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 คุณลักษณะดานสีของผลิตภัณฑอาหารเปนดัชนีบงช้ีทางดานคุณภาพที่สําคัญตอการ
ยอมรับของผูบริโภค อยางไรก็ตาม ลักษณะพื้นผิวของอาหารสวนใหญจะเปนพื้นผิวที่ไมส่ําเสมอ 
ทําใหเกิดขอจํากัดของเคร่ืองมือวัดคาสีทางวิทยาศาสตร ดังน้ัน ระบบการวิเคราะหเชิงภาพถาย     
จึงเปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีศักยภาพในการประเมินคุณลักษณะดังกลาวได โดยการศึกษานี้มี
วัตถุประสงค เพื่อวัดคาสีและตรวจสอบตําหนิบริเวณพ้ืนผิวของผลิตภัณฑขนมปงกรอบ ดวยระบบ
การวิเคราะหเชิงภาพถาย สําหรับนําไปใชในระบบการควบคุมคุณภาพภายในโรงงาน โดย
กระบวนการวัดคาสีจะทําการสอบเทียบมาตรฐานดวยแผนสีมาตรฐาน (Pantone®) และวิเคราะหคา
สีโดยใชโปรแกรมอิมเมจ เจ แลววิเคราะหออกมาในรูปของฮิสโตแกรมสี เปรียบเทียบกับการวัดสี
ดวยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร (Hunter LAB) ซึ่งเกณฑการตรวจสอบคาสีเบื้องตนสําหรับควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑขนมปงกรอบตนแบบ สามารถแบงออกเปน 5 เกรด ดังน้ี เกรด เอ  L* 63.82 ถึง 
71.81, a* -7.28 ถึง -1.11, b* 51.30 ถึง 57.25, เกรด บี L* 62.42 ถึง 73.00, a* -7.46 ถึง -1.01,        
b* 50.13 ถึง 57.43 เกรด ซี L* 59.11 ถึง 69.03, a* -5.43 ถึง -0.30, b* 51.84 ถึง 57.78 เกรด ดี        
L* 56.35 ถึง 65.35, a* -3.18 ถึง 1.12, b* 51.37 ถึง 57.58 และเกรด อี L* 55.61 ถึง 62.42, a* -1.49 

ถึง 2.49, b* 49.30 ถึง 54.81 สําหรับการตรวจสอบตําหนิของผลิตภัณฑขนมปงกรอบ  จะใช
กระบวนการปรับปรุงภาพถาย โดยการลดจํานวนสีจาก 24 บิต (16,777,216 สี) เหลือ 3 บิต (8 สี) 
เพ่ือเปนดัชนีในการบงช้ีบริเวณที่เปนตําหนิของผลิตภัณฑขนมปงกรอบ จากน้ันนํามาคํานวณหา
พื้นที่ โดยพื้นที่ดังกลาวตองมีคาไมเกินรอยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด  
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The color characteristic is an important quality of physical appearance in food 
product which affected to consumer acceptance. However, most of food surfaces were 
heterogeneous color regarded to limit of use on scientific colorimeter. Image analysis could 
be conducted to reduce the usage limit for evaluation of heterogeneous food surfaces. The 
objectives of this study were to determine the color value and to inspect the defects on biscuit 
surface by using image analysis then applied in quality control in processing line. 
Determination of color value was initially calibrated with standard color pellets (Pantone®) 
and then analyzed the color value with ImageJ software based-on histogram based 
calculation. The values obtained from ImageJ were compared with color value from scientific 
colorimeter (Hunter LAB) to adjust on the histogram calculations.The results specified the 
color value standard of biscuit, there are five grades: A grade L* 63.82 to 71.81, a* -7.28 to -
1.11, b* 51.30 to 57.25 B grade L* 62.42 to 73.00, a* -7.46 to -1.01, b* 50.13 to 57.43 C grade 
L* 59.11 to 69.03, a* -5.43 to -0.30, b* 51.84 to 57.78 D grade L* 56.35 to 65.35, a* -3.18 to 
1.12, b* 51.37 to 57.58 and E grade L* 55.61 to 62.42, a* -1.49 to 2.49, b* 49.30 to 54.81. 
The image enhancement for color defect inspection on biscuit surface was used by bit-dept 
color reduction process from 24-bit color (16,777,216 colors) to 3-bit color (8 colors). This 
processing was to determine the suitable counting area on 8 color indices for acceptable 
area. The preliminary criterion for defect inspection on biscuit surface was not over 35% of 
total surface area. 
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