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บทคัดยอ 
 
 ศึกษาแกวเติมสําหรับรอยแตกบนทับทิมจากโมแซมบิค โดยเผาผงแกวรวมกับทับทิมดวยเตาไฟฟา ที่อุณหภูมิ 1000 องศา
เซลเซียส ยืนอุณหภูมิ เปนเวลา 1, 3 และ 5 ชั่วโมง ตรวจสอบสมบัติกายภาพการหาคาดัชนีหักเหและความถวงจําเพาะพลอย
กอนและหลังเผา ถายภาพรอยแตกและมลทินพลอยกอนและหลังเผาดวยกลองจุลทรรศนแสง และหาการสะทอนแสงดวย ยูวี- 
วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร ผลการทดลองพบวาดัชนีหักเหแสงและความถวงจําเพาะลดลงเนื่องจากดัชนีหักเหแสงและความ
ถวงจําเพาะของแกวตํ่ากวาทับทิม ตัวอยางทับทิมที่มีรอยแตกถูกประสานใหมีความใสขึ้น มีความสวยงามเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี  
ผลการวิเคราะหการสะทอนแสงในชวง 350-750 nm พบวาการสะทอนแสงของพลอยไมมีการเปลี่ยนแปลงของ Cr3+ ซึ่งใหสีแดง
กับพลอยทับทิม 
 
คําสําคัญ : ทับทิม / แกวเติม / ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
 
Abstract 
 
 The filling-glass for fissure surface of ruby has been studied. The ruby mixed with filled-glass powder was 
treated in electric furnace at 1000 °C for 1, 3 and 5 hours. The physical properties of as-received and treated 
samples were determined reflective index (RI) and specific gravity (SG). Fissure and inclusion of all samples were 
observed by optical microscope. Moreover, UV-Visible spectrophotometer was used to determine the reflective 
index in samples. The result reveals that RI and SG of treated sample were decreased because of low RI and SG of 
filled-glass. The result shows that the fissure surface on ruby was filled by glass and made clear surface. Moreover, 
the reflection in range 350-750 nm reveal that the reflection value of was not changed in Cr3+ given red color. 
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1. บทนํา 
 ทับทิม (Ruby) เปนรัตนชาติชนิดหนึ่ง จัดอยูในตระกูลคอรันดัม (Corundum) มีความแข็งรองจากเพชร เปนที่นิยมนํามาทํา
เปนเคร่ืองประดับมาก เพราะมีสีสวยและมีความแข็งแกรงเปลงประกายจับตา เปนที่นิยมมากกวาอัญมณีสีแดงชนิดอื่นๆ ทับทมิ   
ในทองตลาดสวนใหญผานการเพิ่มคุณภาพดวยความรอนมาแทบทั้งส้ินจึงไดมีการปรับปรุงโดยการใหความรอนโดยการเติมแกว 
พบวามีการใชแกวในทับทิมมากวา 20 ป แตสวนใหญมักจะเปนแกวซิลิกา ตอมามีการเชื่อมรอยแตกดวยการใชฟลักซและการ
ใหความรอน (Shane, 2554)  
 การเติมแกวลงไปในการเผาพลอย (Glass Filling) เพื่อใหแกวเขาไปอุดรอยแตกราวภายในเน้ือพลอย โดยเทคนิคทีแ่พรหลาย
ในปจจุบันจะเปนการเติมแกว-ตะกั่ว ซึ่งเรียกกันวา พลอยเผาแกว-ตะกั่ว (Lead Glass Filling) และนิยมใชในการปรับปรุง
คุณภาพของพลอยทับทิม แตการเผาแบบใสแกวตะก่ัวนี้ ถึงแมวาการวิเคราะหจากการสกัดตะกั่วจากแกว พบวามีปริมาณ      
ไมมาก ซึ่งต่ํากวาคามาตรฐานแตตะก่ัวก็นาจะมีอันตรายตอผูเผาพลอย และสารเคมีที่นํามาอุดนี้ ก็มีความทนทานตอสารเคมีนอย
เชนกัน ทําใหเวลาใชไปนานๆ จะทําใหพลอยมีความหมอง หรือเสียหายจากการใชเปลวไฟในการซอมแซมชิ้นงาน และท่ีสําคัญ
พลอยที่นํามาเผาวิธีนี้มักจะเปนพลอยที่มีรอยแตกจํานวนมาก จนบางครั้งเม่ือมองภายใตกลองจุลทรรศน จะเห็นเนื้อพลอยกับ
เนื้อของแกวที่นํามาอุดอยูประมาณครึ่งตอครึ่ง (อัมพร และคณะ, 2555) เนื่องจากที่ผานมาไดมีการศึกษาและวิจัยการใช      
แกวตะก่ัวปริมาณต่ํา เพื่อประสานลงในรอยแตกของทับทิมมาแลว โดยใชแกวที่มีตะกั่วปริมาณตํ่า เพื่อลดปริมาณตะก่ัวลง    
(มุซดารีฟะซ, 2555) ในท่ีนี้ใชลิเทียมเปนองคประกอบหลักการเติมแกวในทับทิม โดยเลือก Glass modifiers เปนวัตถุดิบท่ี    
เปนตัวชวยลดอุณหภูมิการหลอมที่เราเรียกวา ฟลักซ (flux) สามารถลดอุณหภูมิไดเหลือ 1200-1500 องศาเซลเซียส ฟลักซที่ใช
จะชวยเพิ่มการไหลตัวของเคลือบขณะหลอม เพิ่มความมันวาว แตถาใชในปริมาณท่ีมากไปจะทําใหแกวมีความทนทานตอสภาพ
อากาศและสารเคมีลดลง แกวจะเกิดเปนฝาขาวท่ีเรียกวา สนิมแกว (เทพีพรรณ, 2555) สําหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะ
ศึกษาความเปนไปไดในการเติมแกวปราศจากตะกั่วเพื่อประสานลงในรอยแตกของทับทิม  
 
2. วิธีการ 
 2.1  การเตรียมตัวอยาง 
 เตรียมตัวอยางท่ีใชในการทดลอง โดยจัดหาและคัดเลือกตัวอยางทับทิมดิบจํานวน 12 ตัวอยาง (ดังภาพที่1) นําตัวอยาง
ไปแชในกรดไฮโดรฟลูออริก (HF) เพื่อทําความสะอาดคราบตางๆ โดยผสมกรดไฮโดรฟลูออริกกับน้ําในอัตราสวน 50:50 และแช
ตัวอยางทิ้งไว 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงนํามาลางดวยน้ําสะอาด องคประกอบของแกวตามตารางที่ 1 โดยฟลักซที่ใชจะเปน
สารประกอบลิเธียมเพื่อชวยลดอุณหภูมิการหลอม นําผงแกวมาผสมกับน้ําใหเปนเนื้อเดียวกัน (Vincent Pardieu, 2005) และ
นําตัวอยางพลอยลงมาผสม และใสในเบาอะลูมินา จากนั้นนําไปเผาดวยเตาไฟฟา ยืนอุณหภูมิที่ 1000 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
1, 3 และ 5 ชั่วโมง ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ตัวอยางทับทิม ที่ยังไมผานการปรับปรุงคุณภาพ 
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ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของแกวแตละสูตร มีดังตอไปน้ี 
 

สูตร องคประกอบทางเคมี (wt%) 
Flux SiO2 Na2CO3 Al2O3 

1 70 15 5 10 
2 40 30 15 15 

 
 2.2  การทดสอบสมบัติทางกายภาพ  
 ศึกษาและตรวจสอบสมบัติทางอัญมณีกอนและหลังทําการ ดวยกลองจุลทรรศนแสง (Optical Microscope) จากนั้นหา
ความถวงจําเพาะ (Specific Gravity) ดวยเคร่ืองช่ังแบบ Hydrostatic Weighing Balance และทําการวัดคาดัชนีหักเหของแสง
ของตัวอยางทับทิมดวย Refractometer เน่ืองจากอัญมณีแตละชนิดจะมีคาดัชนีหักเหของแสงเฉพาะตัว ทาํการทดลองเชนเดียวกัน
ทั้งกอนและหลังทําการเผา เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของตัวอยาง 
 2.3  การหาลักษณะเฉพาะของตัวอยาง 
 วิเคราะหตัวอยางทับทิมโดยใชเคร่ือง UV-Vis-NIR Spectrophotometer ย่ีหอ PerkinElmer รุน lambda 1050 โดยตั้งคา
การวัดในชวง 350-750 nm ความเร็วในการวิเคราะห 600 nm/min วิเคราะหตัวอยางทับทิมกอนและหลังเผาโดยใชเทคนิค    
การสะทอนเนื่องจากทับทิมมีความทึบแสง  
 
3. ผลและอภิปรายผล 

3.1 ผลการวิเคราะหดวยเครื่องมอืพ้ืนฐานของตัวอยางทับทิมที่ทําการศึกษา  
 ผลการทดลองเปรียบเทียบตัวอยางทับทิมกอนและหลังการเผา ไดแก คาดัชนีหักเหของแสงและคาความถวงจําเพาะ      
ดังตารางที่ 2 และ 3 โดยทับทิมกอนเผาจะมีสีแดงอมมวงมีคาดัชนีหักเหของแสง อยูในชวง 1.74-1.79 คาดัชนีหักเหแสงของ
ตัวอยางทับทิมหลังการเผายืนเวลาของท้ัง 3 ของสูตรที่ 1 อยูในชวง 1.64-1.68 และของสูตรที่ 2 อยูในชวง 1.63-1.68 เนื่องจาก
คาดัชนีหักเห ที่อยูในชวง 1.53-1.56 ของแกวปราศจากตะก่ัวท่ีเติมลงในรอยแตกมีผลทําใหคาดัชนีหักเหของแสงลดนอยลง 
สําหรับคาความถวงจําเพาะของตัวอยางทับทิมกอนเผา อยูในชวง 3.91-3.97 ซึ่งคาอยูในชวงกวางเนื่องจากพลอยที่นํามาเผานั้น
มีรอยแตกคอนขางมากจึงทําใหคาความถวงจําเพาะตางจากทับทิมทั่วไป ภายหลังการเผายืนเวลาของท้ัง 3 กลุมตัวอยาง พบวา
มีคาความถวงจําเพาะท่ีลดลง อยูในชวง 3.62-3.85 เนื่องจากคาความถวงจําเพาะของแกวปราศจากตะกั่วน้ัน มีคา 2.33-2.39  
จึงทําใหความถวงจําเพาะของพลอยหลังเผาลดลงดวย  
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือพืน้ฐานและลักษณะการเปล่ียนแปลงของตัวอยางทับทิม กอนและหลังทําการเผา สูตรที่ 1  
 

ตัวอยาง ยืนอุณหภูมิ 
(ช่ัวโมง) 

คาดัชนีหักเหของแสง คาความถวงจําเพาะ 
กอนเผา หลังเผา กอนเผา หลังเผา 

1 1 1.78 1.68 3.92 3.19 
2 1.77 1.64 3.93 3.73 
3 3 1.78 1.67 3.93 3.43 
4 1.78 1.66 3.91 3.52 
5 5 1.79 1.65 3.97 3.68 
6 1.77 1.67 3.94 3.79 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือพืน้ฐานและลักษณะการเปล่ียนแปลงของตัวอยางทับทิม กอนและหลังทําการเผา สูตรที่ 2  
 

ตัวอยาง ยืนอุณหภูมิ 
(ช่ัวโมง) 

คาดัชนีหักเหของแสง คาความถวงจําเพาะ 
กอนเผา หลังเผา กอนเผา หลังเผา 

7 1 1.77 1.63 3.91 3.86 
8 1.78 1.67 3.95 3.76 
9 3 1.79 1.68 3.96 3.62 
10 1.77 1.67 3.92 3.24 
11 5 1.74 1.64 3.93 3.34 
12 1.76 1.64 3.97 3.76 

 
 3.2  ภาพถายภายใตกลองจุลทรรศน  
 การถายภาพตัวอยางทับทิมภายใตกลองจุลทรรศนแสงสามารถแสดงลักษะความเปลี่ยนแปลงของตัวอยางทับทิมไดอยาง
ชัดเจน แสดงดังตารางที่ 4 และ 5 กอนเผาทับทิมมีรอยแตกอยูมาก ภายหลังทําการเผาทุกๆ ตัวอยาง พบวารอยแตกลดลง 
เนื่องจากแกวปราศจากตะกั่วไดเขาไปแทนที่ในรอยแตก ทําใหตัวอยางมีความสวยงามเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามจะพบฟองอากาศ
บางในบางตัวอยาง ดังตัวอยางท่ี 3 สูตรที่ 1 ยืนเวลา 5 ชั่วโมง นอกจากนี้ผลลัพธจะขึ้นอยูกับคุณภาพของตัวอยางทับทิมที่
นํามาใชทําการศึกษาดวย หากภายในเนื้อพลอยมีรอยแตกจํานวนมากจะทําใหแกวไมสามารถไหลตัวเขาไปปดรอยภายในได ซึ่ง
เปนอีกเหตุผลที่ทําใหคาความถวงจําเพาะของตัวอยางลดลงจากอากาศถูกกักตัว ตามรอยแตกภายใน 
 
ตารางที่ 4 ตัวอยางภาพถายภายใตกลองจุลทรรศนของตัวอยางทับทิม กอนและหลังเผา สูตรที่ 1  
 

 
 
 

 
 
 



43วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 20 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือพืน้ฐานและลักษณะการเปล่ียนแปลงของตัวอยางทับทิม กอนและหลังทําการเผา สูตรที่ 2  
 

ตัวอยาง ยืนอุณหภูมิ 
(ช่ัวโมง) 

คาดัชนีหักเหของแสง คาความถวงจําเพาะ 
กอนเผา หลังเผา กอนเผา หลังเผา 

7 1 1.77 1.63 3.91 3.86 
8 1.78 1.67 3.95 3.76 
9 3 1.79 1.68 3.96 3.62 
10 1.77 1.67 3.92 3.24 
11 5 1.74 1.64 3.93 3.34 
12 1.76 1.64 3.97 3.76 

 
 3.2  ภาพถายภายใตกลองจุลทรรศน  
 การถายภาพตัวอยางทับทิมภายใตกลองจุลทรรศนแสงสามารถแสดงลักษะความเปลี่ยนแปลงของตัวอยางทับทิมไดอยาง
ชัดเจน แสดงดังตารางที่ 4 และ 5 กอนเผาทับทิมมีรอยแตกอยูมาก ภายหลังทําการเผาทุกๆ ตัวอยาง พบวารอยแตกลดลง 
เนื่องจากแกวปราศจากตะกั่วไดเขาไปแทนที่ในรอยแตก ทําใหตัวอยางมีความสวยงามเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามจะพบฟองอากาศ
บางในบางตัวอยาง ดังตัวอยางท่ี 3 สูตรที่ 1 ยืนเวลา 5 ชั่วโมง นอกจากนี้ผลลัพธจะขึ้นอยูกับคุณภาพของตัวอยางทับทิมที่
นํามาใชทําการศึกษาดวย หากภายในเนื้อพลอยมีรอยแตกจํานวนมากจะทําใหแกวไมสามารถไหลตัวเขาไปปดรอยภายในได ซึ่ง
เปนอีกเหตุผลที่ทําใหคาความถวงจําเพาะของตัวอยางลดลงจากอากาศถูกกักตัว ตามรอยแตกภายใน 
 
ตารางที่ 4 ตัวอยางภาพถายภายใตกลองจุลทรรศนของตัวอยางทับทิม กอนและหลังเผา สูตรที่ 1  
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ตารางที่ 5 ตัวอยางภาพถายภายใตกลองจุลทรรศนของตัวอยางทับทิม กอนและหลังเผา สูตรที่ 2 
 

 
 

 3.3 ผลการตรวจวดัการสะทอนของตัวอยางทับทิมดวยเครื่องมือ UV-Vis-NIR Spectrophotometer  
 การวิเคราะหการสะทอนแสงของตัวอยางทับทิมที่มีลักษณะโปรงแสงดวยเคร่ือง UV-Vis-NIR Spectrophotometer เพื่อ
ศึกษาทับทิมกอนเผาในชวง 350-750 nm แสดงสเปคตรัมลักษณะเดียวกันทุกตัวอยางและเมื่อนําตัวอยางไปเผารวมกับแกว
ปราศจากตะกั่วที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส โดยยืนอุณหภูมิเปนเวลา 1, 3 และ 5 ชั่วโมง  โดยพบการสะทอนแสงของ Cr3+ 
ที่ตําแหนง 369, 426, 546 และ 693  nm ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของจักรพันธและคณะ (2555) ที่ศึกษาพลอยทับทิมจาก
แหลงโมแซมบิค ภายหลังการเผาลักษณะของเสนสเปคตรัมการสะทอนแสงไมเปล่ียนแปลงเชนกัน ในตําแหนงท่ี 693 nm พบวา
มีอยางชัดเจนมากขึ้น และยังพบการสะทอนของ Cr3+ ที่ตําแหนง 659 nm 669 nm และ 675 nm ซึ่ง Cr3+ เปนธาตุใหสีแดงใน
ทับทิม (Adolf Peretti et al., 1995) ซึ่งจากภาพถายดวยกลองจุลทรรศนแสงแสดงใหเห็นพลอยหลังเผาดวยแกวปราศจากตะกั่ว
มีสีที่แดงสดมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ภาพที่ 2  ยูวี-วิสิเบิลสเปคตรัมเปรียบเทียบกอนและหลังทําการเผา สูตรที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 3  ยูวี-วิสิเบิลสเปคตรัมเปรียบเทียบกอนและหลังทําการเผา สูตรที่ 2  
 
4. บทสรุป  
 จากการศึกษาการเผาตัวอยางทับทิมเติมแกวที่ปราศจากตะก่ัว ดวยเตาไฟฟา ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส โดยยืน
อุณหภูมิ เปนเวลา 1, 3 และ 5 ชั่วโมงตามลําดับ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1.  ผลการวัดคาดัชนีหักเหของแสงของตัวอยางทับทิมหลังการเผาของท้ัง 3 กลุมตัวอยาง พบวามีคาดัชนีหักเหของแสงที่
ลดลงเนื่องจากคาดัชนีหักเหของแกวปราศจากตะกั่วตํ่ากวาพลอยทับทิม ทําใหคาดัชนีหักเหของแสงลดลงดวย สําหรับคาความ
ถวงจําเพาะของตัวอยางทับทิมหลังเผาลดลงดวยเชนกัน เนื่องจากคาความถวงจําเพาะของแกวปราศจากตะก่ัวน้ัน มีคาตํ่ากวา
พลอยจึงทําใหความถวงจําเพาะของพลอยหลังเผาลดลง นอกจากนี้รอยแตกภายในจํานวนมากจะทําใหแกวไมสามารถไหลตัว
เขาไปปดรอยภายในไดอากาศถูกกักไวทําใหความถวงจําเพาะลดลง 
 2.  รอยแตกลดลง เนื่องจากแกวไดเขาไปแทนที่ในรอยแตกภายนอก ทําใหตัวอยางมีความสวยงามเพิ่มมากข้ึน   
 3. ผลการวิเคราะหดวยเคร่ือง UV-Vis-NIR Spectrophotometer โดยใชเทคนิคการสะทอน เพื่อศึกษาการสะทอนของ
ทับทิมกอนเผาและหลังเผา โดยพบการสะทอนแสงของ Cr3+ ที่ตําแหนง 369, 426, 546 และ 693  nm ซึ่งเปนพลอยทับทิมจาก
แหลงโมแซมบิค โดย Cr3+ เปนธาตุใหสีแดงกับทับทิมและการเผาทําใหพลอยมีสีแดงมากขึ้น สังเกตไดจากการสะทอนแสงมากขึ้น
ของ Cr3+ ที่ 693  nm  
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ภาพที่ 2  ยูวี-วิสิเบิลสเปคตรัมเปรียบเทียบกอนและหลังทําการเผา สูตรที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 3  ยูวี-วิสิเบิลสเปคตรัมเปรียบเทียบกอนและหลังทําการเผา สูตรที่ 2  
 
4. บทสรุป  
 จากการศึกษาการเผาตัวอยางทับทิมเติมแกวที่ปราศจากตะก่ัว ดวยเตาไฟฟา ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส โดยยืน
อุณหภูมิ เปนเวลา 1, 3 และ 5 ชั่วโมงตามลําดับ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 1.  ผลการวัดคาดัชนีหักเหของแสงของตัวอยางทับทิมหลังการเผาของทั้ง 3 กลุมตัวอยาง พบวามีคาดัชนีหักเหของแสงที่
ลดลงเนื่องจากคาดัชนีหักเหของแกวปราศจากตะกั่วตํ่ากวาพลอยทับทิม ทําใหคาดัชนีหักเหของแสงลดลงดวย สําหรับคาความ
ถวงจําเพาะของตัวอยางทับทิมหลังเผาลดลงดวยเชนกัน เนื่องจากคาความถวงจําเพาะของแกวปราศจากตะก่ัวน้ัน มีคาตํ่ากวา
พลอยจึงทําใหความถวงจําเพาะของพลอยหลังเผาลดลง นอกจากนี้รอยแตกภายในจํานวนมากจะทําใหแกวไมสามารถไหลตัว
เขาไปปดรอยภายในไดอากาศถูกกักไวทําใหความถวงจําเพาะลดลง 
 2.  รอยแตกลดลง เนื่องจากแกวไดเขาไปแทนที่ในรอยแตกภายนอก ทําใหตัวอยางมีความสวยงามเพิ่มมากข้ึน   
 3. ผลการวิเคราะหดวยเคร่ือง UV-Vis-NIR Spectrophotometer โดยใชเทคนิคการสะทอน เพื่อศึกษาการสะทอนของ
ทับทิมกอนเผาและหลังเผา โดยพบการสะทอนแสงของ Cr3+ ที่ตําแหนง 369, 426, 546 และ 693  nm ซึ่งเปนพลอยทับทิมจาก
แหลงโมแซมบิค โดย Cr3+ เปนธาตุใหสีแดงกับทับทิมและการเผาทําใหพลอยมีสีแดงมากขึ้น สังเกตไดจากการสะทอนแสงมากขึ้น
ของ Cr3+ ที่ 693  nm  
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 4. จากผลการทดลองพบวาแกวทั้ง 2 สูตร สามารถใชเผารวมกับทับทิมได โดยสมบัติทางกายภาพของทับทิมหลังเผา
ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามยังไมสามารถแยกความแตกตางดวยการวิเคราะหทีดํ่าเนินการตามขางตนได ดังนั้นอาจตองใชเทคนิค
ทางจุลทรรศนอิเล็กตรอนตรวจสอบตอไป 
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การระบชุนิดกลวยไมบนพื้นฐานของการวิเคราะหการมองเหน็ของคอมพิวเตอร 

Orchid identification based on computer vision analysis 
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บทคัดยอ 

 

พืชในวงศ Orchidacaea มีความหลากหลายสูงมากทําใหยากแกการระบุชนิด งานวิจัยนี้ไดนําเสนอเทคนิคการพัฒนา

เทคโนโลยีการมองเห็นของคอมพิวเตอรเพื่อใชในการระบุชนิดกลวยไมทั้งหมดส่ีชนิดจากส่ีสกุล โดยอยูบนพื้นฐานการเปรียบเทียบ

พื้นที่ contour ของสีปรากฏบนภาพดอกกลวยไม ในแตละชวงความยาวคลื่นจากแหลงกําเนิดแสงที่แตกตางกัน ดวยโปรแกรม

วิเคราะหการมองเห็นของคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น จากผลการทดลองบงชี้วาพื้นที่ contour ที่ความยาวคลื่นแบบตอเนื่อง (λ = 

400-700 nm) มีศักยภาพตอการระบุชนิดกลวยไมทั้งสี่ชนิดไดอยางชัดเจน แตชวงความยาวคลื่นแบบไมตอเนื่องท่ีชวงสีน้ําเงิน

(λ = 475 nm) มีศักยภาพในการระบุกลวยไมทั้งส่ีชนิดไดดีที่สุด  

 

คําสําคัญ : การระบุชนิดกลวยไม / การมองเห็นของคอมพิวเตอร / พื้นที่ contour 
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