2 การพัฒนาการปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ มีหลายวิธีหลายทฤษฎี บางทฤษฎีอาจจะเหมาะ
กับชุดข้อมูลบางประเภทเท่านั้น ต้องทาการศึกษาให้ละเอียด รวมถึงวิธีที่ใช้ในการจาแนกชุดข้อมูลด้วย
เช่นกัน
5.4.3 การพัฒนาวิธีการในการจาแนกภาพใบไม้สมุนไพรไทยเฉพาะส่วน อาจจะสามารถนามาใช้ในการ
ทาแอพพลิเคชั่น ที่เป็นแบบเรียลไทม์ ที่สามารถใช้งานได้จริงบนอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ได้
5.4.4 การพั ฒ นาระบบการจาแนกข้อมูล สิ่ งที่ ส าคัญ ก็คือ ความถูกต้องของการจ าแนก แต่ถ้าการ
จาแนกใช้เวลาในการประมวลผลนานแล้วนั้น ประสิทธิภาพในการจาแนกอาจจะไม่เพียงพอ จึงจาเป็นต้องมี
ความเร็วที่เหมาะสมและความถูกต้องที่น่าพอใจ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
Confusion Matrix ของการจาแนกภาพใบ
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ภาพที่ ก.1 Confusion Matrix ของการจาแนกข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังสีขาว และสกัด
คุณลักษณะด้วย HOG CellSize = 48 ขนาดของภาพ = 250 พิกเซล
ค้นหาพารามิเตอร์ C และ g ที่เหมาะสม ด้วย PSO
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ภาพที่ ก.2 Confusion Matrix ของการจาแนกข้อมูลใบที่ถ่ายภาพบนพื้นหลังโปร่งแสง
แล้วฉายแสงส่องผ่าน และสกัดคุณลักษณะด้วย HOG CellSize = 96 ขนาด
ของภาพ = 500 พิกเซล ค้นหาพารามิเตอร์ C และ g ที่เหมาะสม ด้วย PSO
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ภาคผนวก ข
สรรพคุณและประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทย
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ชื่อสมุนไพร
1. แก้ว

2. โหระพำ

3. น้อยหน่ำ

รูปใบ

สรรพคุณ
- ใบมีรสร้อนเผ็ดและขม ช่วยบำรุง
ธำตุในร่ำงกำย
- ช่วยแก้อำกำรวิงเวียนศีรษะ
- ช่วยแก้อำกำรไอ
- ช่วยแก้ท้องเสีย
- ช่วยแก้บิด
- ใบช่วยขับลม
- ใบสดโหระพำใช้เป็นนำมันหอม
ระเหย
- ช่วยป้องกันควำมเสียหำยใน
ร่ำงกำยของเรำจำกกำรทำลำยของ
อนุมูลอิสระ
- ช่วยกระตุ้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ร่ำงกำย
- มีส่วนในกำรช่วยป้องกันโรคหัวใจ
ขำดเลือด
- มีฤทธิ์ในกำรช่วยลด
คอเลสเตอรอลและแผ่นครำบพลัค
ในกระแสเลือด
- มีส่วนช่วยป้องกันกำรเกิด
โรคมะเร็ง
- ส่วนใบและเมล็ด ใช้รักษำเหำ
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ชื่อสมุนไพร
4. ผักโขม

5. ฝรั่ง

6. มะเขือพวง

รูปใบ

สรรพคุณ
- ช่วยบำรุงกำลังทำให้มีสุขภำพ
แข็งแรง
- มีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้
แข็งแรง
- ลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรค
กระดูกพรุน
- ช่วยแก้อำกำรแน่นท้อง
- ช่วยให้ระบบขับถ่ำยทำงำนได้
สะดวก เพรำะมีเส้นใยสูง
- ช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรเกิด
โรคมะเร็งในกระเพำะอำหำร
- แก้ท้องเสีย ท้องร่วง ท้องเดิน (ที่
ไม่ใช่บิด หรืออหิวำตกโรค)
- เป็นยำห้ำมเลือด ใส่แผลสด
- ใช้ใบ 2-3 ใบเคียวๆ ระงับกลิ่น
ปำก
- แก้ฝี
- เป็นยำล้ำงแผล
- ดูดหนองและถอนพิษบำดแผล
- แก้เหงือกบวม
- ใช้เป็นยำระงับประสำท (ใบสด)
- ช่วยบำรุงธำตุ บำรุงร่ำงกำย
- ช่วยทำให้เลือดในร่ำงกำย
หมุนเวียนได้ดียิ่งขึน
- ช่วยยับยังกำรแข็งตัวของเลือด
- ช่วยขับเหงื่อ (ใบสด)
- แก้อำกำรชัก (ใบสด)
- แก้อำกำรหืด (ทังต้น)
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ชื่อสมุนไพร
7. กระโดน

8. ขนุน

รูปใบ

สรรพคุณ
- ใช้เปลือก ต้น รสฝำดเมำ แช่นำ
ดื่มแก้ปวดท้อง ท้องเสีย แก้พิษงู
แก้อักเสบจำกงูกัด ใช้เป็นยำสมำน
ใช้สมำนแผล แก้เคล็ดเมื่อย ใบ
รสฝำด ใช้รักษำแผลสด โดยนึ่งให้
สุกใช้ปิดแผล หรือปรุงเป็นนำมัน
สมำนแผล
- ดอก รสสุขุมบำรุงร่ำงกำยหลัง
คลอดบุตร แก้หวัด แก้ไอ ทำให้ชุ่ม
คอ
- ผล รสจืดเย็น ช่วยย่อยอำหำร
บำรุงหลังคลอด
- ดอก และนำจำกเปลือกสด ใช้
ผสมกับนำผึง กินเป็นยำแก้หวัด แก้
ไอ ทำให้ชุ่มคอ และเป็นยำบำรุง
สำหรับสตรีหลังคลอดบุตร
- ใบอ่อน และยอดอ่อน
รับประทำนสดเป็นผักจิม มีรสฝำด
- ช่วยระงับประสำท (ใบ)
- ช่วยแก้โรคลมชัก (ใบ)
- ใบขนุนละมุด นำไปเผำให้เป็น
ถ่ำนผสมกับนำปูนใสใช้หยอดหู แก้
อำกำรปวดหู และเป็นหูนำหนวก
(ใบขนุนละมุด)
- ใบขนุนใช้ต้มดื่มช่วยแก้อำกำร
ท้องเสียได้ (ใบ รำก)
- เมล็ดช่วยแก้อำกำรปวดท้อง
(เมล็ดขนุน) ใช้เป็นยำระบำย
อ่อน ๆ (เนือหุ้มเมล็ด ผลสุก)
ช่วยสมำนลำไส้ (แก่น)
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9. ชะพลู

10. มะกรูด

รูปใบ

สรรพคุณ
- ช่วยต่อต้ำนอนุมูลอิสระต่ำง ๆ
(ใบ)
- ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อน ช่วยทำให้
เจริญอำหำรมำกยิ่งขึน (ใบ)
- ใบชะพลูมีเบต้ำแคโรทีนใน
ปริมำณมำกซึ่งช่วยบำรุงและรักษำ
สำยตำ ช่วยในกำรมองเห็น ป้องกัน
โรคตำบอดตอนกลำงคืน แก้โรคตำ
ฟำง เป็นต้น (ใบ)
- ช่วยยับยังและชะลอกำรขยำยตัว
ของเซลล์มะเร็ง (ใบ)
- ช่วยรักษำโรคเบำหวำน ด้วยกำร
ใช้ชะพลูสดทังต้นประมำณ 7 ต้น
นำมำล้ำงนำให้สะอำด ใส่นำพอ
ท่วมแล้วต้มให้เดือดสักพัก แล้ว
นำมำดื่มเป็นชำ (ทังต้น)
รำก: แก้พิษฝีภำยใน เสมหะ ปรุง
ผสมกับสมุนไพรอื่นเป็นยำแก้ลม
จุก เสียด ไข้กำเดำ ถอนพิษผิด
สำแดง
ใบ: ใช้เป็นเครื่องเทศเพื่อดับกลิ่น
คำวของอำหำร
ผล: มีรสเปรียวใช้เพิ่มรสชำติอำหำร
เป็นยำขับเสมหะ แก้ไอ นำลำย
เหนียว กัดเถำด้ำนในท้อง แกระดู
เสีย ฟอกโลหิต และขับผำยลม แก้
ปวดท้องในเด็ก สระผม ขจัดรังแค
ช่วยให้ผมดกดำ
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11. มะนำว

12. มะปรำง

13. มะม่วง

14. มะยม

รูปใบ

สรรพคุณ
- ช่วยบรรเทำอำกำรปวดศีรษะ
- ช่วยแก้อำเจียน เป็นลมวิงเวียน
ศีรษะ เมำเหล้ำได้
- ช่วยรักษำโรคควำมดันโลหิตสูง
และต่ำ
- แก้อำกำรวิงเวียนหลังคลอดบุตร
- ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตำม
ไรฟัน
- ช่วยฟอกโลหิต
- ช่วยแก้เสลดหำงวัว
- ช่วยแก้นำลำยเหนียว
- แก้อำกำรท้องอืด ด้วยกำรนำใบ
สดประมำณ 15 กรัมมำต้มกับนำ
ดื่ม หรือใช้เมล็ดของมะม่วงสุกมำ
ตำกแห้งแล้วต้มเอำนำดื่ม หรือจะ
บดให้เป็นผงก็ได้แล้วนำมำ
รับประทำน
- รำก รสจืด แก้โรคผิวหนัง ผดผื่น
คัน ช่วยซับนำเหลืองให้แห้ง ประดง
ดับพิษเสมหะ
- เปลือกต้น รสจืด สรรพคุณแก้ไข้
ทับระดู ระดูทับไข้ และแก้เม็ดผด
ผื่นคัน
- ใบ รสจืดมัน ปรุงเป็นส่วนประ
ของยำเขียว สรรพคุณแก้ไข้ ดับพิษ
ไข้ บำรุงประสำท
- ดอก ดอกสดใช้ต้มกรองเอำนำ
แก้โรคในตำ ชำระล้ำงในตำ
- ผล รสเปรียวสุขุม กัดเสมหะ
แก้ไอ บำรุงโลหิต และระบำยท้อง
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15. มะรุม

16. ย่ำนำง

17. ลำไย

รูปใบ

สรรพคุณ
- ใบ ช่วยแก้เลือดออกตำมไรฟัน
แก้อักเสบ ใบสดมีฤทธิ์เป็นยำ
ระบำยอ่อนๆ มีแคลเซียม วิตำมินซี
แร่ธำตุและสำรต้ำนอนุมูลอิสระสูง
มำก นอกจำกนียังมีกำรค้นพบว่ำ
ใบมะรุมมีโปรตีนสูงกว่ำนมสด
2 เท่ำ กำรกินใบมะรุมตำมชนบท
ของประเทศกำลังพัฒนำ และ
ประเทศโลกที่ 3 เป็นกำรเพิ่ม
โปรตีนคุณภำพสูงรำคำถูกให้กับ
อำหำรพืนบ้ำน
- ดอก ช่วยบำรุงร่ำงกำย ขับ
ปัสสำวะ ขับนำตำ ใช้ต้มทำนำชำ
ดื่มช่วยให้นอนหลับสบำย
- ฝัก รสหวำน แก้ไข้หรือลดไข้
- ช่วยรักษำโรคควำมดันโลหิตสูง
- ช่วยป้องกันกำรเกิดโรคหัวใจ
- ช่วยในกำรบำรุงรักษำตับและไต
- ช่วยรักษำและบำบัดอำกำรอัม
พฤกษ์
- ช่วยให้หลับสบำยและช่วยในกำร
เจริญอำหำร
- ช่วยรักษำอำกำรหวัด ด้วยกำรนำ
ใบมำชงกับนำร้อนดื่ม
- ช่วยรักษำโรคมำลำเรีย ด้วยนำใบ
สดประมำณ 20 กรัม นำ 2 แก้ว
ผสมเหล้ำอีก 1 แก้ว นำมำต้ม
รวมกันให้เดือดจนเหลือนำ 1 แก้ว
แล้วนำมำกิน
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18. หูเสือ

19. มะลิ

รูปใบ

สรรพคุณ
- ช่วยรักษำแผลเน่ำเปื่อย บรรเทำ
อำกำรคัน ด้วยนำเมล็ดไปเผำให้
เป็นเถ้ำแล้วนำมำทำ
- ช่วยรักษำอำกำรท้องร่วง ด้วยกำร
นำเปลือกของต้นที่มีสีนำตำลอ่อน
ใช้ต้มเป็นยำ
- ช่วยรักษำโรคริดสีดวงทวำร ด้วย
กำรนำใบลำไยมำชงกับนำร้อนดื่ม
ตำรำยำไทย ใบ และต้น มีกลิ่นหอม
ฉุน รสเผ็ดร้อน นำมำคันเอำนำ
หยอดแก้ฝีในหู แก้ปวดหู พิษฝีในหู
หูนำหนวก ปิดห้ำมเลือด ขยีทำท้อง
เด็กแก้ท้องอืด ช่วยเจริญอำหำร
แก้ไข้หวัดในเด็ก และแก้โรคหืด ใบ
บำรุงร่ำงกำย แก้ไอเรือรัง หืดหอบ
แก้ลมชักบำงประเภท ต้มนำกินแก้
ทำงเดินปัสสำวะอักเสบ กินหลัง
คลอดขับนำคำวปลำ ยำงจำกใบ
ผสมกับนำตำลกินขับลม แก้ปวด
ท้อง อำหำรไม่ย่อย
ใบ รำก: ทำยำหยอดตำ
ดอกแก่: เข้ำยำหอม แก้หืด บำรุง
หัวใจ
รำก: ฝนรับประทำน แก้ร้อนใน
เสียดท้อง รักษำหลอดลมอักเสบ
ขับประจำเดือน
ใบ: ตำให้ละเอียด ผสมกับนำ
มะพร้ำวใหม่ๆ นำไปลนไฟ ทำ
รักษำแผล ฝีพุพอง แก้ไข้ ขับนำนม
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20. เพกำ

21. เสำวรส

รูปใบ

สรรพคุณ
รำก: มีรสฝำดเย็น ขมเล็กน้อย ใช้
บำรุงธำตุ ทำให้เกอดนำย่อยอำหำร
เจริญอำหำร
- แก้ท้องร่วง แก้บิด แก้ไข้สันนิบำต
- ใช้ภำยนอก รำกฝนกับนำปูนใส ทำ
แก้อำกำรอักเสบ ฟกบวม
- เพกำทัง 5 คือกำรใช้ส่วนรำก ใบ
ดอก ผล ต้น รวมกันจะมีรสฝำดเย็น
มีสรรพคุณสมำนแผล แก้อักเสบบวม
แก้ท้องร่วง บำรุงธำตุ แก้นำเหลือง
เสีย แก้ไข้เพื่อลม เพื่อเลือด
- ฝักอ่อน รับประทำนเป็นผัก ช่วย
ในกำรขับผำยลม บำรุงธำตุ
เมล็ด ใช้เป็นยำถ่ำย เมล็ดแก่ใช้เป็น
ยำระบำย แก้ไอ ขับเสมหะ
- ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
สดใสช่วยในกำรชะลอวัย ชะลอกำร
เกิดริวรอยแห่งวัยด้วยสำรต่อต้ำน
อนุมูลอิสระ
- ช่วยเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันของ
ร่ำงกำยให้แข็งแรง
- ช่วยในกำรบำรุงสำยตำ เนื่องจำกมี
วิตำมินเอรวมอยู่ด้วย
- นำเสำวรสช่วยให้นอนหลับสบำย
มำกยิ่งขึน
- นำเสำวรสช่วยเพิ่มควำมสดชื่น
ให้แก่ร่ำงกำย
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22. แค

23. ใบหม่อน

24. กะเพรำ

รูปใบ

สรรพคุณ
- ช่วยต่อต้ำนและยับยังมะเร็ง
- ช่วยเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับ
ร่ำงกำย
- ช่วยคุมธำตุในร่ำงกำย
- ช่วยบำรุงและรักษำสำยตำ
- ช่วยบำรุงและเสริมสร้ำงกระดูก
และฟัน
- ดอกแคมีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ ลด
อำกำรไข้ ถอนพิษไข้ในร่ำงกำย ช่วย
แก้ไข้หัวลมหรือไข้เปลี่ยนอำกำศ
เปลี่ยนฤดู ด้วยกำรใช้ดอกหรือใบ
นำมำต้มกับนำรับประทำน
- ใบใช้ต้มกับนำดื่มเป็นยำแก้ไข้
ไข้หวัด ตัวร้อน แก้ร้อนในกระหำย
นำ และเป็นยำช่วยขับลมร้อน (ใบ)
- ใบมีรสขม หวำนเล็กน้อย เป็นยำ
เย็นออกฤทธิ์ต่อปอด ตับ และ
กระเพำะอำหำร ใช้เป็นยำแก้ไอร้อน
เนื่องจำกถูกลมร้อนกระทบ (ใบ)
- ใบมีสรรพคุณช่วยขับเหงื่อ (ใบ)
- ใช้ต้มกับนำดื่มเป็นยำแก้ไอ (ใบ)
- ช่วยบำรุงธำตุไฟ (ใบ)
- ช่วยแก้อำกำรคลื่นไส้อำเจียน (ใบ)
- ช่วยขับลมแก้อำกำรปวดท้อง
อุจจำระ (ใบ)
- ช่วยขับลมในกระเพำะ (ใบ)
- ช่วยแก้อำกำรจุกเสียดแน่นท้อง
(ใบ)
-ช่วยแก้ลมซำนตำง (ใบ)
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25. คูณ

26. ตำลึง

รูปใบ

สรรพคุณ
-ช่วยบำรุงโลหิตในร่ำงกำย (เปลือก)
สำรสกั ด จำกล ำต้ น และใบของรำช
พฤกษ์มีฤทธิ์ช่วยต่อต้ำนอนุมูลอิสระ
(ลำต้น ใบ)
-สำรสกัดจำกเมล็ดมีฤทธิ์ช่วยลด
ระดับคอเลสเตอรอล (เมล็ด)
-ช่วยรักษำโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือถุง
นำดี (รำก)
-รำชพฤกษ์มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้
(รำก)
-ฝักรำชพฤกษ์มีสรรพคุณทำงยำช่วย
แก้ไข้มำลำเรีย (ฝัก)
-ช่วยแก้ไข้รูมำติกด้วยกำรใช้ใบอ่อน
นำมำต้มกับนำดื่ม (ใบ)
-ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง
(แคลเซียม)
-ช่วยบำรุงและรักษำสำยตำ
(วิตำมินเอ)
-ช่วยบำรุงเลือด (ใบ)
-ช่วยเพิ่มกำรไหลเวียนของโลหิต
(ใบ)
-ช่วยป้องกันและรักษำโรคหลอด
เลือดแข็ง ตีบตัน และแตกได้
-ช่วยบำรุงนำนมแม่ (ใบ)
ช่วยป้องกันกำรเกิดโรคเลือดออก
ตำมไรฟัน (วิตำมินซี)
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27. ผักหวำน

28. มะเกลือ

รูปใบ

สรรพคุณ
- ต้นและใบนำมำตำผสมกับรำก
อบเชยใช้เป็นยำพอก รักษำแผลใน
จมูก (ต้นและใบ)
- รำกใช้ฝนทำรักษำคำงทูม (รำก)
-ตำรับยำหมอพืนบ้ำนที่สันป่ำตอง
จะใช้รำกเข้ำตำรับยำฝนแก้อำกำร
เจ็บในปำก ปำกเหม็น (รำก)
- ช่วยแก้คอพอก (รำก)
- ใช้เป็นยำทำป้ำยแผลในปำก แก้ฝ้ำ
ขำวในเด็กทำรก
รำก: ฝนกับนำซำวข้ำว รับประทำน
แก้อำเจียน แก้ลม
ผลมะเกลือสดและเขียวจัด: เป็น
สมุนไพรยอดเยี่ยมที่สุดในกำรถ่ำย
พยำธิ กำจัดตัวตืด หรือไส้เดือนตัว
กลม พยำธิปำกขอ พยำธิเข็มหมุด

29. อัญชัน

- ดอกสีนำเงิน ใช้เป็นสีแต่งอำหำร
ขนม
- รำกต้นอัญชันดอกสีขำว ใช้เป็นยำ
ขับปัสสำวะ ยำระบำย

30. พลู

ใช้รับประทำนกับหมำก และปูนแดง
สำหรับเคียวให้ฟันแข็งแรง
– นำมันหอมระเหยจำกใบพลู ใช้
สำหรับปรับอำกำศ ช่วยดับกลิ่น
เหม็นคำว กลิ่นเหม็นอับ
– ใช้เป็นสำรสกัดสมุนไพรสำหรับ
กำจัด และป้องกันแมลงศัตรูพืช
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31. กันเกรำ

32. ขีเหล็ก

รูปใบ

สรรพคุณ
- ช่วยแก้ไข้จับสั่น (แก่น)
- ช่วยแก้อำกำรหืดไอ (แก่น)
- ช่วยแก้อำกำรแน่นหน้ำอก (แก่น)
- ช่วยแก้อำกำรท้องมำนลงท้อง
(แก่น)
- ช่วยขับลมในกระเพำะ (แก่น)
- ช่วยแก้มูกเลือด (แก่น)
- ช่วยรักษำริดสีดวง (แก่น)
- ใบขีเหล็กมีแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสสูง ช่วยเสริมสร้ำงกระดูก
และฟันให้แข็งแรง (ใบ)
- ดอกขีเหล็กมีวิตำมินที่ช่วยบำรุง
และรักษำสำยตำ (ดอก)
- ช่วยเสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำนโรค
ป้องกันหวัด ช่วยทำให้แผลหำยเร็ว
ขึน (ดอก)
- ช่วยบำรุงธำตุ (รำก)
- แก้ธำตุพิกำร แก้ไฟ ทำให้ตัวเย็น
(แก่น)
- ช่วยเจริญธำตุไฟ (รำก)
- ช่วยแก้โรคกระษัย (รำก ลำต้น
และกิ่ง เปลือกต้น ทังต้น)
- ช่วยรักษำอำกำรตัวเหลือง (ทังต้น)
- ช่วยรักษำโรคเบำหวำน (ใบ แก่น)
- ช่วยลดควำมดันโลหิตสูง (ใบ)
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33. ทับทิม

รูปใบ

สรรพคุณ
- เป็นยำแก้ท้องร่วง ท้องเดิน แก้บิด
- แก้โรคลักกะปิดลักกะเปิด
เปลือกต้นและเปลือกรำก
- ใช้เป็นยำขับพยำธิตัวตืด พยำธิตัว
กลม

34. ผักแพว

- ช่วยรักษำโรคหวัด (ใบ)
- ช่วยขับเหงื่อ (ดอก)
- ช่วยรักษำโรคปอด (ดอก)
- ช่วยรักษำหอบหืด (รำก)
- ช่วยแก้อำกำรไอ (รำก)

35. ฟ้ำทะลำย
โจร

- ที่ใช้ในกำรแก้ฝี แก้อักเสบ และ
รักษำโรคบิด
- ฟ้ำทะลำยโจรสำมำรถยับยัง เชือ
แบคทีเรียอันเป็นสำเหตุของกำรเป็น
หนองได้
- แก้ติดเชือ พวกทำให้ปวดท้อง
ท้องเสีย บิด และแก้กระเพำะลำไส้
อักเสบ
- เป็นยำขมเจริญอำหำร
- ป้องกันกำรเกิดโรคเลือดออกตำม
ไรฟัน
- ยำแก้ร้อนใน ช่วยดับกระหำย
- ช่วยลดอุณหภูมิในร่ำงกำย ถอน
พิษไข้
- เป็นยำขับเสมหะ
- ช่วยป้องกันกำรเกิดโรคโลหิตจำง
- ช่วยบรรเทำอำกำรนิ่วในระบบ
ทำงเดินปัสสำวะ

36. มะเฟือง
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37. มะกอก

38. ส้มโอ

39. สำระแหน่

รูปใบ

สรรพคุณ
เปลือกและใบ: ใช้เป็นยำบำรุงตำ
ช่วยให้ชุ่มคอ แก้กระหำยนำ
เลือดออกตำมไรฟัน
ยอดอ่อนและใบอ่อน: ใช้รับประทำน
เป็นผักสด กินกับส้มตำ ลำบ ยำ
อำหรที่มีรสจัด
ใบ: เคียวกินแก้ท้องเสีย
ผล: ผลสดมีรสเปรียวใช้ตำนำพริก
ส้มตำ และปรุงอำหำรอื่นๆ ที่ต้อง
กำกรสเปรียว
- ช่วยแก้อำกำรแน่นหน้ำอก
(เปลือก)
- ช่วยแก้อำกำรท้องอืด ท้องเฟ้อ
แน่นท้อง (ใบ)
- แก้อำกำรจุกเสียด แน่นท้อง ปวด
ท้องน้อย (เปลือก รำก เมล็ด)
- ช่วยแก้อำกำรปวดท้อง ลำไส้เล็ก
หดตัวผิดปกติ (เมล็ด)
- ช่วยขับลมในลำไส้และกระเพำะ
อำหำร (ผล ดอก เปลือก)
- ช่วยแก้อำกำรปวดในกระเพำะ
อำหำร (ดอก)
- รักษำอำกำรปวดศีรษะ ปวดฟัน
เจ็บคอ เจ็บปำก เจ็บลิน
- รักษำอำกำรบิดท้องร่วง อุจจำระ
เป็นเลือด
- แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย
- ช่วยห้ำมเลือดกำเดำ
- รักษำอำกำรปวดหู
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40. ยอ

41. แมงลัก

รูปใบ

สรรพคุณ
- ใบสดใช้ต้มนำดื่มหรือนำมำบดตำก
แห้ งชงเป็นชำดื่ม รวมถึงใส่ แคปซูล
รับประทำน ช่วยแก้กระษัย แก้ปวด
เมื่อยตำมข้อมือข้อเท้ำ
- รักษำวัณโรค แก้ท้องร่วง ลดไข้ แก้
ไอ ขับเสมหะ แก้จุกเสียดแน่นท้อง
แก้โรคเบำหวำน ป้องกันโรคในระบบ
หัวใจ และหลอดเลือด แก้โรคมะเร็ง
แก้โรคเกำต์ ช่วยขับประจำเดือน แก้
อำกำรคลื่นไส้ วิงเวียนศรีษะ
นอกจำกนัน นำใบสดมำคันเอำนำมำ
สระผมฆ่ำเหำ นำมำทำรักษำแผล
แผลติดเชือ เป็นหนอง
- ขั บ ลมในล ำไส้ อำหำรไม่ ย่ อ ย
อำกำรอึดอัด แน่นไม่สบำยท้อง
- ขับเหงื่อ เมื่อมีอำกำรครั่นเนือครั่น
ตั ว ไม่ ค่ อ ยสบำย น ำต้ น และใบ
แมงลักต้มนำดื่ม
- บรรเทำอำกำรหวั ด อำกำรคั ด
จมูก นำมูกไหล หลอดลมอักเสบ
- บรรเทำอำกำรผื่ นคัน พิษจำกพื ช
พิษสัตว์กัดต่อย หรืออำกำรคันจำก
เชื อรำ ใช้ ใบแมงลั ก สดโขลกพอก
บริ เวณที่ มี อ ำกำร และเปลี่ ย นยำ
บ่อย ๆ
- เพิ่มนำนมแม่ ให้ แม่ที่ให้ นมลูกกิน
แกงเลียงหัวปลี ใส่ใบแมงลัก และให้
ลูกดูดหัวนำนมบ่อย ๆ เพิ่มกำรสร้ำง
นำนมแม่
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42. จำปำ

43. บัวบก

รูปใบ

สรรพคุณ
- ช่วยบำรุงธำตุ (ดอก ผล เมล็ด)
- จำปำมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจ
(ดอก)
- ช่วยบำรุงประสำท (ดอก)
- ช่วยกระจำยโลหิต (ดอก)
- ดอกจำปำมีสรรพคุณช่วยบำรุง
โลหิต (ดอก เนือไม้)
- ช่วยทำให้เลือดเย็น (ดอก)
- ช่วยแก้โรคเส้นประสำทพิกำร (ใบ)
- ช่วยแก้อำกำรปวดศีรษะ (นำมัน
กลั่นจำกดอก)
- ช่วยแก้อำกำรวิงเวียนศีรษะ
อ่อนเพลีย หน้ำมืดตำลำย (ดอก)
- ช่วยแก้คลื่นเหียน อำเจียน (ดอก
ผล เมล็ด)
- บั ว บกเป็ น พื ช ที่ มี แ คลเซี ย มใน
ระดับปำนกลำงถึงสูง
- ใช้เป็นยำอำยุวัฒนะ
- ช่ ว ยเสริ ม สร้ ำ งและกระตุ้ น กำร
สร้ำงคอลลำเจนและอีลำสติน
- มี ส ำรต่ อ ต้ ำ นอนุ มู ล อิ ส ระ ช่ ว ย
ต่อต้ำนกำรเสื่อมของเซลล์ต่ำง ๆ ใน
ร่ำงกำย
- ประโยชน์ของใบบัวบก ช่วยบำรุง
และรักษำสำยตำ ฟื้นฟู รอบดวงตำ
เพรำะบัวบกมีวิตำมินเอสูง
- ช่ ว ยรั ก ษำอำกำรตำอั ก เสบบวม
แดง
-ช่วยบำรุงประสำทและสมองเหมือน
ใบแปะก๊วย

78
ชื่อสมุนไพร
44. สะเดำ

45. กระดังงำ

รูปใบ

สรรพคุณ
- ดอก ยอดอ่อน: แก้พิษโลหิต
กำเดำ แก้ริดสีดวงในลำคอ คันดุจมี
ตัวไต่อยู่ บำรุงธำตุ ขับลม ใช้เป็น
อำหำรผักได้ดี
- ขนอ่อน: ถ่ำยพยำธิ แก้ริดสีดวง
แก้ปัสสำวะพิกำร
- เปลือกต้น: แก้ไข้ เจริญอำหำร แก้
ท้องเดิน บิดมูกเลือด
- ก้ำนใบ: แก้ไข้ ทำยำรักษำไข้
มำลำเรีย
กระพี: แก้ถุงนำดีอักเสบ
- ยำง: ดับพิษร้อน
แก่น: แก้อำเจียน ขับเสมหะ
รำก: แก้โรคผิวหนัง แก้เสมหะ ซึ่ง
เกำะแน่นอยู่ในทรวงอก
-ใบ ผล: ใช้เป็นยำฆ่ำแมลง บำรุง
ธำตุ
- ดอก รสหอมสุขุม แก้ลมวิงเวียน
ใช้ปรุงยำหอม จัดอยู่ในเกสรทังเจ็ด
ชูกำลัง ทำให้หัวใจชุ่มชื่น บำรุง
โลหิต บำรุงธำตุ บำรุงหัวใจ แก้
อ่อนเพลีย กระหำยนำ แก้ไข้
- เกสร แก้ร้อนใน กระหำยนำ แก้
โรคตำ ช่วยเจริญอำหำร
- ใบ รักษำโรคผิวหนัง กลำกเกลือน
แก้คัน ขับปัสสำวะ
- เปลือกต้น รสฝำดเฝื่อน ขับ
ปัสสำวะ แก้ปัสสำวะพิกำร แก้
ท้องเสีย ใช้รักษำโรคผิวหนัง กลำก
เกลือน
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46. บอระเพ็ด

47. ตะขบ

รูปใบ

สรรพคุณ
- บอระเพ็ดช่วยบำรุงผิวพรรณให้
สดใส หน้ำตำสดชื่น (ใบ)
- มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วย
ในกำรชะลอวัย
- ประโยชน์ของบอระเพ็ด ช่วยให้ผม
ดกหนำขึนและอำกำรผมหงอก ผม
ร่วงก็จะลดน้อยลง ซึ่งจะได้ผลดี
อย่ำงมำกกับผู้ที่มีอำกำรผมหงอก
ก่อนวัย หำกรับประทำนผง
บอระเพ็ดวันละ 600 mg. เป็นเวลำ
1 เดือน
- แก้อำกำรคันหนังศีรษะ รังแค
ชันนะตุ
- ใช้แก้อำกำรกระหำยนำ (เถำ ต้น)
- ใช้เป็นยำบำรุงธำตุ บำรุงร่ำงกำย
(ต้น ใบ)
- ผลสุกมีรสหวำนเย็นหอม มี
สรรพคุณเป็นยำบำรุงกำลัง ทำให้ชุ่ม
ชื่นหัวใจ (ผล)
- ดอกตะขบมี ส รรพคุ ณ เป็ น ยำแก้
อำกำรปวดศี รษะ ด้ ว ยกำรใช้ ด อก
แห้งประมำณ 3-5 กรัม นำมำชงเป็น
นำชำดื่ม (ดอก) บ้ำงใช้เนือไม้เป็นยำ
แก้อำกำรปวดศีรษะ (เนือไม้)
- ใช้เป็นยำแก้หวัด ลดไข้ ด้วยกำรใช้
ดอกแห้ งประมำณ 3-5 กรัม นำมำ
ชงเป็นนำชำดื่ม (ดอก)
- ใบมีรสฝำดเอียด มีส รรพคุณ เป็ น
ยำขับเหงื่อ (ใบ)
- รำกมี ส รรพคุ ณ เป็ น ยำแก้ เสมหะ

80
ชื่อสมุนไพร
48. ตะลิงปลิง

49. ทุเรียน

รูปใบ

สรรพคุณ
ช่วยกล่อมเสมหะและอำจม (รำก)
- ช่วยทำให้เจริญอำหำร (ผล)
- ช่วยแก้พิษร้อนใน แก้กระหำยนำ
(รำก)
- ผลใช้ผสมกับพริกไทย นำมำ
รับประทำนจะช่วยขับเหงื่อได้ (ผล)
- ตะลิงปลิงมีสรรพคุณช่วยฟอก
โลหิต (ผล)
- ช่วยรักษำโรคเลือดออกตำมไรฟัน
- ในประเทศฟิลิปปินส์ใช้ใบพอก
รักษำคำงทูม (ใบ รำก)
- มีสรรพคุณเป็นยำลดไข้ (ผล)
- ช่วยดับพิษร้อนของไข้ (รำก)
- ดอกตะลิงปลิงนำมำชงเป็นชำดื่มช่วยแก้อำกำรไอ (ดอก ผล)
- ช่วยละลำยเสมหะ แก้เสมหะ
เหนียวข้น (ผล)
- ช่วยทำให้ฝีแห้ง (เนือทุเรียน)
- ช่วยแก้โรคผิวหนัง (เนือทุเรียน)
- สำรสกัดจำกใบและรำกทุเรียนใช้
เป็นยำแก้ไข้ได้ ด้วยกำรใช้นำจำก
ใบ-วำงบนศีรษะของผู้ป่วยจะช่วย
ลดไข้ได้ (รำก ใบ)
- ทุเรียนมีสรรพคุณช่วยแก้อำกำร
ท้องร่วง (รำก)
- ช่วยขับพยำธิ (ใบ เนือทุเรียน)
- ทุเรียนมีสรรพคุณทำงยำช่วยแก้ดี
ซ่ำน (ใบ)
- ช่วยทำให้หนองแห้ง (ใบ)
- ช่วยแก้ตำนซำง (เปลือก)
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50. พริก

รูปใบ

สรรพคุณ
- ช่วยรักษำโรคคำงทูม (เปลือก)
- ช่วยแก้นำเหลืองเสีย (เปลือก)
- พริกมีสำรต่อต้ำนอนุมูลอิสระ ช่วย
ชะลอวัย
- ช่วยให้อำรมณ์ดี ทำให้ร่ำงกำย
สร้ำงสำร Endorphin (สำรแห่ง
ควำมสุข)
- ช่วยเสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้
แข็งแรงมำกยิ่งขึน
- วิตำมินซีที่ช่วยเสริมสร้ำงคอลลำ
เจนในร่ำงกำย
- ช่วยในกำรบำรุงและรักษำสำยตำ
- ช่วยกระตุ้นให้เจริญอำหำรยิ่งขึน
- สำรแคปไซซินช่วยให้เกิดอำกำร
ตื่นตัวของร่ำงกำย
- ช่วยในกำรดีท็อกซ์ของร่ำงกำย
- พริกช่วยบรรเทำอำกำรไข้หวัด ลด
นำมูก และลดเสมหะ
-ช่วยบรรเทำอำกำรไอ
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ประวัติการศึกษา

นายพุทธศักดิ์ สมชัย
พ.ศ. 2552-2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการทางาน พ.ศ. 2556-2560
เจ้าหน้าที่โครงการกองทุนโลก กลุ่มงานควบคุมโรค
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สานักงานเขตสุขภาพที่ 10
ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานที่ทางานปัจจุบัน สานักงานเขตสุขภาพที่ 10
(ที่ตั้งชั่วคราว) ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตาบลไร่น้อย อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

