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บทคัดยอ
ออยเปนพืชที่มีความสําคัญ ตอเศรษฐกิจ ของประเทศไทย การประเมินผลผลิตออยจะใช พนัก งาน
ประเมินจากความสูงของตนออยดวยสายตา สงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณมากผูวิจัยจึงนํา
หลักการประมวลผลภาพมาใชในการประเมินความสูงตนออย โดยใชเทคนิคการตรวจจับสี การทําโพรเจคชัน
โพรไฟล การกระทําเชิงรูปทรงและโครงสราง และการจัดกลุมแบบเคมีน ทําใหค วามถูกตองในการประเมิน
ความสูงตนออยเฉลี่ยรอยละ 86ซึ่งใหผลดีกวาเมื่อเปรียบกับแอพพลิเคชันที่ใชการขีดเสนในภาพเพื่อหาความ
สูงซึ่งมีความถูกตองเฉลี่ยรอยละ 75
คําสําคัญ: ประมวลผลภาพออยความสูงตนออย
ABSTRACT
Sugarcane is an important crop for Thailand's economy. Sugarcane yield estimation is
done using visual inspection by human assessors. This process leads to the forecasting error.
The researchers applied the image processing techniques to evaluate the height of sugar
cane using color detection,projection profile, morphologicaloperations, and K-mean
clustering.The accuracy of the proposed system is 86%, which ishigher than 75% from the
off-the-shelf application.
Keywords: Image Processing, Sugarcane, Height of sugarcane
บทนํา
ออย เปนพืชอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะเปนผูสงออกน้ําตาล
ทรายรายใหญเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล (เกษสุดา เดชภิมล, 2557) นอกจากนั้นออยยัง
เปนพืชอุตสาหกรรมที่มีผูเกี่ยวของมากมายในทุกระดับตั้งแตระดับไรนาถึงโรงงานน้ําตาลและอุตสาหกรรม
ตอเนื่องอื่นๆการปลูกออยมีอยูทุกภาคยกเวนภาคใต ทั้งนี้ เพราะสภาพอากาศภาคใตไมเหมาะแกการปลูกออย
เพราะมีฝนตกชุก และมีอากาศรอนตลอดป ซึ่งสภาพดังกลาวทําใหออยไดผลผลิตที่ไมดี นอกจากนี้อาจจะเปน
เพราะวาภาคใตมีพืชอื่นที่ใหผ ลดีกวา เชน ยาง พารา และกาแฟ เปนตนสํานัก งานออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดแบงเขตการปลูกออยออกเปน ๔ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคเหนือ ไดแก อุตรดิตถ กําแพงเพชร นครสวรรค ลําปาง สุโขทัย พิษณุโลก
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พิจิตร และเชียงใหม ผลิตออยไดรวมกันคิดเปนรอยละ 9.39 ของทั้งประเทศ โดยจังหวัดกําแพงเพชรติดอันดับ
ที่ 2 ของภาคเหนือ (เกษม สุขสถาน และ ชุลี ชัยพิพัฒน, 2523)
ปจจุบันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับออยยังตองการเทคโนโลยีใหมๆเพื่อนํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิต (เกษสุดา
เดชภิมล, 2557)โดยพบวา ในปจจุบันการวิเคราะหผลผลิตออยในแปลงออยของชาวไร มีความคลาดเคลื่อน
และความแตกตางในการประเมินที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากใชระบบคนเขาแปลงออยเพื่อสํารวจ วิเคราะห และ
ประเมิน ผานสายตา โดยทีแ่ ตละคนมาตรฐานในการประเมินแตกตางกัน สงผลใหทางโรงงานวิเคราะหและ
คํานวณ คาแรงงาน รถตัดลําตน รถขนสง และอาจการประมาณปริมาณของออยที่จะเขาสูกระบวนการแปรรูป
มีความผิดพลาดสูง ทําใหตองสูญเสียคาใชจายจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต และทําใหความสามารถในการแปรรูป
โดยไมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลของประเทศ จึงไดพัฒนาระบบการ
ประเมินผลผลิตออย ในแปลงสาธิตของโรงงานน้ําตาลในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ดวยระบบการประมวลภาพ
อัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร เพื่อแกไขใหการประเมินผลผลิตของตนออยในแตละแปลง มีความสะดวกสบาย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดผลลัพธที่มีมาตรฐานเดียวกัน และทําใหคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
ชาวไรออย รวมไปถึงอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลไปสูความมั่นคงมากขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาขั้นตอนวิธีในการวัดประเมินความสูงของตนออยดวยการประมวลผลภาพ
ขอบเขตการวิจัย
ตรวจจับและประเมินความสูงตนออยจากภาพถายหนาแปลงสาธิตของตนออยปกติในชวงเวลาทีม่ แี สง
สวางเพียงพอ โดยใชวิธีการประมวลผลภาพแบบอัตโนมัติ ซึ่งทําการศึกษาและสํารวจขอมูล ในชวง เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2560 – เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 และสํารวจเพียงครั้งเดียว งานวิจัยนี้ศึกษาในบริเวณพื้นที่
ของแปลงออยสาธิตที่อยูในความดูแลของโรงงานในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร
การทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาระบบที่สามารถตรวจวัดระดับความเติบโตหรือความสูงของตนออยในแตละ
แปลง เพื่อสะดวกตอการใชประเมินผลผลิตออยจําเปนตองใชขอมูลดานตางๆในการจัดเตรียมขอมูลสําหรับ
งานวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังนี้Richard E. Woods และ Rafael C. Gonzalez, (1992)
หาความสูงจากกาบใบสีน้ําตาลของตนออยโดยใชหลักการวิเคราะหโมเดลสีอารจีบี และการตรวจจับสีดวย
วิธีใชคาขีดแบงและสามารถวัดความสูง เฉพาะในสวนลําตนที่เ พื่อนําไปใชแปรรูปเปนผลผลิต Shutao Li,
Qinghua Shen และ Jun Sun(2007) ศึกษาความเอียงของตัวอักษรโดยใชเวฟเลทและการวิเคราะหดวยโพร
เจคชันโพรไฟลเพื่อตรวจจับจุดภาพความสูงและระยะหางของตนออยจากภาพและแปลงภาพไบนารี ไปเปนฮิส
โตแกรม แลวนําไปวิเคราะหหาความสูงและระยะหาง นอกจากนี้ สุจิรา ไชยกุสินธุปริญญา มากลิ่น และวัชระ
โพธิสรณ (2559) ประยุกตใชเคมีนเพื่อจัดกลุมกราฟแทงเทียน โดยใชเทคนิคการจัดกลุม เคมีนเพื่อแบงแยก
ระยะหางระหวางรองของออยแตละกอ โดยวิเคราะหแยกกลุมระยะหางของโพรเจคชันโพรไฟลที่เปนสัญญาณ
รบกวนที่มีลักษณะใกลเกินไป และระยะหางฮิสโตแกรมขามรองที่มีลักษณะไกลเกินไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินงานและวิเคราะหผลวิจัยแบงออกเปน 3 สวน คือ 1. เก็บขอมูลภาคสนาม 2. ประมวลผล
ภาพดวยวิธีที่พัฒ นาขึ้น 3. ประมวลผลภาพโดยใช แอพพลิเ คชันที่ใชก ารขีดเสนในภาพ (Image Meter
Application)
1. เก็บขอมูลภาคสนามดวยการถายภาพ โดยมีปจจัยควบคุม คือ
1.1 ถายมุมตรงทีห่ นาแปลง
1.2 ระยะหางรอง 1.5 เมตร (มาตรฐานของโรงงานสามารถปรับเปลี่ยนได)
1.3 ระยะหางในการถายภาพ ประมาณ 2-4 รอง หรือ 5-6 เมตร
1.4 แสงสวางเพียงพอ

ภาพที่ 1 ตัวอยางภาพที่ถายอยางถูกตอง 4 กอ 3 รอง
จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวา ลักษณะของตนออยในแตละตนจะประกอบไปดวย ยอดใบที่มีลักษณะชี้
ตั้งขึ้นและมีสีเขียวกาบใบที่มีลักษณะโนมลงปกคลุมลําตนและมีสีน้ําตาล สําหรับตนออยที่โตเต็มที่พรอมเขาสู
กระบวนการแปรรูปน้ําตาลนั้น จะนําสวนที่สามารถใชในการผลิตไดคือ สวนของลําตนเทานั้น ไมสามารถนํา
ยอดออยไปเขาสูกระบวนการผลิตได ดังนั้น จากภาพสามารถวิเคราะหไดวา สวนที่กาบใบปกคลุมคือสวนที่
นําไปเขาสูกระบวนการผลิตได และยอดใบไมสามารถนําไปเขาสูกระบวนการผลิตได (เกษม สุขสถาน และ ชุลี
ชัยพิพัฒน, 2523)
2. ประมวลผลภาพดวยวิธีที่พัฒนาขึ้น
2.1 หาจุดภาพจากความสูงเฉลี่ยของตนออยในภาพดวยการใชคาขีดแบง

ภาพที่ 2 การตรวจจับสีโดยใชคาขีดแบง
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จากภาพที่ 2 เมื่อนําภาพตนฉบับปรับโหมดระดับเทา 3 ระดับ จากออนไปเขมในภาพแถบสีแดง(Red
band) แถบสีเขียว (Green band) และแถบสีน้ําเงิน (Blue band) ตามลําดับ ดังสมการที่ (1)
= ( + + )
(1)
G
แทนคาระดับสีเทาในจุดภาพที่ตองการหา
R
แทนคาสีแดงในจุดภาพที่ตองการหา
G
แทนคาสีเขียวในจุดภาพที่ตองการหา
B
แทนคาสีฟาในจุดภาพที่ตองการหา
จากนั้น นําภาพทั้ง หมดที่ไดจ ากการปรับ คาระดับ เทาเพื่ อกําหนดคาขีดแบง โดย แถบสีแดง (Red
Mask) ไดจากการ ขีดแบงนําขอมูลเฉพาะจุดสีที่มีคามากกวา 68 จากแถบสีแดง (Red band) แถบสีเขียว
Green Mask ไดจากการ ขีดแบงนําขอมูลเฉพาะจุดสีที่มีคามากกวา 70 จาก แถบสีเขียว (Green band) และ
แถบสีน้ําเงิน (BlueMask) ไดจากการ ขีดแบงนําขอมูลเฉพาะจุดสีที่มีคามากกวา 72 จากแถบสีน้ําเงิน (Blue
band) จากนั้นนําภาพไบนารีที่ประกอบดวยแถบสีแดง (Red Mask) แถบสีเขียว (Green Mask) และแถบสีน้ํา
เงิน (Blue Mask) เขาสูกระบวนการแอนด (AND) โดยใช
Red Objects Mask = (Red Mask)·(Green Mask)·(Blue Mask)
ในทุกจุดภาพ เพื่อแสดงภาพเฉพาะขอมูลในภาพที่ตองการจะไดสวนที่เรียกวากาบใบ ดังภาพผลลัพธ
(Red Objects Mask) ซึ่งเปนสวนที่ใชประเมินระดับความสูงของตนออยที่สามารถนําไปเขาสูกระบวนการ
ผลิตได
2.2 ตรวจจับผลรวมจุดภาพจากภาพดวยวิธีโพรเจคชันโพรไฟลแบบแนวนอน เปนการนับผลรวมของ
จํานวนจุดภาพในแตละแถว ดังสมการที่ (2)
=

(

)

(2)

แทนคาความยาวแทงฮิสโตแกรม
แทนคาจํานวนจุดในแตละหลักของภาพ

ภาพที่ 3 ภาพวัตถุที่ตรวจจับไดและกราฟแนวนอนแทนคาความสูงของตนออย
2.3 ทําการกรองคาเฉลี่ย (Mean filter) ภาพเพื่อลดคาสัญญาณรบกวน Sxy แทนเซตของพิกัดใน
หนาตางขนาด mxn มีจุดศูนยกลางที่ (x,y) กรองคาเฉลี่ยจากภาพ g(x,y) ในพื้นที่ Sxy คาผลลัพธที่ได ƒ̂ ที่จุด
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(x,y) เปนคาเฉลี่ยที่คํานวณจากจุดภาพใน Sxy ดําเนินการคอนโวลูชั่นดวยหนาตางที่มีสมาชิกแตละตัวเทากับ
สัญญาณรบกวนจะลดลงจากผลของการเบลอดังสมการที่ (3)
(3)

ภาพที่ 4 ภาพวัตถุที่ตรวจจับไดและกราฟแนวนอนแทนคาความสูงของตนออยหลังขั้นตอนกรองคาเฉลี่ย
2.4 หาจุดภาพระยะหางระหวางกอของตนออยในภาพดวยหลักการ ขีดแบง และใชวิธีโพรเจคชันโพร
ไฟลแบบแนวตั้ง ดังสมการที่ (4)
=
(
)
(4)
แทนคาความยาวแทงฮิสโตแกรม
แทนคาจํานวนจุดในแตละหลักของภาพ

ภาพที่ 5 ภาพรองระหวางกอของออยและกราฟแนวตั้งแทนคาระยะหาง
2.5 ทําการขยายโครงราง (Closing) คือการกรอนภาพจากนั้นนําไปขยายเพื่อรวมกลุมคาจุดภาพให
เดนชัด ดัง สมการที่ (5) และ ลดโครงราง (Opening) คือการขยายภาพ จากนั้นนําไปกรอนภาพ เพื่อตัด
จุ ด ภาพเป น สั ญ ญาณรบกวนดั ง สมการที่ (6) ซึ่ ง เป น เทคนิ ค การกระทํ า เชิ ง รู ป ทรงและโครงสร า ง
(Morphological processing) เพื่อลดคาสัญญาณรบกวน และปรับความสมดุลของฮิสโตแกรมในรูปแบบ
เกาสเซียน (Gaussian) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของผลลัพธดังสมการที่ (7)
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A · B = (A ⊕ B)⊖B

A

(5)

B = (A ⊖ B) ⊕ B

(6)

(7)
ภาพที่ 6 ปรับความสมดุลของฮิสโตแกรมจากภาพ โดยวิธีขยายโครงรางและลดโครงราง
2.6 ทําการจัดหมูเพื่อหาระยะหางฮิสโตแกรม จากนั้นจัดกลุมขอมูลของระยะหางระหวางรองของตน
ออยดวยวิธีการจัดกลุมโดยเคมีนเพื่อจัดกลุมหาระยะหางที่ตองการ จะเห็นไดวา ระยะหางที่ขามรอ งไดถูก
จัดแยกอยูอีกกลุม โดยมีการใชสมการตามขั้นตอนของยุคลิดเพื่อจําแนกขอมูลดังนี้
=

(

−

) + (

−

)

(8)

ระยะหางระหวางขอมูล
=( , )
จุดศูนยกลางของขอมูล
=( , )
ภาพที่ 7 แสดงวิธีการจัดหมูและจัดกลุมขอมูล
2.7 เทียบจุดภาพระยะหางระหวางกอของตนออยใหเทากับ 150 เซนติเมตร ตามมาตรฐานของทาง
โรงงานกําหนดและนําจุดภาพความสูงเฉลี่ยของตนออยในภาพที่ได มาเทียบกับจุดภาพระยะหางระหวางรอง
ของตนออย ดังสมการที่ (9)
ℎ

⎛
= ⎜(

⋯

)

⎝

( )

⎞
⎟×
⎠
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ภาพที่ 8 แสดงอัตราสวนความสัมพันธของความสูงและระยะหางและสมการในการหาความสูงของตนออย
3. ประมวลผลภาพโดยใชแอพพลิเคชันที่ใชการขีดเสนในภาพ (Image Meter Application)

ภาพที่ 9 ตัวอยางการหาความสูงตนออยของแปลงที่ 12 จากตารางที่ 1 โดยการใชแอพพลิเคชั่น Image Meter
จากภาพที่ 9 จะเห็นวาแอพพลิเคชั่น ImageMeter สามารถใหผูใชทําการขีดลากเสนอางอิงมาตรา
สวนเพื่ออางอิง ระยะ โดยการกําหนดเปนระยะหางระหวางรอง มีความยาว 150 เซนติเ มตร จากนั้น ขีด
ลากเสนระยะ (Dimension) ที่ใชแทนความสูงของตนออย จะเห็นไดวาเปนการจําลองประเมินความสูงจาก
สายตา
เมื่อไดผลลัพธประสิท ธิภาพโดยเฉลี่ยของทั้ง 2 ระบบ จากนั้นนําผลลัพธทั้ง 2 ระบบมาวิเ คราะห
ทดสอบสมมติฐานดวยโปรแกรม SPSS โดยใชการวิเคราะหดวยสถิติ t-test independent (ทดสอบกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจากกัน)
ผลการวิจัย
ผลจากการประเมินความสูงของตนออยพบวา ประสิทธิภาพในการประเมินความถูกตองของระบบ
พัฒนามีคาความถูกตองเฉลี่ยรอยละ 86.68 มีคาความถูกตองไมต่ํากวารอยละ 90 จํานวน 11 แปลง ไดแก
แปลงที่ 2,4,5,6,11,12,13,14,16,17 และ 18ตามลําดับ ซึ่งมีคาความถูกตองรอยละ93.75, 96.00, 94.01,
95.23,97.60, 96.85, 99.10, 92.00, 99.00, 96.91 และ 94.71 ตามลําดับและประสิทธิภาพในการประเมิน
ความถูกตองของระบบมาตรฐาน (ImageMeter Application)มีความถูกตองเฉลี่ยรอยละ 75.22 โดยมีคา
ความถูก ตอไมต่ํากวารอยละ 90 จํานวน3 แปลง ไดแก แปลงที่ 1, 3 และ 14มีคาความถูก ตองรอยละ
93.47,99.28 และ91.81 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ขอมูลประสิทธิภาพจากงานวิจัยการประมวลผลภาพจากระบบและจาก ImageMeter Application
ลําดับ ประมาณความสูงโดย
ระบบพัฒนา
ระบบมาตรฐาน
แปลง เฉลี่ยจากการลงพื้นที่ ความสูงจาก ความถูกตอง ความสูงจาก ความถูกตอง
(เซนติเมตร)
ระบบ
(รอยละ)
แอพพลิเคชั่น
(รอยละ)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
1
180
215.00
80.55
168.26
93.47
2
160
170.00
93.75
126.97
79.35
3
160
116.00
72.50
158.85
99.28
4
150
144.00
96.00
118.99
79.32
5
167
157.00
94.01
112.21
67.19
6
168
160.00
95.23
125.46
74.67
7
173
112.80
65.20
107.88
62.35
8
179
133.00
74.30
98.83
55.21
9
166
128.00
77.10
125.53
75.62
10
170
113.00
66.47
100.08
58.87
11
167
163.00
97.60
128.80
77.12
12
222
215.00
96.85
153.27
69.04
13
222
220.00
99.10
158.67
71.47
14
224
206.00
92.00
205.66
91.81
15
184
241.00
69.02
252.44
62.80
16
184
186.00
99.00
213.96
83.71
17
227
234.00
96.91
165.78
73.03
18
227
239.00
94.71
181.14
79.79
คิดเปนประสิทธิภาพรอยละ (รอยละ)
86.68
75.22
จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยของคาความถูกตองจากระบบพัฒนาอยูที่รอยละ 86.68 และระบบจาก
แอพพลิเ คชั่นมีคาเฉลี่ยความถูก ตองรอยละ 75.22 เมื่อนําทั้ง 2 ระบบมาเปรียบเทียบกันโดยวิธีทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยดวย t-test independent เห็นไดวา ระบบพัฒนามีคาเฉลี่ยของคาความถูกตองสูงกวา
ระบบจากแอพพลิเคชั่น (p = 0.00)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะหความสูงของตนออยดวยวิธีทางสถิติ t-test independent
ลําดับที่ ชื่อระบบ(N = 18)
1
ระบบพัฒนา
2
ระบบแอพพลิเคชั่น
*นัยสําคัญทางสถิต<ิ 0.01

คาเฉลี่ย
86.68
75.22

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
12.50
11.94
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการทดลองในการประมวลผลภาพถายแปลงออยเพื่อหาความสูงและประเมินการเติบโตของออย
ดวยระบบคอมพิวเตอร มีความถูก ตองรอยละ 86.68 และมากกวาการประเมินความสูงผานการขีดลากใน
แอพพลิเคชั่น ImageMeter ซึ่งเปนการประเมินดวยสายตา รอยละ 11.46 อาจมาจากตนออยในแปลงมีความ
ซับซอน การประมวลจากสายตาจึงเปนการประมาณการ ทั้งนี้ระบบมีความสามารถตรวจจับสีน้ําตาลของกาบ
ใบไดละเอียดกวาการมองดวยสายตา จึง ทําใหก ารประมวลผลภาพดวยระบบคอมพิวเตอรมีป ระสิท ธิภาพ
มากกวา ซึ่งสอดคลองกับการประยุกตใชเทคนิคการตรวจสอบดวยภาพเพื่อตรวจสอบจุดบกพรองในการผลิต
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส พบวา ระบบการประมวลผลภาพ สามารถนําไปประยุกตใชไดในทุกอุตสาหกรรมเพื่อ
ชวยลดเวลาในการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความนาเชื่อถือในการตรวจสอบ (Huang et. al.,
2015)
ขอจํากัดในงานวิจัย อาจเกิดจากธรรมชาติของสภาพแวดลอมที่ไมดี เชน แปลงออยอยูในพื้นที่ที่ไม
สามารถถายภาพไดสะดวกโดยอาจมีผลถึงมุมและระยะของภาพถาย และโครงสรางของตนออยในแตละกอมี
ลักษณะลมนอนจากสภาพแวดลอมในการสงผลใหมีการเติบโตผิดปกติ ควรศึกษาเกี่ยวกับหลักการที่สามารถใช
วิเคราะหตนออยออยในลักษณะลมและแปลงออยที่มีพื้นที่ที่มีขอจํากัดในการเขาถึง
ขอเสนอแนะ
ระบบประมวลผลภาพนี้สามารถนําไปใชเพื่อหาความสูงตนออยจากหนาแปลง โดยถายจากมุมตรง มี
ระยะหางจากแปลงออย 5-6 เมตร หรือใหเห็น 2-4 รอง และควรมีแสงสวางเพียงพอ
จากการทดลองของระบบประมวลผลภาพหนาแปลงออยเพื่อหาความสูงเฉลี่ยของตนออยยังขาด
ระบบควบคุมสําหรับรองรับปจจัยที่อาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการประมวลผลภาพ เชน ฟงกชั่นปรับ
มุมองศาความเอียงใหภาพกลับมาอยูในมุมตรงโดยใชการประมวลผลภาพกอนนําเขาระบบ, ฟงกชั่นตัดภาพ
เพื่อปรับระยะหางของภาพถายโดยการอางอิงจากจํานวนกอหรือจํานวนรองในภาพ และฟงกชั่นในการปรับ
แสงของภาพใหสวางชัดเจนโดยใชการประมวลผลภาพเพื่อแกไขแสงสวาง ซึ่งที่กลาวมานั้นสามารถลดความ
คลาดเคลื่อนและลดจํานวนภาพที่ไมผานการประมวลผล สงผลทําใหระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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