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โปรแกรมส าหรับการวัดความยาวและประเมินความแตกขนาดของลูกกุ้งขาวแวนาไมและลกูกุ้งกา้มกรามจากภาพดิจิตอล 
Program for Measuring Length and Evaluating Different Sizes Post Larvae of  
Pacific White Shrimp (Litopenaeus  vannamei ) and Giant Freshwater Prawn  

(Macrobrachium  rosenbergii) from Digital Image. 
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บทคัดย่อ 
การใช้โปรแกรมวัดความยาวของลูกกุ้งขาวแวนาไม และลูกกุ้งก้ามกรามที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถประเมินความแตกขนาดของ

ลูกกุ้งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคมชัดของภาพที่ได้  ซึ่งในกรณีที่ภาพต้นแบบคมชัดโปรแกรมจะสามารถประมวลผลทางด้านสถิติคือ 
ความยาวเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปอร์เซ็นต์ค่าสัมประสทิธ์ิความผันแปร(เปอร์เซ็นต์ความแตกขนาดของลูกกุ้ง) ความยาวน้อย
ที่สุด และความยาวมากท่ีสุด ได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้อง นอกจากนั้นโปรแกรมสามารถใช้ได้กับลูกกุ้งในจ้านวนที่มาก และไม่
ท้าให้เกิดอันตรายต่อลูกกุ้ง จากผลการทดลองทดสอบความแม่นย้าของการวัดความยาวของลูกกุ้งในครั้งนี้ โดยเปรียบเทียบข้อมูลจาก
การวัดความยาวจริงของลูกกุ้งแต่ละตัวกับการวัดโดยการใช้โปรแกรม พบว่าการวัดโดยใช้โปรแกรมสามารถให้ความแม่นย้าสูงมากกว่า 
97 % และใช้เวลาในการวัดและประเมินผลได้รวดเร็วกว่าการวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัดมากกว่า 5 เท่า ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนา
โปรแกรมวัดความยาวลูกกุ้ง มีความเป็นไปได้สูงมากในการน้าไปใช้ในโรงเพาะฟักกุ้งได้ 
ค าส าคัญ :  โปรแกรม, กุ้งขาวแวนาไม, กุ้งก้ามกราม, ความยาว, ความแตกขนาด, ภาพดิจิตอล 

 

Abstract 
A specific program for measuring length of post larval pacific white shrimp and giant freshwater prawn  

was developed and was used to evaluate different sizes of them.  The accuracy was depended on quality of 
image.  Whenever, the image was clear, the program could quickly and accurately calculate for mean, standard 
deviation, percentage of coefficient of variation (percentage of different sizes), minimum length and maximum 
length.  Moreover, the program could be applied for a large number of post larvae by no effect on them.  By 
using this specific program, it showed more than 97 % of an accuracy and  more quickly than 5 times  to take 
time a compared with actual post larvae length. Therefore, it is highly possible to be used in shrimp hatchery. 
Keywords  :  program, pacific white  shrimp, giant freshwater prawn, length, different  sizes, digital image 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันในวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าไม่ว่าจะเป็นงานด้านการวิจัยหรืองานการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเชิงพาณิชย์ พบว่า
ความจ้าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการวัดความยาวล้าตัว และน้้าหนัก เพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร การศึกษาการเจริญเติบโต การศึกษาความสมบูรณ์เพศของสัตว์น้้า เป็นต้น  ตัวอย่างของการศึกษามีมากมายทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การศึกษาในปลากะตักสีเนื้อ  Encrasicholina devisi Whitley, 1940) ช่ือสามัญ: 
Anchovy)  (ธนิษฐาและเสาวลักษณ์, 2551) วาฬบรูด้า Balaenoptera edeni  (กมลวรรณและคณะ ,2552)  แม่ปูม้า Portunus 
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pelagicus Linnaeus, 1758 )  (ช่ือสามัญ:Flower crab) (วุฒิชัย และวราห์, 2553) หมึกสาย Hapalochlaena lunulata (ช่ือ
อังกฤษ:Blue-ringed octopus) (จรวย, 2554) ปลา Chirostoma estor estor            -Palacios et al., 2002) กุ้งกุลาด้า 
Penaeus monodon (ช่ือสามัญ: Giant tiger prawn ) (Primavera et al., 1998) ปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch) (ช่ือ
สามัญ: Sea bass) (Volvich and Appelbaum, 2001) กุ้ง Farfantepenaeus paulensis (Peixoto et  al., 2004) กุ้งขาว 
Penaeus vannamei (ช่ือสามัญ:Whiteleg shrimp) (Araneda  et al., 2008) และ ปลาแซลมอน (Salmo salar L.) (ช่ือสามัญ: 
Atlantic salmon)(Leclercq, et al. 2010) เป็นต้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งก้ามกราม ปัจจุบันเป็นสัตว์น้้าเศรษฐกิจชนิดหนึ่งทีสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยง และ
สร้างรายได้ให้กับประเทศในปีหนึ่งๆ หลายพันล้านบาทซึ่งในการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมหนึ่งที่
ขาดไม่ได้ก็คือการช่ังน้้าหนัก และวัดความยาวของลูกกุ้งโดยเฉพาะ ขั้นตอนการเพาะฟัก และอนุบาลลูกกุ้งในโรงเพาะฟักซึ่งเมื่อลูกกุ้ง
เข้าสู่ระยะ p11 หรือ p12 จะเริ่มมีการซื้อขายลกูกุ้งซึ่งในข้ันตอนน้ีจะมีการสุ่มลูกกุ้งวัดความยาว เพื่อมาประเมินหาเปอร์เซ็นต์การแตก
ขนาด (%CV หรือความผันแปรของความยาวเฉลี่ย) ของลูกกุ้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งที่ผ่านๆมาเกษตรกรจะท้าการสุ่มลูก
กุ้งมาจ้านวนหนึ่งแล้วท้าการวัดความยาวจริงโดยตรง ซึ่งจะท้าให้ลูกกุ้งที่สุ่มมาเกิดการบอบช้้าและอาจมีการตายเกิดขึ้นได้ ส้าหรับโรง
เพาะฟักของบริษัทรายใหญ่หลายราย ก็เริ่มมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีมาท้าการวัด ความยาวเพื่อประเมินการแตกขนาดของลูกกุ้ง โดย
จ้างชาวต่างชาติพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา แต่ก็ยังพบว่ายังมีข้อจ้ากัดของโปรแกรมหลายประการดังนี้ 1)ในการใช้โปรแกรมที่เป็นตัวสุ่มลูก
กุ้งจ้านวนหนึ่งมาวัดความยาวซึ่งจ้าเป็นต้องน้าลูกกุ้งมา น็อค แช่ในช่องแช่แข็งในตู้เย็น ก่อนเพื่อให้ลูกกุ้งตายจากนั้นจึงจะสามารถมา
เรียงบนกระจก เพื่อถ่ายรูป โปรแกรมจึงจะสามารถอ่านค่าเปอร์เซ็นต์การแตกขนาดของลูกกุ้งได้   2)ในการใช้โปรแกรมก็สามารถใช้ได้
เฉพาะบุคคลที่ผ่านการฝึกฝนมาเท่านั้น ส้าหรับบุคลากรใหม่ๆการใช้โปรแกรมอาจท้าให้เกิดข้อผิดพลาดได้สูง 3)โปรแกรมมีราคา
ค่อนข้างแพงมาก มูลค่าหลายล้านบาท จากปัญหาต่างๆดังกล่าวท้าให้คณะนักวิจัยเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาโปรแกรมส้าหรับวัดความ
ยาว และประเมินการแตกขนาดของลูกกุ้งจากภาพดจิิตอล โดยคาดหวังว่าโปรแกรมดงักล่าวนี้จะสามารถสร้างความสะดวกรวดเร็วและ
เกิดประโยชน์กับวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในอนาคตต่อไป โดยการศึกษาในครั้งนี้จะทดสอบประเมินความแม่นย้าของโปรแกรมส้าหรับ
วัดความยาวของลูกกุ้งแวนนาไม และลูกกุ้งก้ามกรามจากภาพดิจิตอล  และจะทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประเมิน
เปอร์เซ็นต์ความแตกขนาดของลูกกุ้งขาวแวนนาไม และลูกกุ้งก้ามกราม จากการใช้โปรแกรมส้าหรับวัดความยาวจากภาพดิจิตอลและ
การวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัด  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 
 

  

 
ภาพที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

 
การทดลองในครั้งนี้จะท้าการทดสอบวัดความยาวลูกกุ้ง 2 ชนิด คือ ลูกกุ้งขาวแวนาไม และลูกกุ้งก้ามกราม โดยจะท้าการ

ทดสอบประเมินความแม่นย้าของโปรแกรมส้าหรับวัดความยาวของลูกกุ้งจากภาพดิจิตอล  และจะทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการประเมินเปอร์เซ็นต์ความแตกขนาดของลูกกุ้ง จากการใช้โปรแกรมส้าหรับวัดความยาวจากภาพดิจิตอลและการวัดโดยตรงด้วย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ไม้บรรทัด ซึ่งเกณฑ์ของประสิทธิภาพของการประเมินจะประเมินเปรียบเทียบจากความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ความแตกขนาดของลูก
กุ้ง และระยะเวลาที่ใช้ในการวัดความยาวเพื่อประเมินเปอร์เซ็นต์ความแตกขนาดของลูกกุ้ง  

โดยขั้นตอนการท้างานของโปรแกรมจะเริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพลูกกุ้งจากภาพจริงโดยในภาพจะต้องมีไม้บรรทัดเป็น
องค์ประกอบในภาพเสมอ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการสอบเทียบ (calibration) เทียบสเกลระยะความยาว ดังนั้นในการถ่ายภาพจะต้อง
พยายามโฟกัสภาพให้ได้ต้นแบบของภาพที่คมชัดเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้องในการประมวลผล จากนั้นท้าการ
บันทึกภาพเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อจะเริ่มต้นการวัดความยาวลูกกุ้ง ให้ท้าการเลือกภาพที่ต้องการวัด ซึ่งได้ท้าการบันทึกเก็บภาพ
ไว้แล้วในคอมพิวเตอร์ จากนั้นท้าการขยายเข้า (zoom in) หรือขยายออก (zoom out) ภาพ เพื่อเลือกภาพที่ชัดเจนสะดวกต่อการ
ท้างานมากท่ีสุด ต่อไปเริ่มท้าการ calibration โดยลากเส้นระยะบนไม้บรรทัด เช่น 10 มิลลิเมตรหรือหน่วยอื่นๆ เช่น เซนติเมตร เมตร 
หรือน้ิว  แล้วกดปุ่ม calibration เพื่อให้โปรแกรมได้รับทราบว่า 10 มิลลิเมตร มีค่าเท่ากับกี่พิกเซล จากนั้นเริ่มวัดความยาวของลูกกุ้ง
แต่ละตัวได้ โดยลากเส้นจากปลายสุดของกรีจนถึงปลายหาง (Total length)  จะสังเกตเห็นว่าเมื่อลากเส้นในแต่ละตัวเสร็จ โปรแกรม
จะแสดงจ้านวนลูกกุ้งที่ได้ท้าการวัดความยาวไปแล้วให้ปรากฎในโปรแกรม ต่อไปก็สามารถวิเคราะห์ค้านวณหาค่าทางสถิติได้ โดยกด
ปุ่ม statistical analysis โปรแกรมก็จะประมวลผลแสดงค่าความยาวเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
เปอร์เซ็นต์สัมประสทิธ์ิความผันแปร (CV) ค่าความยาวน้อยที่สุด (Minimum length) และค่าความยาวมากที่สุด (Maximum length) 
ดังภาพท่ี 2 

 
        Selected Image 

 
            Adjust image size (Zoom in – Zoom out) 

 
     Calibration 

 
    Length measurement 

 
        Count number 

 
        Calculation for 

-Mean 
-Standard deviation 
-%Coefficient of variation (CV) 
-Minimum length 
-Maximum length 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการท้างานของโปรแกรม 
 

โดยการทดสอบประเมินความแม่นย้าของโปรแกรมส้าหรับวัดความยาวของลูกกุ้งจากภาพดิจิตอล ในครั้งนี้จะใช้ลูกกุ้งขาว
แวนนาไมจากฟาร์มเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และลูกกุ้งก้ามกรามจากฟาร์มเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะทดสอบกับลูกกุ้ง ชนิดละ 
50 ตัว ซึ่งจะน้าลูกกุ้งทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวมาวัดความยาวรวมทั้งหมด Total Length ด้วยวิธีการวัดที่ต่างกัน 2 วิธี  จากนั้นน้าข้อมูล
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ความยาวของลูกกุ้งแต่ละตัวท่ีวัดโดยใช้โปรแกรมและวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัดมาค้านวณหาเปอร์เซ็นต์ความแม่นย้าของโปรแกรม โดย
ในการทดลองครั้งนี้จะยึดถือว่าการวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัด จะมีความถูกต้องแม่นย้า 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นวิธีการที่เกษตรกร
ยอมรับนิยมปฏิบัติกันมาก่อน แล้วน้าความยาวที่วัดได้จากโปรแกรมมาเทียบหาเปอร์เซ็นต์ความแม่นย้าต่อไป 

ส้าหรับการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประเมินเปอร์เซ็นต์ความแตกขนาดและระยะเวลาที่ใช้ในการวัดความ
ยาวเพื่อประเมินความแตกขนาดของลูกกุ้งจากภาพดิจิตอล และการวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัด โดยการสุ่มลูกกุ้งแต่ละชนิดมาจ้านวน 6 
ชุด ๆ ละ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 ตัว จ้านวนชุดละ 3 ซ้้า มาศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความแม่นย้าของข้อมูลความยาวเฉลี่ย 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นต์ความแตกขนาดของลูกกุ้งทั้งสองชนิด พร้อมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการวัดความยาวของลูกกุ้ง 
จากการวัดโดยใช้โปรแกรมวัดความยาวจากภาพดิจิตอลเทียบกับการวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัด โดยในช่วงระหว่างการประเมินวัดความ
ยาวลูกกุ้งทั้ง 2 วิธี จะท้าการจับเวลาเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการวัดความยาวลูกกุ้งเพื่อประเมินเปอร์เซ็นต์การแตกขนาดของลูก
กุ้ง ( ส้าหรับการวัดความยาวโดยวิธีวัดความยาวโดยตรงด้วยไม้บรรทัด จะเริ่มจับเวลาต้นตัง้แต่การเตรียมลูกกุ้งแตล่ะชุดมาใส่ลงภาชนะ 
และท้าการวัดความยาวลูกกุ้งแต่ละตัวจนครบทุกตัว การจับเวลาจะเสร็จสิ้นเมื่อสิ้นสุดการประมวลผลหาค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกขนาด
ของลูกกุ้งของแต่ละชุด  ส่วนการวัดความยาวโดยวิธีการใช้โปรแกรมส้าหรับวัดความยาวจากภาพดิจิตอล จะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมลูก
กุ้งแต่ละชุดมาใส่ลงภาชนะ แล้วท้าการถ่ายภาพ จากนั้นน้าภาพดังกล่าวโหลดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมวัดความยาวจากภาพ
ดิจิตอล โดยใช้เมาส์ลากความยาวตัวลูกกุ้งแต่ละตัวตั้งแต่ตัวแรกจนครบทุกตัว จากน้ันกดปุ่มประมวลผลเพื่อประเมินค่าความยาวเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปอร์เซ็นต์ความแตกขนาดของลูกกุ้ง ถือว่าสิ้นสุดของการจับเวลาในแต่ละครั้ง ) 
 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ น้าข้อมูลความยาวเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ความแตกขนาดของลูกกุ้งเฉลี่ย (หรือ
เปอร์เซ็นต์ความผันแปรของความยาว) และ ระยะเวลาที่ใช้ในการวัดความยาวของลูกปลาเฉลี่ย จากการวัดทั้ง 2 วิธี มาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างทางสถิติ ด้วยวิธี Independent Sample T-test 
 
3. ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบประเมินความแม่นย้าของโปรแกรมส้าหรับวัดความยาวลูกกุ้งจากภาพดิจิตอลในครั้งนี้ พบว่าการใช้โปรแกรม
ส้าหรับการวัดความยาวของลูกกุ้งขาวแวนนาไมจะมีค่าความแม่นย้าเฉลี่ยเท่ากับ 98.70±0.81 เปอร์เซ็นต์  โดยมีค่าความแม่นย้าสูงสุด
เท่ากับ 99.9 เปอร์เซ็นต์ ต่้าสุดเท่ากับ 97.2 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในภาพท่ี 4 และความแม่นย้าของโปรแกรมส้าหรับการวัดความยาวลูก
กุ้งก้ามกราม พบว่าจะมีค่าความแม่นย้าเฉลี่ยเท่ากับ 98.80±0.58  เปอร์เซ็นต์  โดยมีค่าความแม่นย้าสูงสุดเท่ากับ 99.9 เปอร์เซ็นต์ 
ต่้าสุดเท่ากับ 97.7 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 4 แสดงเปอร์เซ็นต์ความแม่นย้าของข้อมูลความยาวของ
ลูกกุ้งขาวแวนนาไมจากการใช้โปรแกรมวัดความยาวจากภาพ
ดิจิตอล  

ภาพที่ 5 แสดงเปอร์เซ็นต์ความแม่นย้าของข้อมูลความ
ยาวของลูกกุ้งก้ามกรามจากการใช้โปรแกรมวัดความยาว
จากภาพดิจิตอล  
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ส้าหรับผลการทดสอบประสิทธิภาพของการประเมินเปอร์เซ็นต์ความแตกขนาดและระยะเวลาที่ใช้ในการวัดความยาวเพื่อ
ประเมินความแตกขนาดของลูกกุ้งจากการใช้โปรแกรมส้าหรับวัดความยาวจากภาพดิจิตอล เมื่อเทียบกับการวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัด 
พบว่าท้ังลูกกุ้งขาวแวนนาไม และลูกกุ้งก้ามกราม ค่าความยาวเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เปอร์เซ็นต์ความแตกขนาดของ
ลูกกุ้ง (%CV : ความผันแปรของข้อมูลความยาวเฉลี่ย) ของทุกระดับจ้านวนลูกกุ้งที่สุ่มมาคือ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 ตัว พบว่าไม่
มีความแตกต่าง ทางสถิติ (P>0.05) แต่ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการวัดความยาว พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ 
(P<0.05) โดยพบว่าการวัดความยาวโดยใช้โปรแกรมจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่า หรือรวดเร็วกว่าการวัดความยาวโดยตรงด้วยไม้บรรทัด
อย่างมีนัยส้าคัญ ประมาณ 5 เท่า ซึ่งเมื่อเทียบด้วยเปอร์เซ็นต์ความแม่นย้าของโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลจากการวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัด
เป็นฐานในการค้านวณพบว่าโปรแกรมมีความแม่นย้าเฉลี่ยค่อนข้างสูงมากซึ่งมีค่า มากกว่า 97 เปอร์เซ็นต์ (ดังแสดงในภาพที่ 6 - 13) 
 

  
ภาพที่ 6 เปรียบเทียบความยาวเฉลี่ยของลูกกุ้งขาวแวน
นาไม ท่ีวัดได้จากการใช้โปรแกรมส้าหรับวัดความยาวจาก
ภาพดิจิตอล และการวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัด 

ภาพที ่7 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การแตกขนาดเฉลี่ยของ
ลูกกุ้งขาวแวนนาไม ที่ประเมินจากการใช้โปรแกรม
ส้าหรับวัดความยาวจากภาพดิจิตอล และการวัดโดยตรง
ด้วยไม้บรรทัด 

 

  
ภาพที่ 8 เปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยของการวัดความ
ยาวเพื่อประเมินเปอร์เซ็นต์การแตกขนาดของลูกกุ้งขาว
แวนนาไม จากการใช้โปรแกรมส้าหรับวัดความยาวจาก
ภาพดิจิตอล และการวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัด 
 

ภาพที่ 9 แสดงเปอร์เซ็นต์ความแม่นย้าของโปรแกรมส้าหรับ
การวัดความยาวของลูกกุ้งขาวแวนนาไม จากการใช้โปรแกรม
วัดความยาวจากภาพดิจิตอล ที่ระดับจ้านวนลูกกุ้งที่สุ่มมา
ต่างๆกัน 
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ภาพที่ 10 เปรียบเทียบความยาวเฉลี่ยของลูกกุ้ง
ก้ามกราม ที่วัดได้จากการใช้โปรแกรมส้าหรับวัดความ
ยาวจากภาพดิจิตอล และการวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัด 

ภาพที่ 11 เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การแตกขนาดเฉลี่ยของลูก
กุ้งก้ามกราม ที่ประเมินจากการใช้โปรแกรมส้าหรับวัดความ
ยาวจากภาพดิจิตอล และการวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัด 

  

  
ภาพที ่12 เปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยของการวัดความ
ยาวเพื่อประเมินเปอร์เซ็นต์การแตกขนาดของลูกกุ้ง
ก้ามกราม จากการใช้โปรแกรมส้าหรับวัดความยาวจาก
ภาพดิจิตอล และการวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัด 

ภาพที ่13 แสดงเปอร์เซ็นต์ความแม่นย้าของโปรแกรมส้าหรับ
การวัดความยาวของลูกกุ้งก้ามกราม จากการใช้โปรแกรมวัด
ความยาวจากภาพดิจิตอล ที่ระดับจ้านวนลูกกุ้งที่สุ่มมา
ต่างๆกัน 

 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการศึกษาเปรียบเทียบความถูกต้องแม่นย้าของโปรแกรมวัดความยาวจากภาพดิจิตอล กับ การวัดโดยตรงด้วยไม้บรรทัด 
ของกุ้งก้ามกราม และลูกกุ้งขาวแวนนาไม พบว่าโปรแกรมส้าหรับจากภาพดิจิตอลมีความแม่นย้าที่สูงมาก จากการประเมินในครั้งนี้ ซึ่ง
มีค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นย้าเฉลี่ยมากกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อสุ่มลูกกุ้งชุดใหม่มาท้าการศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความแตกขนาดของลูกกุ้งทั้ง 2 ชนิด และระยะเวลาที่ใช้ในการวัด
ความยาวลูกกุ้งเพื่อประเมินเปอร์เซ็นต์การแตกขนาดของลูกกุ้งทั้ง 2 ชนิด จากการใช้โปรแกรมวัดความยาวจากภาพดิจิตอล และกับ
การวัดโดยตรงด้วยไมบ้รรทัด พบว่าตัวโปรแกรมส้าหรับการวัดความยาวสามารถวัดคา่ ความยาวเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 
ค่าเปอร์เซ็นต์การแตกขนาดของลูกกุ้ง%CV ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ(P>0.05)อย่างมีนัยส้าคัญ แต่ระยะเวลาที่ใช้ในการวัดความยาว
นั้น พบว่าการวัดความยาวโดยใช้โปรแกรมส้าหรับการวัดความยาวจากภาพดิจิตอล นั้นจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่า หรือรวดเร็วกว่าการ
วัดความยาวโดยตรงด้วยไม้บรรทัดเฉลี่ยประมาณ 5 เท่า  
การน าไปใช้ประโยชน์ 

เนื่องจากโปรแกรมชุดนี้มีความแม่นย้าค่อนข้างสูง ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของโปรแกรมคือ โปรแกรมสามารถตรวจสอบ
ขนาดความยาวของลูกกุ้งก้ามกราม และลูกกุ้งขาวแวนนาไมได้ว่ามีค่าการแตกขนาดมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ตัดสินใจซื้อขายซื้อขายของลูกกุ้งขาวแวนนาไม และลูกกุ้งก้ามกรามได้เป็นอย่างดี ที่ส้าคัญใช้ได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากและบุคคล
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ทั่วไปสามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมได้ง่าย ทุกคนใช้ได้เหมือนกันหมด จึงคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อวงการเพาะเลี้ยงกุ้งในประเทศไทย
ต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับกระแส ของ Animal well fair เพราะการวัดโดยการใช้โปรแกรมจะสามารถช่วยลดการรบกวนลูกกุ้ง 
ลดความเครียด ความบอบช้้าและการตายของลูกกุ้ง จากการปฏิบัติแบบเดิม ๆ ท่ีผ่านมา และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ท่ีก้าลัง
รณรงค์ให้เกษตรกรเข้าสู่ ระบบ Smart farmer เพื่อให้เกษตรกรสามารถน้าเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการผลิตให้สูง 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากว่าโปรแกรมชุดนี้เป็นการวัดภาพถ่ายมาประเมินความแตกขนาดของลูกกุ้ง ดังนั้นภาพที่ถ่ายควรเป็นภาพที่ชัดเจน 
ฉะนั้น ผู้ที่จะใช้โปรแกรมจะต้องเรียนรู้ใช้เทคนิคในการถ่ายภาพ ปรับแสงให้เหมาะสม เพื่อให้เห็นตัวลูกกุ้งชัดเจน ซึ่งเมื่อน้ารูปภาพถ่าย
มาประเมินด้วยวิธีการใช้โปรแกรมจะท้าให้การประเมินลูกกุ้งท้าได้สะดวก ง่ายและรวดเร็วข้ึน 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้มอบทุนสนับสนุนในการศึกษาระดับปริญญาเอกให้กับผู้วิจัย ท้าให้
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาในครั้งนี้ ส่งผลต่อเนื่องท้าให้เกิดผลงานวิจัยอีกช้ินหนึ่งที่ทางผู้วิจัยคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อ
วงการเพาะเลี้ยงกุ้งต่อไปในอนาคต 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
[1]   กมลวรรณ ศุภวิญญู ณิชาพล แก้วชฎา และสมพร มีแสงแก้ว. 2552. อัตราส่วนของน้้าหนัก และความยาว 
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