คู่มือการใช้ งานโปรแกรม
Image Frame Work

คู่มือการใช้ งานนี เป็ นคู่มือรวมของซอฟต์แวร์ ทังสองเวอร์ ชัน Standard และ Professional
ฉะนั นเนื อหาในคู่มือนี อาจไม่ ตรงกันกับซอฟต์ แวร์ ที กํา ลังใช้ งานอยู่
(รุ่น Standard อาจไม่มีบางคําสั งทีปรากฏอยู่ในคู่มือเล่มนี)

คู่ มื อการใช้งานซอฟต์แ วร์วิเ คราะห์ภ าพ Image Frame Work

ข้อตกลงการอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์
End User License Agreement

Tarosoft Image Frame Work
กรุ ณาอ่านเนือหาของข้อตกลงการอนุญาตการใช้ ซอฟต์ แวร์ สําหรับผู้ใช้ (End User
License Agreement) อย่ างละเอียด ด้วยการติดตัง หรือการใช้ ซอฟต์ แวร์ ทีมาพร้ อมกับ
ข้อตกลงการอนุญาตการใช้ ซอฟต์ แวร์ (End User License Agreement) ฉบับนี ซึงต่ อไป
จะเรียกว่า “EULA” ท่ านต้ องเห็นพ้ องกับข้อตกลงของ EULA ฉบับนี หากท่ านไม่เห็น ด้วย
ท่ านต้ องไม่ใช้ ซอฟต์ แวร์ นีและหากทําได้ ท่ านอาจส่ งคืน ซอฟต์ แวร์ นีกลับไปยัง
สถานทีทีท่ านซือ เพือเรียกเงินคืนเต็มจํานวน ซอฟต์ แวร์ นีจะไม่มกี ารส่ งข้อมูลใดๆ
จากคอมพิวเตอร์ ของท่ านไป ยังระบบคอมพิวเตอร์ ของทาง Tarosoft หากท่ านไม่ยินยอม
. รายละเอียดทัวไปข้อตกลงการอนุญาตการใช้ ซอฟต์ แวร์ EULA
คือข้อตกลงทางกฏหมายระหว่างท่าน (อาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือ นิตบิ ุคคล) และบริ ษทั
Tarosoft โดยข้อตกลง EULA ฉบับนีมีผลคลอบคลุมถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และสือ
และวัสดุสิงพิมพ์ทีเกียว ข้องกบั EULA ฉบับนีและคลอบคลุมถึงการบริ การและสนับ
สนุนผลิตภัณฑ์ทเกี
ี ยวข้องกบั ซอฟต์แวร์นี เว้นแต่อาจมีขอ้ ตกลงเพิ มเติม ระหว่างท่านกบั
Tarosoft แนบท้ายหรือมีการแก ้ไขข้อตกลง EULA ฉบับนีเพือให้เป็ นปัจจุบนั
. ท่ านได้รับสิทธิแห่งการอนุญาตในการใช้ ซอฟต์ แวร์ EULA ฉบับนีโดย Tarosoft
ขอให้การรับรองสิทธิในเรืองต่ างๆ ดังต่ อไปนี
. ท่านสามารถติดตังซอฟต์แวร์นีได้เพียงหนึงสําเนาบนคอมพิวเตอร์
เครืองใดเครืองหนึงทีท่านมีในครอบครองหรือมีสิทธิใน การใช้งานเท่านัน ในกรณีทมีี
ความจําเป็ นในการเปลียนเครืองคอมพิวเตอร์ทีติดตังซอฟต์แวร์นีอยู่ ท่านต้องยกเลิกการ
ติดตังซอฟต์แวร์ จากคอมพิวเตอร์เครืองเดิมทีท่านใช้อยูด่ ว้ ยเสมอ
. ซอฟต์แวร์มีการใช้อุปกรณ์ป้องก ันการลักลอบใช้งาน HASP Key ท่าน
ได้เป็ นเจ้าของอุปกรณ์นนๆ
ั ตามกฏหมาย หลังการ ซือขาย อย่างไรก็ตามการกระทําใดๆ
ทีละเมิดข้อตกลงหรือพยายามปลดการป้ องก ันต่ออุปกรณ์ป้องก ันดังกล่าว ถือเป็ นความ
รับผิดชอบของท่านต่อบริษทั Aladdin Knowledge Systems Ltd. โดยทีบริษทั Tarosoft
ไม่ขอมีส่วนรับผิดชอบในการกระทําของ ท่านและทาง Tarosoft จะไม่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ในการนําไปสู่การปลดการป้ องกนั ใดๆ ให้ แก่ทา่ นโดยเด็ดขาด
2.3 Tarosoft ให้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์นีสําหรับท่านเท่านัน การให้ผอู ้ ืน
เช่าช่วงหรือจําหน่ายต่อมิอาจกระทําได้โดยเด็ดขาด หากตรวจสอบพบ ทาง Tarosoft
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จะดําเนินการตามกฏหมายและเรียกร้องค่าเสียหายตามทีกฏหมายกาํ หนดไว้สูงสุด
. ท่านไม่สามารถส่งต่อซอฟต์แวร์นีในลักษณะของต้นฉบับหรือสําเนา
ให้กบั ผูอ้ ืน รวมทังการส่งผ่านทางระบบออนไลน์ ทุกรู ปแบบ การนําซอฟต์แวร์นีไปฝาก
ไว้ตามเวปไซต์หรือส่งผ่านในรูปแบบของโปรแกรมส่งผ่านไฟล์ใดๆ ทีนํามาซึงการเผย
แพร่ ซอฟต์แวร์นีให้ก ับผูอ้ ืนทีท่านรูจ้ กั และไม่รูจ้ กั ถือเป็ นความผิดตามกฏหมาย หากตรวจ
สอบพบทาง Tarosoft จะดําเนินการตามกฏหมาย และเรี ยกร้องค่าเสียหายตามทีกฏหมาย
กาํ หนดไว้สูงสุด
. การบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
. สิทธิและพันธกรณี ทาง Tarosoft ได้จดั เตรี ยมบริ การและการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ไว้ให้แก่ท่านแล้ว การให้บริ การและ สนับสนุนดังกล่าวได้รับการควบคุมโดย
นโยบายของ Tarosoft เว้นแต่มีขอ้ กาํ หนดเฉพาะการณ์แนบท้าย EULA ฉบับนีและข้อตก
ลงการ อนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ EULA ฉบับนีไม่ได้ระบุว่าเป็ นหน้าทีของทาง Tarosoft
ทีจะให้บริการหรื อสนับสนุนท่านตามทีท่านต้องการ นอกเหนือจากการบริ การและการ
สนับสนุนทีระบุใน EULA ฉบับนีเท่านัน
. ซอฟต์แวร์จะมีคมู่ ือการใช้งานทีอาจเป็ นเอกสารจริงหรือเอกสารดิจิตอล
สําหรับการอ้างอิงการใช้งานเท่านัน (หากมี) ไม่รวมถึงการเทรนนิ งโดยเจ้าหน้าทีของทาง
Tarosoft เว้นแต่มีการตกลงเฉพาะการณ์แนบท้าย EULA ฉบับนีเท่านัน ในการร้องขอเจ้า
หน้าทีจากทาง Tarosoft เพือการเทรนนิ งจะมีคา่ ใช้จา่ ยทีทาง Tarosoft สามารถเรี ยกเก็บ
ได้โดยทีท่านจะยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังกล่าวนันอย่างปฏิเสธไม่ได้
. ซอฟต์แวร์อาจมีขอ้ ผิดพลาดในการทํางาน (Bug) ทีอาจกระทบต่อการ
ทํางานของท่าน โดยทีท่านไม่อาจเรี ยกร้องความ รับผิดชอบใดๆ จากทาง Tarosoft โดยทีทาง
Tarosoft อาจพิจารณาแกไ้ ขข้อผิดพลาดนันๆ โดยอาจนําข้อผิดพลาดทีท่านแจ้ง
มาเพือการปรับปรุงซอฟต์แวร์สาํ หรับเวอร์ชนถั
ั ดไป ทังนีความต้องการเพิมเติมความ
สามารถของซอฟต์แวร์ไม่อาจนับรวมเป็ นข้อผิดพลาด ของซอฟต์แวร์ได้
. การอัพเกรดซอฟต์แวร์เวอร์ชนใหม่
ั
ต้องได้รบั ความยินยอมจากทาง
Tarosoft เท่านัน การอัพเกรดซอฟต์แวร์เวอร์ชนใหม่
ั
อาจเป็ นลักษณะการดาวน์โหลด
แบบออนไลน์ ซึงถือเป็ นหน้าทีของผูใ้ ช้งานทีจะทําการติดตังซอฟต์แวร์อพั เกรดด้วยตน เอง
ในการร้องขอเจ้าหน้าทีจากทาง Tarosoft เพือการอัพเกรดซอฟต์แวร์จะมีคา่ ใช้จ่ายที ทาง
Tarosoft สามารถเรี ยกเก็บได้โดยทีท่านจะยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนัน
อย่างปฏิเสธไม่ได้
. ท่านไม่อาจเรี ยกร้องให้ Tarosoft ปรับปรุงซอฟต์แวร์เพือให้เป็ นไปตาม
ความต้องการของท่านโดยทันที ทาง Tarosoft อาจพิจารณานําข้อแนะนําหรื อข้อเรียกร้อง
ทีท่านแจ้งมา เพือการปรับปรุงซอฟต์แวร์สาํ หรับเวอร์ชนถั
ั ดไปโดยไม่ถือเป็ นข้อตกลงที
จะดําเนินการให้หากข้อเรี ยกร้องนันขัดต่อกฏหมายหรื อทําให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ ช้งาน
ท่านอืนหรือเป็ นการเร่งรัดจนไม่อาจดําเนินการตามความต้องการของท่านได้หรือไม่เป็ น
ไปตามแนวทางทีซอฟต์แวร์ควรจะกระทําได้
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. การให้ความยินยอมต่อการใช้ขอ้ มูลส่วนตัว ท่านต้องให้ทาง Tarosoft
เก็บบันทึกข้อมูลของท่าน เพือเป็ นส่วนในการให้ บริการหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา
โดยทางเราจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลนีในรูปแบบทีชีชัดถึงท่าน และหากทาง Tarosoft จะดํา
เนินการใดๆ ทีเป็ นการชีชัดถึงตัวท่านหรือให้ขอ้ มูลของท่านก ับบุคคลอืนหรือนิตบิ คุ คล อืน
ทาง Tarosoft จะขอให้ทา่ นเป็ นผูอ้ นุญาตด้วยลายลักษณ์ อักษรทุกครังและจะดําเนิน
การต่อเมือท่านยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วเท่านัน
. ขอรับรองว่าซอฟต์แวร์นีไม่มีคาํ สังในการทําลายข้อมูลทีสร้างโดย
ซอฟต์แวร์อืนหรือข้อมูลของระบบปฏิบตั ิการ รวมทัง ไม่ได้ตดิ ตังระบบใดๆ ทีจะลักลอบ
นําข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่านไปในลักษณะการโจรกรรม หรือกรณีใดๆ ทังสินและ
ไม่มีระบบ ใดๆ ทีจะทําลายอุปกรณ์ทติี ดตังไว้ทคอมพิ
ี
วเตอร์หรือต่อพ่วงก ับคอมพิวเตอร์
หากเกิดปัญหาใดๆ ก ับคอมพิวเตอร์ของท่าน ทาง Tarosoft ไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายส่วนอืนๆ ทีเกิดขึนให้กบั ท่านได้และท่านไม่อาจเรียกร้องต่อความเสียหายนันๆ
จากทาง Tarosoft ได้
. ความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากไวรัส, มัลแวร์, แอ็ดแวร์ หรื อโปรแกรมที
เข้าข่ายการทํางานในลักษณะนี ไม่ถือเป็ นความรับ ผิดชอบของ Tarosoft และท่านไม่มี
สิทธิในการเรียกร้องให้ Tarosoft ดําเนินการซ่อมแซมหรือติดตังซอฟต์แวร์ใดๆ ในเครือง
คอมพิวเตอร์ ของท่าน เนืองจากอาจมีผลกระทบต่อกฏหมายลิขสิทธิ
. การโอนย้ายซอฟต์ แวร์
. การโอนย้ายภายใน ท่านสามารถติดตังซอฟต์แวร์นีได้เพียงหนึงสําเนา
บนคอมพิวเตอร์เครืองใดเครืองหนึงทีท่านมีในครอบครองหรือมีสิทธิในการใช้งานเท่านัน
ในกรณีทีมีความจําเป็ นในการเปลียนเครืองคอมพิวเตอร์ทติี ดตังซอฟต์แวร์นีอยู่ ท่านต้อง
ยกเลิกการติดตังซอฟต์แวร์จากคอมพิวเตอร์ เครืองเดิมทีท่านใช้อยูด่ ว้ ยเสมอ
. การโอนย้ายไปให้บุคคลอืน เมือท่านได้โอนย้ายซอฟต์แวร์นีให้ก ับผูอ้ ืน
ทีไม่ใช่การเช่าช่วงหรือการจําหน่ายต่อ โดยผูร้ บั มอบต้องยินยอมทําตามข้อปฏิบตั ิของ
EULA ฉบับนีโดยเคร่งครัดและไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อการละเมิดลิขสิทธิ
หรือการกระทําผิดต่อกฏหมายทีเกิดขึนโดยท่านและผูร้ ับมอบ การโอนนีอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาํ
หนดทีว่าท่านต้องไม่เก็บสําเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์นีไว้หลังการโอนย้ายและการโอนย้าย
ทีเกิดขึนจะต้องแจ้งกลับมาที Tarosoft เพือทําการเก็บข้อมูลไว้เป็ นหลักฐาน โดยทีท่าน
ยินยอมรับผิดชอบต่อการโอนย้ายทีอาจพบว่าเป็ นการกระทําผิดกฏหมายในภายหลังด้วย
. การยกเลิกข้อตกลง โดยปราศจากอคติต่อสิทธิใดๆ Tarosoft อาจยกเลิก EULA ฉบับนี
หากท่านไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกาํ หนด และเงือนไขของ EULA ฉบับนี ในกรณีดงั กล่าว
ท่านต้องทําลายสําเนาทังหมดของซอฟต์แวร์ทท่ี านอาจมีไว้ดว้ ย
. ข้อตกลงทังฉบับ ความรุนแรงของข้อตกลง EULA ฉบับนี ถือเป็ นข้อตกลงระหว่าง
ท่านและ Tarosoft ทีเกียวข้องการซอฟต์แวร์ และบริ การสนับสนุน (หากมี) และนับรวม
เป็ นข้อตกลงทีมีผลบังคับใช้แทนการติดต่อสือสารเดิมทังหมดหรือการติดต่อสือสารด้วย
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ปากเปล่าหรื อทีเขียนขึนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ข้อเสนอหรื อการเรี ยกร้องใดๆ ทีไม่ได้อยู่
ในการตกลงของ EULA ฉบับนี ให้ถือตาม ข้อตกลงตาม EULA ฉบับนีเป็ นทีสุด เว้นแต่
มีคู่สญั ญาทีตกลงก ันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพิมเติมแนบท้าย หากเนือหาใดๆ ของ EULA
ฉบับนีเป็ นโมฆะ ไม่ถูกต้อง ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย เนือหาส่วนอืนยังคงมีผล
บังคับใช้อย่างสมบูรณ์
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การติดตั งซอฟต์ แวร์
เมือนําแผ่น CD ใส่ในไดรฟ์ แล้ว จะพบว่าโฟลด์เดอร์รากมีไฟล์ชือ setup.exe เราสามารถติด
ตังโปรแกรมโดยการดับเบิลคลิ กทีไฟล์นีได้ทนั ที โปรแกรมจะนําท่านเข้าสู่กระบวนการติดตังดัง
ภาพ

ให้กดปุ่ ม OK เพือเข้าสู่กระบวนการติดตังถัดไป

กดทีปุ่ มด้านบน (รูปคอมพิวเตอร์) เมือต้องการติดตัง แต่หากต้องการเลือกโฟลเดอร์ในการ ติดตัง
สามารถกดปุ่ ม “Change Directory” แล้วเลือกโฟลเดอร์ได้ตามต้องการ เมือได้แล้วกดปุ่ ม ด้านบน
เพือติดตังในขันตอนถัดไปได้ทนั ที กดปุ่ ม “Continue” เพือยืนยันการสร้างเมนู
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โปรแกรมจะดําเนินการติดตังโดยแสดงความคืบหน้าด้วยกรอบข้อความดังนี

หากระหว่างการติดตัง ตัวติดตังพบว่าในเครืองคอมพิวเตอร์มีไฟล์ทตรงก
ี ันเคยติดตังไว้กอ่ น
หน้านีแล้ว จะมีขอ้ ความเพือขอยืนยัน โดยโปรแกรมจะแสดงเส้นไข่ปลารอบปุ่ มทีแนะนําให้กด

และหากไฟล์ใดมีปัญหาในการติดตังทีไม่สามารถสําเนาลงเครืองได้ อาจมีกรอบข้อความ
ปรากฏออกมาเพือแจ้งปัญหา ขอให้ทราบว่าไม่ใช่สิงผิดปกติแต่อย่างใด เพียงแค่กดปุ่ ม Ignore เพือ
ข้ามไปเท่านัน

เมือจบขันตอนการติดตัง โปรแกรมจะแสดงกรอบข้อความแจ้งผูใช้
้ งานดังนี
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เริ มต้ นใช้ โปรแกรม
เมือต้องการเรียกใช้โปรแกรม ให้กดทีปุ่ ม Start (1) (กรณีเป็ นวินโดส์ ) แล้วเลือก All Programs
( ) จากนันมองหาโฟลเดอร์โปรแกรม “Tarosoft” แล้วคลิกทีชือโปรแกรม “Image Frame Work”

หน้าต่างโปรแกรมและเครืองมือในการวิเคราะห์ต่างๆ
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ส่ วนประกอบของโปรแกรม
โปรแกรม Image Frame Work ยึดหลักการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ให้ใช้งานง่ายและ
ส่วนใหญ่เป็ นการสังงานด้วยเมาส์ผา่ นทางปุ่ มเครืองมือ (Tool Bar) หลายท่านอาจคาดเดาหน้าทีของ
ปุ่ มจากรูป ภาพของปุ่ มได้ทนั ที

ขอแบ่งกลุม่ ของปุ่ มต่างๆ ของโปรแกรมตามหน้าทีการใช้งานตามหมายเลขดังนี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
. เพือเปิ ดไฟล์ภาพหรื อภาพยนต์ทมีี นามสกุล BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, AVI
. เพือบันทึกไฟล์ภาพทีมีนามสกุล BMP, JPG, TIF, PNG, GIF
. สําหรับการบันทึกภาพเข้าสูโ่ ปรแกรมด้วยกล้องดิจติ อล
. สําหรับการบันทึกภาพเข้าสูโ่ ปรแกรมด้วยสแกนเนอร์
5. สําหรับการแสดงภาพไลฟ์ จากกล้องดิจติ อลแบบเต็มจอ (เหมาะสําหรับการนําเสนอ)
. ฟังก์ชัน Magic Zoom แสดงภาพเต็มจอพร้อมความสามารถในการขยายภาพได้อีก
. สําหรับพิมพ์ภาพออกทางเครืองพิมพ์
. สําหรับการดูงานพิมพ์บนจอภาพก่อนการพิมพ์จริง
. สําหรับคัดลอกภาพทีกาํ ลังเลือกเข้าสู่หน่วยความจําสําหรับไปวางทีโปรแกรมอืน
. สําหรับคัดลอกวัถตุทสร้
ี างขึนไว้ในหน่วยความจําเพือใช้งานซําอีกครัง
. สําหรับวางสําเนาวัตถุทคัี ดลอกไว้จากหน่วยความจําทีหน้าต่างทีเลือกไว้
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
12. Virtual Keyboard สําหรับการป้ อนข้อมูลเมือเราไม่สามารถใช้คยี บ์ อร์ดได้ตามปกติ
. หน้าต่างแสดงภาพรวมของภาพทีอาจซูมอยู่ สามารถรูต้ าํ แหน่งและเลือนภาพได้
. หน้าต่างซูมภาพซํา เป็ นหน้าต่างสําหรับงานวัดละเอียดทีต้องการความแม่นยําเพิมขึน
. สําหรับครอพภาพหรือกาํ หนดขอบเขตของการนับอัตโนมัตดิ ว้ ยรูปร่างสีเหลียม
. สําหรับกาํ หนดขอบเขตของการนับอัตโนมัตดิ ว้ ยรูปร่างวงกลม
. สําหรับกาํ หนดขอบเขตการนับทีพืนทีไม่เป็ นรูปทรงเลขาคณิต
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
. สําหรับแสดงเส้นกริ ดบนจอภาพเพือช่วยในการกะระยะ
. สําหรับกาํ หนดสีทต้ี องการให้นบั อัตโนมัติ (รุ่น Professional เท่านัน)
. สําหรับนับวัตถุในภาพอัตโนมัติ (รุ่น Professional เท่านัน)
. สําหรับวัดอัตราส่วนของสีในภาพ (รุ่น Professional เท่านัน)
22. Pass/Fail Test สําหรับงานกึง Automation
. เครืองมือสร้างเส้นหรือวัตถุลายเส้นในภาพ
. เครืองมือสร้างเส้นวัดระหว่างเครืองมือวัดด้วยก ันเอง
. เครืองคํานวณสําหรับการคํานวณผลการนับทีได้จากแต่ละหน้าต่าง
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
. เครืองมือสําหรับเลือกวัตถุในภาพทีสร้างขึนจากโปรแกรม
. เครืองมือสําหรับย่อ-ขยายภาพในหน้าต่าง
. เครืองมือสําหรับการวัดแบบเส้นตรงทิศทางใดก็ได้ (จุดถึงจุด)
. เครืองมือสําหรับการวัดแบบเส้นตรงแนวนอนเท่านัน (จุดถึงจุด)
. เครืองมือสําหรับการวัดแบบเส้นตรงแนวตังเท่านัน (จุดถึงจุด)
. เครืองมือสําหรับการวัดพืนทีสีเหลียม
. เครืองมือสําหรับวัดพืนทีทรงกลม
. เครืองมือวัดความยาวเส้นทีมีรูปร่างอิสระ
. เครืองมือวัดพืนทีของวัตถุทมีี รูปทรงอิสระ
. เครืองมือวัดมุมของวัตถุในภาพ
. เครืองมือวัดรัศมีของวงกลมโดยการกาํ หนดจุดสัมผัสวงกลม จุด
. เครืองมือวัดขนาดอัตโนมัตแิ บบตรวจขอบวัตถุเอง โดยหาจากปลายทังสองด้านก่อน
. เครืองมือวัดขนาดอัตโนมัตแิ บบตรวจขอบวัตถุเอง โดยหาจากกลางวัตถุกอ่ น
. เครืองมือวัดมุมจากเส้นประกอบ เส้น (โปรแกรมจะหาจุดตัดให้เอง)
. เส้นอ้างอิงสําหรับการวัดเส้นตังฉากจากเส้นอ้างอิงนี (ไม่มีค่าการวัด)
. จุดอ้างอิงสําหรับการวัดเส้นตรงจากบริเวณโดยรอบมายังตําแหน่งนี (ไม่มีคา่ การวัด)
. เครืองมือวัดระยะเป็ นเส้นตังฉากจากเส้นอ้างอิง (เหมาะสําหรับวัดรอยเชือมโลหะ)
. เวอร์เนียร์สาํ หรับวัดขนาดวัตถุในแนวนอน
. เวอร์เนียร์สาํ หรับวัดขนาดของวัตถุในแนวตัง
. เครืองมือกาํ หนดจุดตําแหน่งบนภาพ (ค่า X, Y จากมุมภาพทีกาํ หนด)
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46 47 48

49 50 51 52 53 54 55

. เครืองมือสําหรับนับวัตถุตา่ งๆ ด้วยตัวเอง แบ่งเป็ น กลุ่มหลัก กลุ่มย่อยได้
. เครืองมือวัดความเข้มแสงในพืนทีทีกาํ หนด
. เครืองมือวัดความเข้มแสงแล้วเปรียบเทียบก ันเอง เพือหาอัตราส่วนทีแตกต่างก ัน
. เครืองมือสําหรับใส่ขอ้ ความในภาพ
. เครืองมือสําหรับใส่ลูกศรในภาพ
. เครืองมือสําหรับวาดเส้นตรง
. เครืองมือสําหรับวาดสีเหลียม
. เครืองมือสําหรับวาดวงกลม
. เครืองมือสําหรับวาดเส้นอิสระ
. เครืองมือสําหรับวาดรูปทรงอิสระ
56

57 58 59 60 61 62
. ปุ่ มสําหรับเรียกหน้าต่างสอบเทียบขึนมาแก ้ไข (Calibration Options)
. เครืองมือสําหรับแสดงสเกลในภาพ (ปรับอัตโนมัตติ ามค่าสอบเทียบ)
. ปุ่ มแสดงให้ทราบว่าหน้าต่างกาํ ลังใช่หน่วยวัดเป็ นพิกเซลส์อยู่ (ไม่มีคา่ สอบเทียบ)
.- . เป็ นปุ่ มแสดงค่าสอบเทียบด้วยรู ปเลนส์ เพือให้งา่ ยต่อการเรี ยกใช้งาน
(อาจมีนอ้ ยหรื อมากกว่านี ขึนอยูก่ บั ผูใ้ ช้งานทีต้องการเรี ยกค่าสอบเทียบมาแสดง)
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การนําภาพเข้ าสู่ โปรแกรม
เราสามารถนําภาพเข้าสูโ่ ปรแกรมได้หลายวิธีดงั นี
. เปิ ดไฟล์ภาพทีมีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ ของเรา
ทําได้โดยการเลือกเมนู File แล้วเลือกคําสัง Open... ดังรู ปด้านล่าง ไฟล์ทีสามารถเปิ ดเพือ
ทําการวิเคราะห์ได้คือไฟล์ทีมีนามสกุลดังนี BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, AVI

เราสามารถดับเบิลคลิกทีพืนว่างของหน้าต่างโปรแกรม
เพือเปิ ดภาพแทนการเลือกเมนูได้
. บันทึกภาพด้วยอุปกรณ์ดจิ ติ อล
โปรแกรม Image Frame Work สนับสนุนอุปกรณ์ทเข้
ี าก ันได้กบั มาตรฐาน WDM ของ
Windows ทังที เป็ นช่องต่อแบบ FireWire หรือ USB รวมทังสามารถสังสแกนภาพจากสแกนเนอร์
ได้โดยตรง
การบันทึกภาพผ่านทางกล้องดิจติ อลนัน โปรแกรมสามารถเลือกบันทึกภาพนิง, ภาพเคลือน
ไหวหรื อบันทึกภาพนิ งแบบตังเวลาถ่ายได้ (Time Lapse) ซึงครอบคลุมการทํางานด้านวิเคราะห์
อย่างครบถ้วน
รวมทังส่วนนียังมีโหมดแสดงผลเรียลไทม์แบบเต็มจอสามารถนําภาพปัจจุบนั มาแสดงผล
แบบเต็มจอภาพ สําหรับงานพรี เซ็นต์หรื อการเรี ยนการสอนได้ พร้อมทังยังคงสามารถบันทึกภาพ
ได้เช่นเดิม
บันทึกภาพด้วยกล้องดิจติ อล
บันทึกภาพด้วยสแกนเนอร์
แสดงภาพแบบเต็มจอ
ฟั งก์ชนั Magic Zoom
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การปรั บแต่ งภาพ
หากภาพทีนําเข้าสู่โปรแกรมมีลกั ษณะทียังไม่เหมาะก ับการวิเคราะห์ เราสามารถปรับปรุง ภาพ
เพือให้เหมาะสมทีจะวิเคราะห์หาคําตอบ ประกอบด้วยคําสังดังนี

Histogram
เป็ นคําสังเพือให้วดั ค่าโทนสีของภาพ ทังนีไม่ได้มีกฏเกณฑ์ใดๆ กาํ หนดว่าภาพทีดี ควรจะ
เป็ นเช่นไร แต่โดยทัวไปภาพทีมีนาํ หนักมืด-กลาง-สว่าง ไล่กนั เป็ นรู ปภูเขา เป็ นภาพทีได้ รับการ
ยอมรับว่ามีความสมบูรณ์มากกว่ารู ปแบบอืน อย่างไรก็ตาม หากวัตถุสนใจของเราอยูใ่ น โทนใด
ก็ควรให้ความสนใจกบั ช่วงโทนนันๆ เป็ นหลัก เครื องมือนีเป็ นเครื องมือสําหรับการ แสดงผลค่า
ทีวัดได้เท่านัน ไม่มีการปรับข้อมูลภาพต้นฉบับแต่อย่างใด
ดูข อ้ มูลโทนแสงแบบขาว-เทา-ดํา
ดูขอ้ มูลโทนแสงแบบแม่สี แดง-เขียว-นําเงิน
ดูเฉพาะแม่สีทีตอ้ งการ
เลือกลัก ษณะของฉากหลัง

Brightness/Contrast
เมือเราพบว่าภาพของเรามีความจําเป็ นต้องปรับปรุงเพือให้เหมาะก ับการวิเคราะห์ ส่วนหนึง
ทีอาจต้องใช้คือการปรับความสว่าง-มืด (Brightness) และการปรับความแตกต่างของโทน
(Contrast) รวมทังมีตวั ปรับทีเรี ยกว่า Gamma ซึงเป็ นการปรับความแตกต่างของโทนสีชนิดที
ปรับปรุ งช่วงโทนกลางน้อยกว่าแบบ Contrast

Brightness มีค่าระหว่าง ถึง
Contrast มีค่าระหว่าง ถึง
Contrast มีค่าระหว่าง ถึง
T-Brightness ปรับ ความสว่างสําหรับภาพ Fluorescence
Dark Cut-Off ลดสัญญาณรบกวนสําหรับภาพ Fluorescence
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เมือเราปรับค่าอย่างเหมาะสม อาจทําให้ภาพทีได้สามารถวิเคราะห์ได้ง่าย เพือความสะดวก
ในการทํางานต่อเนือง โปรแกรมจะจําค่าสุดท้ายไว้เพือนําไปใช้กบั ภาพถัดไปได้ทนั ที โดยตัว
เลือก “Remember Last Adjustment” จะถูกกาํ หนดเป็ นค่าเริ มต้น หากไม่ตอ้ งการใช้โปรแกรมจด
จําค่าไว้ เราสามารถยกเลิกตัวเลือกนีได้ตามต้องการ

ต้องการให้โปรแกรมจดจําค่าสุดท้ายไว้

การปรับค่าบางครังไม่ได้มีความมุ่งหมายทีจะทําให้ภาพมีความสมบูรณ์ แต่ปรับเพือประ
โยชน์ในการให้เห็นวัตถุทต้ี องการได้ชดั เจนขึน ดังเช่นตัวอย่างด้านบน ซึงเป็ นการตัดพืนหลัง
ทีทําให้ยากต่อการวัดขนาดให้หมดไปจากภาพ เมือเป็ นเช่นนีการวัดก็ทาํ ได้อย่างง่ายดาย

Equalize
คําสังนีเป็ นคําสังทีวัดค่าสว่าง-กลาง-มืดแล้วนํามาคํานวณให้เป็ นค่าเฉลียแล้วนําไปปรับแก ้
ภาพ ผลทีได้คือบางภาพจะมีสีสรรทีสดใสขึนได้ แต่หากภาพมีนาํ หนักโทนสีใกล้เคียงกนั อยูแ่ ล้ว
อาจเห็นผลการปรับได้ไม่ชดั เจน เพราะค่าก่อนคํานวณและหลังคํานวณไม่แตกต่างกนั
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Invert
เป็ นคําสังทีใช้ในการกลับสีในภาพจากสีโทนมืดเป็ นสีโทนสว่างและสีจะเปลียนไปเป็ นสี
ตรงกนั ข้ามของวงจรสี ทังนีเป็ นการแต่งภาพทีจะทําให้ภาพเปลียนไป โดยวัตถุประสงค์คือการ
ทําให้เห็นวัตถุทต้ี องการได้ชดั เจนขึนหรื อในบางครังอาจเห็นรายละเอียดในวัตถุได้ดีกว่าตอนเป็ น
สีปกติกเ็ ป็ นได้

Filter
ฟิ ลเตอร์ในความหมายของโปรแกรมวิเคราะห์ภาพคือวิธีการคํานวณทางคณิตศาสตร์เพือ
ดัดแปลงภาพให้เป็ นไปตามทีต้องการมีทงที
ั ไม่เปลียนแปลงรู ปร่ างของวัตถุและเปลียนแปลงรู ป
ร่ างของวัตถุจนจําแทบไม่ได้ ทังหมดก็เพือให้ได้มาซึงความเหมาะสมในการวิเคราะห์นนเอง
ั

ฟิ ล เตอร์ ในโปรแกรมมีดงั นี:Mean สําหรับทําให้ภาพดูเบลอไประดับทีค่อนข้างมาก เพือเกลือนภาพไม่คมชัดจนเกินไป
ซึงมีความจําเป็ นต้องใช้ในบางครัง เนืองจากการบันทึกภาพจากกล้องดิจิตอลบางตัวทําให้ขอบ
ภาพดูไม่สวยงามและยากต่อการกาํ หนดขอบเขตการนับ การใส่ฟิลเตอร์นีจะช่วยให้ภาพนวลตา
มีความพอดีในการแบ่งแยกด้วยโปรแกรม
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ตัวอย่างการใช้ฟิลเตอร์ Mean

Gaussian เป็ นฟิ ลเตอร์ทีใช้สาํ หรับทําให้ภาพเบลอเช่นเดียวกบั Mean แต่จะสามารถปรับ
เพิมลดขนาดความเบลอด้วยตัวเลขได้ อย่างไรก็ตามโปรแกรมนีได้ปรับขนาดของความเบลอให้
น้อยกว่าการแต่งภาพด้วยฟิ ลเตอร์ Mean อยูน่ ิดหน่อย

ตัวอย่างการใช้ฟิ ลเตอร์ Gaussian

Unsharp Mark เป็ นฟิ ลเตอร์ทใช้
ี เพิมความคมชัดให้ก ับภาพทีต้องการ

ตัวอย่างการใช้ฟิลเตอร์ Unsharp Mask

Emboss เป็ นฟิ ลเตอร์ทปรั
ี บภาพให้มีลกั ษณะเป็ นภาพสามมิตนิ ูนตํา โดยทังหมดจะเปลียน
ภาพสีเทาและส่วนทีเป็ นขอบภาพจะมีลกั ษณะทีถูกปรับให้เป็ นแสง-เงาของวัตถุ

ตัวอย่างการใช้ฟิ ลเตอร์ Emboss
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Edge Detection เป็ นฟิ ลเตอร์สาํ หรับแปลงภาพเน้นให้เหลือเฉพาะขอบภาพ ซึงจะทําให้การ
วัดง่ายขึนในกรณีทองค์
ี ประกอบภายในของวัตถุเป็ นส่วนทีทําให้สบั สนในการวัด

ตัวอย่างการใช้ฟิลเตอร์ Edge Detect

Erode เป็ นฟิ ลเตอร์ทจะเพิ
ี มขนาดของวัตถุทีมีสีดาํ และลดขนาดของวัตถุทีมีสีขาว มักจะใช้
ในการลบเศษฝุ่ นหรื อสิ งปนเปื อนขนาดเล็กทีอยูใ่ นภาพ ซึงจะทําให้การนับหรื อวัดขนาดมีความ
ยากลําบาก เมือใช้ผสมกบั ฟิ ลเตอร์ Dilate อย่างละครัง จะได้วตั ถุทีมีขนาดเดิมแต่สิงปนเปื อนถูก
ขจัดไปจากภาพได้
ตัวอย่างการใช้ฟิลเตอร์ Erode

Dilate เป็ นฟิ ลเตอร์ทีจะเพิมขนาดของวัตถุทมีี สีขาวและลดขนาดของวัตถุทีมีสีดาํ มักจะใช้
ในการลบเศษฝุ่ นหรื อสิ งปนเปื อนขนาดเล็กทีอยูใ่ นภาพ ซึงจะทําให้การนับหรื อวัดขนาดมีความ
ยากลําบาก เมือใช้ผสมกบั ฟิ ลเตอร์ Erode อย่างละครัง จะได้วตั ถุทีมีขนาดเดิมแต่สิงปนเปื อนถูก
ขจัดไปจากภาพได้
ตัวอย่างการใช้ฟิลเตอร์ Erode
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Open เป็ นฟิ ลเตอร์ทสัี งให้ทาํ Erode และ Dilate ต่อเนืองก ัน เพือขจัดวัตถุทมีี ขนาดเล็กทีมีสีขาว
ออกจาก ภาพ Binary โดยหากเป็ นวัตถุทสามารถผ่
ี
านกระบวนการมาได้จะมีขนาดใกล้เคียงหรือเท่า
ของเดิม แต่วตั ถุเล็กในภาพจะหายไป ทังนีเพือให้ผลการวิเคราะห์เป็ นข้อมูลทีใช้งานได้งา่ ยขึนนันเอง

Close เป็ นฟิ ลเตอร์ทสัี งให้ทาํ Dilage และ Erode ต่อเนืองก ัน (ตรงข้ามก ับ Open) เพือขจัด
วัตถุทมีี ขนาดเล็กสีดาํ ออกจากภาพ Binary โดยหากเป็ นวัตถุทสามารถผ่
ี
านกระบวนการมาได้จะมี
ขนาดใกล้เคียงหรือเท่าของเดิม แต่วตั ถุเล็กในภาพจะหายไป ทังนีเพือให้ผลการวิเคราะห์เป็ นข้อมูล
ทีใช้งานได้ง่ายขึนนันเอง

Thining เป็ นฟิ ลเตอร์ทเปลี
ี ยนภาพ โดยทําให้เหลือแต่แกนกลางของวัตถุ สําหรับวัดความยาว
เส้นของวัตถุทมีี ความหนาไม่เท่าก ัน การหาแกนกลางก่อนแล้วค่อยวัดความยาวเส้นจึงเป็ นการวัดที
กลางวัตถุอย่างแท้จริ ง ให้ได้กบั ภาพ Binary เท่านัน
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Distance เป็ นฟิ ลเตอร์ทเปลี
ี ยนภาพ โดยการสร้างภาพใหม่ทมีี ลกั ษณเป็ นแผนทีระยะห่ างจาก
ขอบของพิกเซลส์นนๆ
ั ฟิ ลเตอร์จะใส่คา่ bit สีจากขอบของวัตถุสีขาว ขอบติดก ับฉาก หลังจะมีคา่
bit = 1 ห่างจากขอบ พิกเซลส์จะมีคา่ เท่าก ับ ห่างเท่าไหร่กจ็ ะเพิมค่า bit เข้าไปเท่านัน เมือเราวัดค่า
สีของพิกเซลส์นนั หากไม่ใช่ แล้วได้คา่ K เท่าไหร่ ก็หมายถึงพิกเซลส์นนั ห่ างจากขอบเป็ นจํานวน
เดียวก ับค่า K นันเอง

การแปลงภาพสี เป็ นภาพขาวดํา
ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Measurement) ส่วนใหญ่สีไม่มีความหมายมากนัก
เรามักจะใช้การวัด Density ของภาพเป็ นหลัก ซึงภาพทีวัดค่า Density นันเมือวัดค่าของภาพสีและ
ภาพขาวดําอาจมีค่าไม่เท่ากนั และการเชือมโยงความสัมพันธ์กบั การมองเห็นของผูว้ ดั นัน ภาพขาว
ดําทําได้ดีกว่ามาก เมือต้องการแปลงภาพ เราสามารถทําได้ดว้ ยคําสัง “Convert to Gray Scale”
เพียงเท่านี เราก็จะได้ภาพขาวดําทีต้องการแล้ว

การแปลงภาพสีเป็ นขาวดํานั น สามารถกระทําได้กับ
ภาพสีเท่านั น เมื อเราเลือกหน้าต่างภาพที เป็ นขาวดํา
ขึนมาใช้งาน เมนูนีจะเป็ นสีเทาและไม่สามารถกดได้
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การแปลงภาพเป็ น Binary ด้ วยคําสั ง Threshold
เมือมีภาพทีต้องการวัดขนาดหรือนับจํานวนทีมีฉากหลังหรือสิงทีไม่ตอ้ งการปนอยูใ่ นภาพมาก
เกินไป เรามักจะใช้เทคนิคทีเรียกว่าการทํา “Threshold” เพือแปลงให้ภาพมีเพียงแค่ สี เราเรียกภาพ
แบบนีว่าภาพ Binary ซึงจะทําให้ง่ายต่อการวัดเป็ นอย่างมาก วิธีการมีดงั นี
ใช้เมาส์กาํ หนดค่าตําสุดทีตอ้ งการ
ใช้เมาส์เลือนช่วงค่าสูง-ตําได้
ใช้เมาส์กาํ หนดค่าสูงสุดทีตอ้ งการ

ชาร์ตแสดงค่า
Histogram ของ
โทนแสงในภาพ

สามารถป้ อนค่าที ตอ้ งการโดยตรงได้

กด Apply เพือ
ให้แ ปลงภาพเป็ น
Binary

โปรแกรมจะจดจําค่าทีปรับไว้ครังสุดท้ายให้เอง ทําให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ภาพทีมี
ลักษณะคล้ายกนั เป็ นจํานวนมาก แต่เมือมีความจําเป็ นต้องเปลียนค่าไป เราอาจจดจําค่า Min และ
Max ได้ แล้วนํากลับมาป้ อนทีช่องตัวเลขโดยตรง เพียงเท่านีก็จะได้ค่าเดิมตามต้องการ

การแยกสี
การแยกสีเป็ นคําสังทีทําให้เราสามารถแยกแชลแนลสีแดง, เขียว, นําเงิน ออกมาจากภาพได้
ประโยชน์คือเราอาจทราบได้ว่าวัตถุทีต้องการวิเคราะห์นนั มีตวั ตนทีแท้จริ งอยูใ่ นแชลแนลใด
และอาจพบว่ามีบางแชลแนลรบกวนการวิเคราะห์ของเราอยู่ ฉะนันเราเพียงแต่แยกแชลแนลสีที
ต้องการออกมาวิเคราะห์กจ็ ะได้ความแม่นยําจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการวิเคราะห์แล้ว

หน้า

คู่ มื อการใช้งานซอฟต์แ วร์วิเ คราะห์ภ าพ Image Frame Work
คําสังสําหรับการแยกแชลแนลสี
เลือกเมนู Image แล้วไปทีคาํ สัง
Extract Color Channel จากนั น
เลือกว่าจะแยกทั งหมดหรือแยก
เฉพาะสีทีตอ้ งการ
ตัวอย่างการแยกสีของภาพ
จากเทคนิคเรืองแสง โดย
เราสามารถแยกแชลแนล
ของสียอ้ มออกมาให้เห็น
เป็ นสีเฉพาะของตนเองได้

การรวมภาพด้ วย Color Composite
การรวมภาพด้วยคําสัง Color Composite นันเป็ นกระบวนการทีตรงก ันข้ามก ับการแยกสี โดย
ส่วนใหญ่การวิจยั ขันสูงด้วยเทคนิคเรื องแสง (ฟลูออเรสเซ็นต์) นัน หากต้องการความแม่น
ยําของการรับสัญญาณ ส่วนใหญ่นกั วิจยั จะใช้กล้องดิจิตอลขาวดําทีมีความไวในการรับสัญญาณ
มากกว่ากล้องดิจิตอลสี (เมือเทียบในระดับเดียวกนั ) แล้วจะนําภาพทีได้จากการถ่ายทีละช่อง
สัญญาณนันมารวมก ันด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ Image Frame Work มีคาํ สังทีทําได้เช่น
ก ันดังนี
เลือกเมนู Tools แล้วเลือกคําสัง
Color Composite...
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. เปิ ดภาพทีต้องการรวมเป็ นภาพเดียวขึนมาทังหมด (2 – ภาพ)
. เลือกเมนู Tools แล้วเลือกคําสัง Color Composite

3. เมือหน้าต่าง Color Composite ปรากฏขึนมา ให้เลือกตามหมายเลขดังภาพด้าน
บน คือ ) เลือกไฟล์ทีต้องการ จากนัน ) เลือกแชลแนลสีทีต้องการ (ขณะนีมีให้เลือกเฉพาะแม่สี
เท่านัน) ) แล้วกดปุ่ ม Add เพือยืนยัน เราจะทําวนไปจนกว่าจะเพิ มได้ทุกสีแล้วจึง ) กดปุ่ ม
Apply เพือสร้างภาพจริ งขึนมา ถือเป็ นการจบวิธีการรวมภาพ

ภาพทีได้จากการรวมแชลแนลสี
ด้วยคําสัง Color Composite
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การรวมภาพด้ วย Image Mixer
เมือเรามีภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์เทคนิคพืนสว่างและพืนมืดทีถ่ายภาพจากตําแหน่งเดียว
ก ัน เราสามารถรวมก ันด้วยเครืองมือพิเศษนี เนืองจากการรวมด้วยวิธีปกติจะเป็ นการ รวมด้วยการนํา
เอาข้อมูลแชลแนลสีมารวมก ัน แต่ Image Mixer จะเป็ นการรวมแบบซ้อนทับก ันทําให้ขอ้ มูลภาพที
อยูด่ า้ นบนไม่ไปปนก ับภาพด้านล่างจึงเห็นได้ชดั เจนกว่า
เลือกเมนู Tools แล้วเลือกคําสัง Image Mixer...

ภาพจากเทคนิคพืนสว่างได้แก่ Brightfield, Oblique, DIC, Phase-Contrast
ภาพจากเทคนิคพืนมืดได้แก่ Fluorescence, Polarized
ภาพจากเทคนิคพื นสว่าง

สามารถเลือกโหมดการรวมได้
หลายวิธีซึงจะได้ภาพที รวมแล้ว
มีความสวยงามแตกต่างกัน เรา
สามารถทดลองได้จนตรงตาม
ความต้องการของเรา

ภาพตัวอย่างก่อนการ Apply

ตัวปรับนําหนักการซ้อนกันว่า
ต้องการให้ภาพใดมี ความสว่าง
กว่าหรือไล่นาหนั
ํ กที ขอบวัตถุ
อย่างไร

ภาพจากเทคนิ คพืนมืด

ดําเนินการรวมภาพ
(ได้หน้าต่างใหม่ทกุ ครัง)

ภาพทีรวมด้วย Image Mixer จะดู
สวยงามและมีความชัดเจนสมบูรณ์
ของภาพต้นฉบับอยู่ดว้ ย
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การแปลงภาพนิงเป็ นภาพเคลือนไหว
เมือเรามีภาพชุดทีได้จากการถ่ายภาพแบบ Time Lapse ซึงมีระยะเวลาในการถ่ายแต่ละภาพห่าง
ก ันตามเวลาทีตังไว้โดยเราสามารถใช้งานแยกเป็ นไฟล์ภาพเดียวหรือเราสามารถรวมก ันให้เป็ นภาพ
เคลือนไหวได้ดว้ ยเครืองมือ “AVI Maker...”
เลือกเมนู Tools แล้วเลือกคําสัง AVI Maker...
เลือกโฟลเดอร์ทีมีภาพชุดอยู่
สังสร้างภาพเคลือนไหว
ทีมีรปู แบบไฟล์เป็ น AVI
ซึ งเป็ นรูปแบบไฟล์สากล
ที สามารถเล่นได้โดยทัวไป

รายชือภาพที อยูใ่ นโฟลเดอร์ทีเลือก

ก่อนการสร้างไฟล์ภาพเคลือนไหว โปรแกรมจะถาม
ถึงรู ปแบบการเข้ารหัสหนัง (Codec) ซึงรายการทีมีให้เลือก
อาจแตกต่างกนั ได้ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื องขึนอยูก่ บั
Codec ทีติดตังไว้กบั เครื องคอมพิวเตอร์นนๆ
ั และอาจทําให้
ภาพเคลือนไหวทีสร้างแล้วไม่สามารถใช้งานกบั คอมพิว
เตอร์เครื องอืนได้ ซึงเป็ นส่วนทีต้องระมัดระวังหรื อทดสอบ
ก่อนจะนําไปใช้งานกบั คอมพิวเตอร์เครื องนันๆ

การสอบเทียบหน่ วยวัดเป็ นหน่ วยสากล (Unit Calibration)
Image Frame Work สามารถสอบเทียบหน่วยวัดทีได้จากโปรแกรม (พิกเซลล์) เป็ นหน่วยวัด
สากลได้ เช่น ไมครอน, มิลลิเมตร, เซ็นติเมตร, นิ ว ฯลฯ โดยขันตอนการสอบเทียบนัน ต้องเริ มจากการ
บันทึกภาพด้วยอุปกรณ์ทกี าํ ลังใช้งานเป็ นปัจจุบนั
การนําเอาค่าสอบเทียบทีได้จากอุป กรณ์ทีไม่ใช่อุปกรณ์ทีทาํ
การสอบเที ยบ มาวัดแล้วใช้ค่าสอบเทียบนี จะทําให้เกิดข้อ
ผิดพลาดเป็ นอย่างมาก เนืองจากระยะต่างๆ ย่อมไม่เท่ากัน

หน้า

คู่ มื อการใช้งานซอฟต์แ วร์วิเ คราะห์ภ าพ Image Frame Work

เมือเราต้องการสอบเทียบก ับกล้องจุลทรรศน์ เราจําเป็ นต้องมี Stage Micrometer เพือทําการ
สอบเทียบในระดับไมครอนได้ เนืองจากกาํ ลังขยายของกล้องจุลทรรศน์อยูใ่ นช่วงดังกล่าว การสอบ
เทียบด้วยหน่วยอืนๆ จะไม่เหมาะต่อการใช้งาน ลักษณะของ Stage Micrometer เป็ นดังภาพ
Stage Micrometer ชนิดตีเส้นตามแนวนอน
ระยะห่างระหว่างขีด เท่ากับ 0.01mm หรือ
ไมครอนนันเอง

เมื อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเป็ นเส้นแนวตั ง ตียาว
ไปเรือยๆ โดยมากจะมีทั งหมด
เส้น การมองผ่าน
กล้องจุลทรรศน์ทีกาํ ลังขยายสูงอาจเห็นได้ไม่หมด การ
สอบเที ยบจึงทําเฉพาะกับเส้นทีเห็นได้ ซึงก็เหมาะกับ
การนําไปใช้ดว้ ยนันเอง

ในการสอบเทียบนัน ให้เรากดเมนู
Tools แล้วเลือกคําสัง “Calibration Options...”
หรืออาจกดทีปุ่ มรูปไม้ บรรทัดก ับสเกล (ที
ลูกศรชีอยู)่ ก็ได้ เมือเรี ยกคําสังแล้วจะ
ได้หน้าต่างสําหรับการสอบเทียบดังภาพ
ในการสร้างค่าสอบเทียบใหม่
เราสามารถ ทําได้โดย กดทีปุ่ ม “New”
จากนัน ) ให้เราตัง ชือทีเราสามารถเข้าใจ
ความหมาย ได้งา่ ยเช่น Nikon 10x หมายถึง
สร้างจากกล้อง ยีห้อ Nikon ทีกาํ ลังขยาย เท่า
จากนัน ) ให้เราเลือกหน่วยทีต้องการสอบ
เทียบแล้ว ) กดปุ่ ม “Measure” เพือเข้าสู่กระบวน
การสอบเทียบก ับภาพจริง สําหรับชือทังสองแห่ง
ตามข้อ และ ทีเราตัง นันไม่มีผลต่อความถูก-ผิด
ใน การสอบเทียบแต่อย่างใด นันหมายความว่าทัง
สองแห่งเป็ นส่วน ทีใช้ในการสือสารกบั ผูใ้ ช้เพือ
ความเข้าใจตรง ก ันระหว่างโปรแกรมก ับผูใ้ ช้งาน
โดยส่วนทีต้องเน้นเป็ นพิเศษคือขันตอนที
ซึงจะเป็ นการเทียบ ขนาดทีเราทราบจาก Stage
Micrometer ก ับภาพทีถ่ายได้จากกล้องดิจติ อล
เรามาดูขนตอนต่
ั
อไป ก ันเลย
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ในขันตอนการเทียบนี จะมี
เส้นตรงทีต้องการให้เราลากปลาย
ทังสองด้านไปทาบก ับระยะทีเรารูว้ า่ มีขนาดเท่าไหร่
เช่นดังภาพเรา ลากเส้นไปทาบทีความยาวเท่า ก ับ
ช่องของ Stage Micrometer หมายความว่าเราลาก
เส้นนี เมือเทียบก ับขนาดจริงจะเท่าก ับ ไมครอน
จาก นันให้ นําเอาค่าทีคํานวณได้มาใส่ไว้ทช่ี องทีถาม
เราว่าเส้นทีเราทาบไว้มีความยาวเท่าก ับเท่าไหร่ แล้ว
กดปุ่ ม “OK” เป็ นอันจบขันตอนการสอบเทียบ
ในกรณีทีกล้องจุลทรรศน์ของเรามี เลนส์วตั ถุหลายชิ น เราต้อง
ทําการสอบเที ยบให้ครบทุกเลนส์ กรณีทีเป็ นกล้องชนิดสเตอรีโอ
ให้เราสอบเที ยบด้วยค่าระยะซูม แทน

สิ งสําคัญทีต้องทําให้ถูกต้องทุกครังทีมีการเปลียนกาํ ลังขยายหรือเปลียนอุปกรณ์เกียวก ับกาํ ลัง
ขยายนัน คือจะต้องเลือกค่าสอบเทียบให้ตรงก ับความเป็ นจริง หากเลือกผิด คําตอบจากการวัดจะ
ผิดไปด้วยเช่นกนั และถ้ายังไม่มีค่าสอบเทียบกบั กาํ ลังขยายทีใช้ ต้องมีการสอบเทียบทีกาํ ลังขยาย
นีโดยไม่สามารถนําเอาค่าอืนๆ มาทดแทนได้

เมื อต้องการวัดหรือนับโดยคําตอบต้องเป็ นค่าสากล
เราจําเป็ นต้องเลือกค่าการสอบเทียบทีทาํ ไว้แล้ว ให้
ถูกต้องตรงกับปั จจุบันเสมอ หากเลือกผิดจะทําให้ค่า
เพียนไป ทําให้เสียเวลาต้องวัดใหม่ได้

การใช้ งาน Scale Bar และ Objective Lens
เมือต้องการใส่สเกลบาร์ในภาพ เราจะต้องทําความเข้าใจเกียวกบั เรื องของการสอบเทียบ
ขนาดโดยเฉพาะเมือ เราทํางานกบั กล้องจุลทรรศน์ทีสามารถเปลียนกาํ ลังขยายได้ตามความจําเป็ น
ใน การใช้งาน สําหรับในส่วนนีจะไม่ได้กล่าวถึงวิธีการสอบเทียบอีกต่อไปแล้ว แต่จะข้ามไปสู่
ส่วนของการปรับตังสเกลบาร์และเรื องของเลนส์วตั ถุในโปรแกรม
ปุ่ มแสดงสเกลและปุ่ มเลือกค่าสอบเทียบด้วยภาพเลนส์
วัตถุทีช่วยให้เข้าใจการใช้ได้ง่ายและตรวจสอบความถูก
ต้องได้ง่าย

หน้า

คู่ มื อการใช้งานซอฟต์แ วร์วิเ คราะห์ภ าพ Image Frame Work

เริมจากส่ วนประกอบต่ างๆ ในการปรับตังมีดงั นี
. เป็ นตัวเลือกสําหรับเปิ ด/ปิ ดการใช้งานสเกลบาร์ เมือใช้งานจะมีปุ่มสเกลและเลนส์วตั ถุ
ปรากฏทีทูลบาร์ดา้ นบน จึงทําให้ผใู ้ ช้งานสามารถ ปรับเปลียนสเกลทีใช้ได้ทนั ทีและสามารถใส่
สเกลในภาพได้อย่างง่ายดาย
. เป็ นตัวเลือกว่าจะให้มีปุ่มเลนส์วตั ถุใดปรากฏทีทูลบาร์ ทังนีควรสัมพันธ์กบั เลนส์วตั ถุที
เรามี ใช้ทีกล้องจุลทรรศน์ดว้ ย
. เมือเราเลือกใช้เลนส์วตั ถุใดๆ จากข้อ แล้ว ส่วนนีจะเป็ นการ เลือกชือของการสอบเทียบ
ทีทําไว้กอ่ นหน้านี โดยจะมีชือเดียวกนั กบั ด้านบนในส่วนทีเป็ นการสอบเทียบ ทังนีในเวอร์ชนนี
ั
จะไม่มีส่วนของการตรวจสอบค่า หากผูใ้ ช้งานเลือกชือเดิมซําในเลนส์วตั ถุอืนๆ อาจทํา ให้เกิดข้อ
ผิดพลาดในการวัดขนาดได้
ส่วนทีผูใ้ ช้งานต้องกาํ หนดอีกคือ ความยาวของสเกลบาร์ทีต้องการ ให้แสดงผล มีหน่วยเป็ น
ค่าเดียวกนั กบั ตอนสอบเทียบค่า เมือเลือกค่าสอบเทียบใด ก็หมายถึงจะมีการแสดงหน่วยวัดนันๆ
ตอนแสดงบาร์ดว้ ย ทีพิเศษ กว่าโปรแกรมอืนๆ คือ หากผูใ้ ช้งานใช้เป็ นหน่วยไมครอน โปรแกรม
จะ แสดงอักษรไมครอนได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ตอ้ งประยุกต์เอาอักษรตัว U มาใช้แทน จึงทําให้
สเกลบาร์แสดงผลตาม มาตรฐานสากลและเป็ นทีเข้าใจแก่ผทู ้ ดูี ภาพของเราโดยง่าย
. ในส่วนของค่า Default นัน ผูใ้ ช้งานสามารถกาํ หนดไว้ล่วงหน้าได้ว่าเมือใช้ฟังก์ชนสเกล
ั
บาร์นีแล้ว ภาพที เปิ ดหรือถ่ายใหม่จะถูกบังคับให้ใช้คา่ ของสเกลบาร์และค่าสอบเทียบทีกาํ หนด
ไว้นี ทันที ซึงตามความเป็ นจริ งแล้ว ส่วนนีมีทงข้
ั อดีและข้อเสีย กล่าวคือถ้างานทีใช้ประจํา ไม่มี
การเปลียนกาํ ลังขยายของเลนส์วตั ถุทีกล้องจุลทรรศน์ เลย การกาํ หนดไว้จะทําให้ไม่ลืมและแสดง
ผลสเกลบาร์ได้อย่างถูกต้อง แต่ในทางกลับกนั หากมีการเปลียนกาํ ลัง ขยายทีใช้งานบ่อยครัง การ
กาํ หนดไว้ล่วงหน้านี อาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ฉะนันการกาํ หนดค่า Default ควรใช้ ตามความ
เหมาะสมด้วย เมือมีการกาํ หนดแล้วต้องการยกเลิก สามารถทําได้โดยการกดปุ่ ม “Clear Default
Lens” ที ด้านบนของตัวเลือกนี เมือกาํ หนดครบถ้วนแล้วจะปรากฏปุ่ มทีทูลบาร์ดงั ภาพด้านล่าง
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มาดูในส่วนของการกาํ หนดสเกลบาร์ก ันต่อ เมือเรากาํ หนดค่าของเลนส์วตั ถุตามทีต้องการ
ได้แล้ว อาจไม่จาํ เป็ นต้องไปเปลียนแปลงค่าอีก โดยโปรแกรมจะบันทึกค่านีไว้ให้ (เป็ นค่าทีบัน
ทึกเข้าสู่ Windows Registry) ค่านี เป็ นค่าประจําเครื องทีใช้งานอยู่ เพือป้ องไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
เมือ เปลียนไปใช้คอมพิวเตอร์เครื องอืน ค่าจะไม่ตามไปด้วย ต้องทําการสอบเทียบและกาํ หนดค่า
เลนส์วตั ถุตามความเป็ นจริ งในการใช้งานขณะนัน
ลักษณะของสเกลบาร์กาํ หนดได้เป็ นสองแบบ คือ แบบไม่มีพนหลั
ื งและแบบมีพนหลั
ื ง ทังนี
มีไว้เพือความเหมาะสมในการแสดงผล เพือทําให้สเกลบาร์สามารถมองเห็นได้ง่าย อยูใ่ นแถวบน
ของกรอบตังค่า (หมายเลข ในภาพด้านล่าง)
ในส่วนถัดมาก็เป็ นส่วนของการกาํ หนดสีของบาร์และสีของพืนหลัง ในกรณีทีเลือกแสดง
ผลแบบไม่มีพืนหลัง สีของ Back Color จะไม่ถูกนํามาใช้ แต่กส็ ามารถกาํ หนดไว้ล่วงหน้าได้
นอกจากนันแล้วผูใ้ ช้ยงั สามารถกาํ หนดความหนาของเส้นทีต้องการได้ ซึงการนําภาพไปใช้งาน
บางครัง อาจเห็นแถบของสเกลได้ยาก เราควรเพิ มค่า ในส่วนนีตามความเหมาะสม (หมายเลข )
ตัวเลือกแถวล่างสุดจะเป็ นการกาํ หนดลักษณะของตัวอักษรทีเป็ นการแสดงค่าของสเกลบาร์
โดยเมือผูใ้ ช้งานใช้หน่วยเป็ นไมครอน โปรแกรมจะแสดงผลเป็ นสัญญลักณ์ไมโครได้อย่างถูก
ต้องด้วย (หมายเลข )

เมือกาํ หนดค่าต่างๆ ครบแล้วให้กดปุ่ ม “OK” เพือบันทึกค่าไว้ หากกดทีปุ่ มกากบาท โปรแกรมจะไม่บนั ทึกค่าและจํากลับไปใช้คา่ เดิมก่อนหน้านีด้วย
การกาํ หนดค่าทังหมดจะยังไม่ถูกนํามาใช้งานจนกว่าผูใช้
้ จะกดปุ่ มแสดงสเกลบาร์และกดปุ่ ม
เลนส์วตั ถุทีทูลบาร์ดา้ นบนเสียก่อน เช่นตัวอย่างด้านล่างเป็ นการเลือกเลนส์วตั ถุกาํ ลังขยาย เท่า
และให้ แสดงสเกลบาร์ ในกรณีทไม่
ี ตอ้ งการแสดงสเกลบาร์แล้ว ผูใช้
้ งานเพียงแค่กดปุ่ มแรกซํา
อีกครังหนึงเท่านัน สเกลบาร์ในรูปปัจจุบนั ก็จะหายไป
ปุ่ มแสดง/ซ่อน
สเกลบาร์

ปุ่ มเลือกเลนส์วตั ถุ
กําลังขยายต่างๆ
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เมือสเกลบาร์แสดงผลในภาพแล้ว ผูใช้
้ งานสามารถใช้เมาส์ลากเพือย้ายตําแหน่งได้ตาม
ความสะดวก โดยตําแหน่งทีย้ายไปจะถูกบันทึกไว้ เมือแสดงผลสเกลบาร์ครังต่อไปจะถือตํา
แหน่งสุดท้ายเป็ นตําแหน่งทีใช้ในการแสดงผล

สามารถย้านสเกลบาร์ได้
โดยการใช้เมาส์ลากทีแถบของบาร์
(เฉพาะที แถบบาร์เท่านั น)

สําหรับสเกลทีแสดงผลในปัจจุบนั นัน จะถือเป็ น
การแสดงเพือการอ้างอิงก ับภาพทีใช้งานอยูเ่ ท่านัน
หากต้อง การให้สเกลถูกบันทึกไปพร้อมก ับภาพจะต้อง
เลือกเมนู Image แล้วเลือก “Burn Scale Bar to Image...”
ดังภาพ
โดยโปรแกรมจะมีการเตือนให้ทราบดังนี
- เมือเราแนบสเกลบาร์ให้ตดิ ถาวรแล้ว ฟังก์ชนั
สเกลบาร์กไ็ ม่จาํ เป็ นต่อภาพนีอีกต่อไป
- ผูใ้ ช้งานจะไม่สามารถยกเลิกสเกลบาร์ทแนบ
ี
ติดถาวรก ับภาพได้อีกต่อไป
ดังนันการใช้คาํ สัง “Burn Scale Bar to Image...”
จึงต้องพิจารณาการใช้งานตามความเหมาะสม เนืองจาก
ภาพทีไม่ได้แนบสเกลบาร์แบบถาวรนัน จะกลับมาใส่
สเกลบาร์อีกเมือไหร่ก ็ได้ อย่างไรก็ตามเมือเราใช้คาํ สังนี
แล้ว สเกลบาร์จะยังไม่ได้บนั ทึกไปพร้อมก ับภาพในทันที
ผูใ้ ช้งาน ต้องบันทึกภาพนันๆ จึงจะได้ภาพทีมี สเกลบาร์แนบติดถาวรจริงๆ
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เครื องมือสํ าหรับช่ วยการวิเคราะห์
Image Navigator
เป็ นหน้าต่างทีใช้สาํ หรับการดูภาพรวม
ของภาพทีเรากาํ ลังทํางานอยู่ หากต้องมีการ
ซูมภาพ เข้าไปมากๆ จะทําให้การหาตําแหน่ง
อืนๆ ทําได้ ยากขึน หน้าต่าง Image Navigator
จะช่วยให้เรา หาตําแหน่งทีต้องการได้ง่ายขึน
มาก พร้อมทัง สามารถใช้เมาส์เลือนตําแหน่งได้
จากกรอบสีแดง ในหน้าต่าง Image Navigator
โดยตรงด้วย
กรอบสีแ ดงในหน้าต่าง Image Navigator
หมายถึงพื นทีทีกาํ ลังแสดงผลอยูข่ องหน้าต่าง
ปกติ เมื อหน้าต่างปกติมี การปรับ ขนาดหรือซูม
กรอบนี จะเปลียนขนาดตามไปด้วยนั นเอง

Magnification Window
เป็ นหน้าต่างทีทําหน้าทีตรงก ันข้ามกบั Image Navigator โดยถ้าหากเราต้องทํางานก ับภาพ
ในลักษณะทีเน้นภาพรวมและต้องเห็นรายละเอียดในเวลาเดียวกนั เราสามารถใช้ Magnification
Window ช่วยได้ โดยด้านล่างของหน้าต่างนี จะเป็ นตัวปรับกาํ ลังขยายของการซูมได้ดว้ ย

Mouse Guide Window
เป็ นหน้าต่างสําหรับมือใหม่ทเริี มหัดใช้โปรแกรมแล้วยังจําไม่ได้ว่าเครื องมือทีกาํ ลังใช้งาน
อยูต่ อ้ งควบคุมเมาส์อย่างไร เลือกเมนู View แล้วเลือกคําสัง “Mouse Guide Window” เพียงเท่านี
เราก็สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างไม่ตดิ ขัด
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ROI (Region of Interest)
ROI คือการกาํ หนดขอบเขตทีสนใจ ซึงในโปรแกรมนีจะมี ROI สองชนิดทีมีการทํางานที
แตกต่างกนั คือ ROI และ ROI Mask โดยมีวิธีใช้แตกต่างกนั ดังนี

ROI
เป็ นการกาํ หนดพืนทีสีเหลียมในภาพเพือวัตถุประสงค์ดงั นี
. เพือใช้คาํ สัง Duplicate ในการสร้างหน้าต่างภาพใหม่ทมีี ขอบเขตตามทีต้องการ เหมาะสํา
หรับการกาํ หนดให้ภาพหลายๆ ภาพ มีพืนทีเท่าๆ กนั และมีจุดสนใจทีเราเป็ นผูเ้ ลือกจากภาพจริ ง
แล้วเท่านัน
. เพือทําการนับวัตถุในภาพอัตโนมัติ โดยโปรแกรมจะทําการนับวัตถุในภาพภายใต้พืนที
ของ ROI ทีเราสร้างไว้เท่านัน
สามารถป้ อนค่าที ตอ้ งการ
ได้ในช่องของหน้าต่าง ROI
Properties ได้

เมือกําหนดไว้ ไม่วา่ เราจะปรับกรอบ
ROI ของหน้าต่างใดก็ตาม กรอบ
ROI ของทุกหน้าต่างทีเปิ ดอยู่จะปรับ
ตัวเองตามทันที

เราสามารถใช้เมาส์เพือย้ายตําแหน่งหรือปรับขนาดของ ROI
ได้ทันทีจากกรอบและโหนดที ปรากฏในภาพ เราสามารถ
เปลียนสีของกรอบ ROI ได้จากหน้าต่าง ROI Properties

ROI แบบนีถูกออกแบบมาเพือให้ใช้งานได้งา่ ยและสามารถใช้งานซํากบั ภาพถัดไปเรื อยๆ
ได้อย่างรวดเร็ว ทําให้การวิเคราะห์ภาพทีมีปริมาณมากๆ และภาพถ่ายของเราก็มีจุดทีสามารถวิ
เคราะห์ได้จากส่วนทีเราต้องเลือกเท่านันแล้ว ROI ก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทํางานได้
เป็ นอย่างดี
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ROI Mask
หากเรามีการวิเคราะห์ภาพก ับพืนทีทีมีรูปร่างไม่เป็ นสีเหลียม ROI Mask จะสามารถช่วยงาน
เราได้เป็ นอย่างดี โดยที ROI Mask จะมีวิธีการกาํ หนดคล้ายกบั การวาดภาพ เพียงแต่สิงทีเราวาด
ไม่ใช่การเปลียนแปลงข้อมูลภาพทีเราใช้งานอยู่ แต่เป็ นการสร้างกรอบ ROI ทีไม่เป็ นสีเหลียม
ครอบการทํางานของเราอีกทอดหนึง
เครืองมือสําหรับการวาด
เครืองมื อสําหรับการลบ
เลือกโหมดการแสดงผลมาส์ค
ใช้งานหรือเลิกการใช้งาน ROI Mask

กําหนดขนาดของแปรงทาสี เมือใช้เครืองมื อวาดหรือลบทีเป็ นแปรง
กําหนดค่าความโปร่งแสง เมือเราเลือกแสดงผลแบบ Transparent (ปุ่ มที )
กําหนดความหนาของเส้นที แสดงผล
เลือกสีของ ROI Mask

เมือเรากาํ หนดพืนทีของ ROI ด้วยการวาดแล้ว หากมีการใช้คาํ สัง “Segmentation” หรื อ
“Automatic Count” ตามตัวอย่างด้านบน ก็จะเกิดการทํางานเฉพาะบริ เวณทีเป็ นสีเขียวเท่านัน
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การทํา Segmentation
ก่อนการนับอัตโนมัติ เราจําเป็ นต้องทํา Segmentation ก่อน ทังนี เพือเป็ นการบอกโปรแกรม
ให้ทราบว่า เราต้องการให้โปรแกรมนับอะไร
ในการกาํ หนดสีทต้ี องการนัน มีเนือหาดังนี
) กดปุ่ มรูปตัวดูดสี ไปคลิกในตําแหน่งของภาพทีต้องการ
นับ Segmentation จะเติมสีทเราเลื
ี อกในหัวข้อ Mask Color ให้
เพือให้รวู ้ ่าเป็ นพืนทีทีเลือกแล้ว ในขณะเลือกสีเราสามารถ
สังเกตุจากกรอบสีเหลียมด้านขวาได้วา่ ปลายตัวดูดอยูใ่ นตํา
แหน่งทีเราต้องการหรือไม่ ฉะนันในภาวะปกติ กรอบนีจะไม่
มีการแสดงผลอะไร หากบริเวณทีเราเลือกเป็ นพืนทีขนาดเล็ก
เราอาจปรับค่าของขนาดทีหัวข้อ Eye Droper Size ให้เหมาะสม
ก ับพืนทีได้
ในกรณีทต้ี องการกาํ หนดค่าใหม่ เราอาจกดปุ่ มรูปยางลบ
(อยูถ่ ดั จากปุ่ มตัวดูดสี) เพือลบค่าทิงทังหมดก่อนแล้วเริ มใหม่
หรือเราดูดสีผดิ ที อาจกดทีปุ่ ม Undo เพือย้อนค่ากลับไปก่อน
หน้านีได้
) เราสามารถเปลียนสีของ Segmentation ได้ดว้ ยการคลิ ก
ไปทีจานสีได้ทนั ที หากต้องการสีมากกว่าทีมีในจานสี สามารถ
เลือกเพิมได้จากปุ่ มเล็กๆ ด้านข้าง (ปุ่ ม More Color)
) เราสามารถใช้งานหรือยกเลิก Segmentation ได้ จาก
ส่วนของปุ่ มในกรอบ Manage Mask ปุ่ มแรกจากซ้ายมือ
คือปุ่ ม ใช้งาน Segmentation ส่วนปุ่ มถัดไปทีเป็ นรูป คือปุ่ ม
ยกเลิกการใช้ Segmentation
) เราสามารถคัดลอก Segmentation ออกมาเป็ นภาพ Binary ได้ ด้วยการกดปุ่ ม
ได้หน้าต่างใหม่ทคัี ดลอกเฉพาะ Segmentation ออกมา

เราจะ

) เราสามารถบันทึกค่าการทํา Segmentation ได้ดว้ ยการกดปุ่ มรู ปแผ่นดิสก์และสามารถ
โหลดไฟล์ทีบันทึกไว้แล้วด้วยการกดปุ่ มรูปเปิ ดแฟ้ ม ไฟล์ทบัี นทึกและโหลดได้ตอ้ งสร้างจาก
ส่วนนีเท่านันและจะมีนามสกุลเป็ น .seg
ในหัวข้อ Filter นัน เราสามารถใช้ฟิลเตอร์ Erode และ Dilate ในการกาํ จัดสิ งปนเปื อนออก
ไปจากภาพก่อนทีจะทําการนับอัตโนมัติได้ นอกจากนันแล้ว เรายังสามารถกาํ หนดค่า Kernel ใน
การทําฟิ ลเตอร์ได้ตงแต่
ั 3x3 ถึง 9x9
ในการทํา Segmentation โปรแกรม Image Frame Work จะใช้โหมดสีแบบ HSV (Hue,
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Saturation, Value) ซึงจะทําให้เลือกสีตามต้องการได้โดยง่าย โปรแกรมจะสามารถเลือกได้วา่ เรา
ต้องการจะกาํ หนดการเลือกสีดว้ ยค่าใดบ้าง ซึงมีรายละเอียดดังนี
1. Use H หมายถึงต้องการเลือกสีเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจว่ามีความสดอย่างไร สว่างเท่า
ไหร่ ขอให้เป็ นโทนสีทีเลือกถือว่าใช้ได้
2. Use HS หมายถึงเราต้องการเลือกสีทีต้องการและกาํ หนดช่วงความสดของสีดว้ ย (ซึงโปร
แกรมจะวัดจากการทีเราเอาตัวดูดสีไปคลิ กในภาพตัวอย่าง)
3. Use HSV หมายถึงนอกจากสีทีเลือกและความสดของสีทีเลือก แล้วยังมีการกาํ หนดช่วง
ความสว่างไว้ดว้ ยว่าต้องการช่วงความสว่างเท่าใด ตัวเลือกนีจึงเป็ นตัวเลือกทีให้การเลือกตรงกบั
ตัวอย่างมากทีสุดนันเอง
ตัวเลือกด้านล่างทีมีคาํ ว่า “CW” และ “CCW” นัน หมายถึง CW=Clockwise และ CCW=
Counter Clockwise คือตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาตามลําดับ เพราะค่า Hue คือการกาํ
หนดองศาของสเป็ กตรัมของจานสี ซึงการกาํ หนดช่วงสีทีต้องการนัน เมือเรากาํ หนดแล้ว จะต้อง
กาํ หนดเพิมลงไปอีกว่า จะเป็ นช่วงทีนับตามเข็มนาฬิกาหรื อช่วงทีทวนเข็มนาฬิกา เพราะจะได้
ช่วงสีไม่เหมือนกนั ในหน้าต่าง จะมีการแสดงเส้นรอบๆ จานสี เพือให้ทราบว่าเรากาํ ลังเลือกสี
ใดบ้างจากการทีเราใช้เมาส์คลิ กไปทีภาพตัวอย่าง
และสุดท้าย หากเราเลือก “Auto Apply Mask” ไว้ เมือมีการเรี ยกเครื องมือทํา Segmentation
นีขึนมา ก็จะทําการสร้างข้อมูล Segment ให้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งกดปุ่ มสร้างเองอีกด้วย

สีเหลืองที เห็นในภาพตัวอย่างคือส่วนทีทาํ เป็ น Segmentation แล้ว
ถ้าหากการเลือกถูกต้องตามทีตอ้ งการ เราไม่จาํ เป็ นต้องบันทึ กค่า
ไว้ เพราะเมือปิ ดหน้าต่างแล้วเปิ ดหน้าต่าง Segmentation ขึนมา
ใหม่ ส่วนนีจะทําการโหลดข้อมูลจากครังก่อนขึนมาใช้เองทันที
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การทํา Automatic Count
หากเราสามารถสร้างข้อมูล Segmentation ได้แล้ว เราก็จะสามารถนับอัตโนมัตไิ ด้ เพียงกด ปุ่ ม
ทีทูลบาร์ดา้ นบน จะได้หน้าต่าง Automatic Count ปรากฏขึนมาดังภาพด้านล่าง

ปุ่ มสําหรับทํา Segmentation โดยอาศัยข้อมูลเก่าทีมี อยูใ่ นการสังงาน
กําหนดสีของวัตถุทีสามารถนับได้ (วัตถุทีไม่ถกู นับจะไม่ลงสีให้)
อธิบายจากซ้ายมาขวา ปุ่ มแรกคือปุ่ มสําหรับการนับอัตโนมัติ หากตัวเลือก
ด้านล่างคือ “Auto Apply Count” ถูกเลือกไว้ ในการเรียกหน้าต่างครังแรก
อาจไม่จาํ เป็ นต้องกดปุ่ มนี โดยโปรแกรมจะทําให้เองทันที ปุ่ มถัดมาคือปุ่ ม
ยกเลิกการนับ ถัดมาเป็ นปุ่ มรูปตาราง คือปุ่ มสําหรับเรียกหน้าต่างแสดง
คําตอบออกมา ถัดมาเป็ นปุ่ มเรียกหน้าต่างสรุป และสุดท้ายเป็ นปุ่ มบันทึก
ค่าเพื อให้หน้าต่างทีกาํ ลังจะเปิ ด มีค่าตามการปรับตังจากครังนีติดไปด้วย
ส่วนตัวเลือก Summary Count นั น เป็ นการนับแบบสรุปข้อมูลซึงมีความ
เร็วในการนับดีกว่าแบบ Object Measure Count มาก โปรแกรมจะแนะนํา
ให้เปลียนเป็ นแบบ Summary Count เมือเห็นว่าแบบล่างจะใช้เวลามากเกิน
ไปนันเอง
แสดงจํานวนวัตถุทั งหมดทีนับได้แ ละจํานวนทีผ่านเกณฑ์ทีตั งไว้ดา้ นล่าง
เกณฑ์การนับวัตถุวา่ ต้องการให้วตั ถุทีตอ้ งการอยูใ่ นช่วงตัวเลขที ป้อนลงไป
Area = หมายถึงพืนทีของวัตถุ มีหน่วยเป็ นตาราง มิติ
Density = หมายถึงค่าความเข้มแสงของวัตถุ
Diameter = หมายถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุ
Perimeter = หมายถึงความยาวของเส้นรอบวัตถุ
PerArea = หมายถึงอัตราส่วนของพืนทีเมือเทียบกับพืนที ROI ทีสร้างขึน
Circularity = หมายถึงความกลมของวัตถุมีค่าเป็ น %

กําหนดให้ก ารนั บไม่รวมวัตถุที ติ ดอยู่กับ ขอบด้านใดบ้าง

สังให้หน้าต่าง Automatic Count ทําการนับวัตถุทันทีเมือมีการเรียกใช้งาน

เมือเราปรับตังค่าและกาํ หนดเกณฑ์ทีต้องการเรี ยบร้อยแล้ว เราก็จะต้องกดปุ่ ม
กลางหน้าต่างซําเพือให้เกิดการนับตามข้อกาํ หนดทีเรากาํ หนดใหม่

ทีบริ เวณ

การนับวัตถุมีสองแบบคือ
1. Summary Count เป็ นการนับแบบสรุป โดยจะตอบเพียง ค่าได้แก่ Area, Density และ
PerArea โดยจะแสดงคําตอบทีหน้าต่าง Automatic Count Summary เท่านัน แต่หากเราไม่ตอ้ ง
การข้อมูลอืนๆ วิธีนีจะให้คาํ ตอบได้รวดเร็วมาก
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จากตัวอย่างในภาพ พืนทีสีเหลืองคือบริเวณทีเราทํา
Segmentation ส่วนเส้นขอบสีม่วงคือวัตถุทีเราสังให้นับ
โดยมีขอ้ กําหนดว่าวัตถุตอ้ งใหญ่กว่า
พิกเซลล์ ให้
สังเกตุวา่ จะมีวตั ถุทีไม่ได้ถกู ตีกรอบในภาพด้วย เนื องจาก
ไม่ผา่ นเกณฑ์ทีกาํ หนดไว้นันเอง

คําตอบทั งหมดโดยพืนฐานจะมีหน่วยเป็ นพิกเซลล์ แต่หากเราทําการสอบ
เทียบและเลือกใช้งานแล้ว คําตอบเหล่านี จะมีหน่วยเป็ นไปตามที ทาํ ไว้ทีค่า
สอบเทียบ นอกจากนั นหากเราลืม เลือกค่าสอบเทียบไว้ ก็สามารถเลือกได้
ภายหลัง โปรแกรมจะทําการคํานวณและปรับเปลียนให้โดยทันที

2. Object Measure Count เป็ นการนับทีโปรแกรมจะทําการหาข้อมูลของวัตถุทละชิ
ี นไป เรือยๆ
โดยคําตอบจะมีดงั นี Area, Density, Diameter, Perimeter, PerArea, Circularity ซึงการหาข้อมูลแยก
ก ันแต่ละชิ น อาจใช้เวลาในการวัดนาน (โดยมากเนืองจากวัตถุมีรูปร่ างทีแปลกๆ ซับซ้อนมากๆ)
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้ทราบและอาจให้เราเลือกทีจะดําเนินการนับ
ด้วยวิธีแรกแทน อย่างไรก็ตามการนับวิธีนีเป็ นการนับทีให้คาํ ตอบละเอียดกว่า จึงเป็ นทางเลือก
ทีจะดําเนินการก่อน
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การคํานวณค่ าด้ วย Measure Calculator
เมือเรามีการนับวัตถุหรือวัดขนาดในภาพแล้ว เราอาจมีความต้องการทีจะคํานวณค่าหรือ
เปรี ยบเทียบค่าทีได้ก ับภาพอืนๆ โดยมากโปรแกรมทัวไป มักต้องส่งค่าดังกล่าวไปให้โปรแกรม
สเปรดชีต เช่น Excel เพือทําการคํานวณ แต่โปรแกรม Image Frame Work มีเครืองมือทีชือว่า
Measure Calculator ทีให้เราสามารถหาคําตอบได้ภาพในโปรแกรมเอง เพียงแค่กดปุ่ ม ทีทูล
บาร์ดา้ นบน จะได้หน้าต่างดังภาพด้านล่างนี
เลือกว่าจะนําคําตอบของหน้าต่างใดมาใช้งาน
รวมทั งสามารถกําหนดเป็ นค่า คงทีตา่ งๆ ได้อีกด้วย

ปุ่ มสําหรับแก้ไขตัวกระทํา
(มี คาํ อธิบายด้านล่าง)
ส่งข้อมูลทั งตารางไปให้ Excel

ปุ่ มสําหรับลบคอลัม น์จากหลังสุด
ปุ่ มสําหรับเพิม ตัวคอลัมน์ใหม่
สําหรับกําหนดตัวคํานวณว่าปกติจะใช้ตัวใดเป็ นหลัก

ในการคํานวณข้อมูลการวัดนัน เราสามารถกาํ หนดตัวกระทํา
ระหว่างข้อมูลแต่ละคอลัมน์ได้ ด้วยการกดปุ่ ม Edit ทีอยูร่ ะหว่าง
คอลัมน์ แล้วจะได้หน้าต่างทีใช้แกไ้ ขตัวกระทําขึนมาดังภาพด้าน
ข้าง ในการแกไ้ ขนัน เราต้องเลือกก่อนว่าจะแกไ้ ขทังหมดให้
เหมือนกนั หรื อแกไ้ ขแต่ละตัวแยกกนั เราทําได้ดว้ ยตัวเลือกด้าน
บนของหน้าต่างดังนี
- Apply All หมายถึงเมือเราเปลียนตัวกระทําทีช่องใดก็ตาม
โปรแกรมจะเปลียนให้เหมือนกนั ทุกช่อง ทังนีเพือประหยัดเวลา
และไม่ตอ้ งเลือกทุกช่องนันเอง
- Only Selected เป็ นการกาํ หนดเพือทีเราจะสามารถเปลียนตัวกระทําแยกกนั ได้ในแต่ละข้อ
มูล ซึงจะทําให้เราสามารถกาํ หนดให้การคํานวณมีความแตกต่างกนั ได้นนเอง
ั
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เครืองมือวัดชนิดไม่ ต้องปรั บตัง
ในโปรแกรม Image Frame Work นัน มีเครืองมือสําหรับวัดขนาดและพืนทีแบบทีสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ตอ้ งปรับตังค่าก่อนการใช้ ประกอบด้วยเครืองมือดังภาพ

ชือเครืองมือสามารถดูได้จากหัวข้อ “ส่วนประกอบของโปรแกรม” เครืองมือทีแสดงไว้ดงั ภาพ
ด้านบนนันเป็ นเครืองมือทีใช้งานได้ง่าย เพียงเลือกเครืองมือแล้ว นําไปวาดในภาพทีต้องการวัด ก็จะ
ได้คาํ ตอบทีหน้าต่าง Measure Result ตามภาพด้านล่าง

พร้อมก ันนีคําตอบจากเครืองมือนีจะมีการสรุปให้
เป็ นค่าเฉลียในหน้าต่าง Measurement Summary อีกด้วย
สําหรับเครืองมือทีใช้วดั ทังหมด เราสามารถเลือกสีทใช้
ี
ในการแสดงผลได้ โดยแบ่งออกเป็ นสองส่วน คือส่วนของ
Features Color คือสีของลายเส้นและ Label Color คือสีของ
ตัวอักษรทีแสดงข้อมูลการวัดของแต่ละเครืองมือในภาพ
ส่วนทีต้องอธิบายวิธีการใช้งานคือ Features Color
ซึงจะแบ่งออกเป็ น ค่า คือ Default และ Current กล่าวคือ
Default หมายถึงสีทจะเป็
ี นสีของเครืองมือทีวาดในภาพ เราสามารถเปลียนสีได้
โดยการเลือกสีทจานสี
ี ดา้ นบนหรือหากเราต้องการสีอืนๆ สามารถเลือกได้จาก
ปุ่ มเล็กๆ ด้านล่างจานสี (More Color Button) ในกรณีที ไม่เส้นกรอบหรือโหนด
ไม่เลือกทีวัตถุใดในภาพ การเลือกสีจะเป็ นการเปลียนค่าของ Default แต่ถา้ เลือก
วัตถุทเป็ี นเครืองมือวัดตัวใดใน ภาพ การเลือกสีจะเป็ นการเปลียนสีของวัตถุนนๆ
ั
เพียงตัวเดียวและ เมือเราทําการวัดเพิมอีก การวัดใหม่จะยังคงใช้คา่ สีของ Default
มา เป็ นสีของการวัด
สําหรับ Label Color นัน ไม่มีเงือนไขการปรับ เมือเราเลือกสีใหม่ทจานสี
ี
อักษรทีเกียวก ับการวัดทังหมดจะเปลียนเป็ นสีใหม่ทนั ที
เราสามารถปรับคุณสมบัตกิ ารแสดงค่าการวัดได้จากหน้าต่างนีทังหมด
รวมไปถึงการแสดงค่าตัวเลขทศนิยมด้วยว่าต้องการแสดงผลกีหลัก
หน้า

คู่ มื อการใช้งานซอฟต์แ วร์วิเ คราะห์ภ าพ Image Frame Work

เครื องมือวัดชนิดมีการปรับตัง
มีเครืองมือสําหรับการวัดอยูจ่ าํ นวนหนึงทีต้องมีการปรับตังก่อนการใช้งานหรืออย่างน้อย
ต้องมีการตรวจสอบค่าการปรับตังก่อนการวัด ซึงเมือปรับตังอย่างถูกต้องแล้ว จะได้รบั ความ
สะดวกจากการใช้งานเป็ นอย่างมาก เครืองมือดังกล่าวประกอบด้วย

เวอร์เนี ยร์สาํ หรับวัดระยะในแนวตั ง
เวอร์เนียร์สาํ หรับวัดระยะในแนวนอน
วัดระยะแบบตรวจสอบขอบของวัตถุอัตโนมัติ (จากกึ งกลางเส้น)
วัดระยะแบบตรวจสอบขอบของวัตถุอัตโนมัติ (จากกึ งปลายเส้น)

เครืองมือ ชิ นแรกนับจากทางซ้ายมือเป็ นเครืองมือสําหรับ
วัดระยะแบบทีจะตรวจสอบขอบของวัตถุให้อตั โนมัติ โดยเราจะ
ต้องปรับตังค่าของ Edge Detect Option ก่อน เมือปรับเรียบร้อย แล้ว
หากภาพทีวัดถัดๆ ไปมีลกั ษณะทีคล้ายก ัน ก็ไม่จาํ เป็ นต้อง ปรับตังอีก
มาดูวา่ เครืองมือทังสองต่างก ันอย่างไร
- Length Auto Edge Detect from End Point ชืออาจจะยาวไป
ซักหน่อยแต่กต็ รงความหมายดี คือจะทําการตรวจหาขอบของวัตถุ
โดยเริ มจากปลายทังสองด้านของเส้นทีลากไว้ จนเจอขอบของ วัตถุ
โปรแกรมจะใช้ความต่างของสีเป็ นตัวชีวัด ฉะนันวัตถุทมีี
ขอบไม่ชดั เจน อาจต้องวัดด้วยเครืองมืออืน
- Legnth Auto Edge Detect from Center เป็ นการตรวจหาขอบ
วัตถุจากจุดกึงกลางเส้นทีเรา ลากเพือวัดระยะไปจนถึงปลายทัง
สองด้าน
การใช้เครืองมือทังสองจึงต้องลากเส้นคร่อมวัตถุทต้ี องการ
วัดระยะ โดยให้ปลายทังสองด้าน อยูเ่ ลยวัตถุออกไป จึงจะทําการ
หาขอบของวัตถุนนๆ
ั ได้นนเอง
ั
การตรวจสอบขอบของวัตถุสามารถเลือกโหมดสีทต้ี องการได้ดงั นี
- RGB Color Space จะใช้แม่สีแดง, เขียว, นําเงินในการตรวจสอบ ในกรณีนีต้องเข้าใจว่า
สีทงหมดที
ั
เห็นบนจอภาพเกิดจากแม่สีทงสามสี
ั
ฉะนันการเลือกใช้วิธีนจะเป็
ี นการเลือกทีใช้หลัก
การผสมสีเป็ นหลัก ซึงอาจเข้าใจได้ยาก
- Hue Color Space เป็ นโหมดสีทมนุ
ี ษย์เข้าใจได้งา่ ยกว่าเช่น ต้องการเลือกสีแดง โปรแกรม
จะเข้าใจตรงก ับเรา โดยไม่ได้คาํ นึงถึงว่าในสีแดงทีแสดงผลนัน ประกอบด้วยแม่สีใดบ้าง
หน้า

คู่ มื อการใช้งานซอฟต์แ วร์วิเ คราะห์ภ าพ Image Frame Work

ทัง RGB Color Space และ Hue Color Space นัน เราไม่จาํ เป็ นต้องกาํ หนดสีทต้ี องการแต่
อย่างใด เพียงแค่เราลากเส้นคร่ อมวัตถุทีต้องการ โปรแกรมจะทําการตรวจสอบขอบวัตถุให้เอง
หากไม่เข้าใจ ให้ทดลองใช้เครื องมือนีในการวัด เพียงไม่กครั
ี งเราจะเข้าใจการทํางานของเครื อง
มือและจะพบว่าสะดวกต่อการใช้งานมาก
ทัง วิธีสามารถปรับแต่งค่า Tolerance ได้ ยิงเปอร์เซ็นต์ยงมากขึ
ิ
นจะมีการเผือสีให้มากขึน
โดยมากมักจะหาขอบวัตถุได้ง่ายขึน แต่การกาํ หนดมากไปจะทําให้ได้ระยะทีไม่แม่นยําได้ และ
หากเราเลือก Bicubic Average ไว้ การกาํ หนดสีจะนําค่าสีรอบๆ จุดทีวัดมาเป็ นตัวเฉลียค่าของการ
หาขอบวัตถุ โดยมามักจะช่วยให้แม่นยําขึนและหาขอบวัตถุง่ายขึน
Hide Boundary Box นันจะเป็ นตัวเลือกทีจะซ่อนตัวปรับตําแหน่งของเส้นไว้ ถ้าเป็ นเครื อง
มืออืนๆ การปรับตําแหน่งได้จะสะดวกแต่เมือเป็ นการใช้เครืองมือประเภทนี ผูใ้ ช้บางรายอาจไม่
ต้องการให้แสดงโหนดสําหรับปรับตําแหน่งขึนมา เพราะจะบังจุดทีเป็ นขอบวัตถุนนเอง
ั
- ส่วนวิธีสุดท้ายคือ Specific Color คือการเลือกสีของวัตถุทีต้องการวัด ทังนีต้องเสียเวลาใน
การกาํ หนดสี แต่เมือการวัดนัน ยังคงเป็ นภาพประเภทเดียวกนั ก็ไม่จาํ เป็ นต้องทําทุกครังไป การ
กาํ หนดสีนนั ให้เรากดปุ่ ม “Choose Color” จะได้หน้าต่างดังภาพด้านบน สําหรับการใช้งานนัน
มีความคล้ายคลึงกนั กบั การทํา Segmentation มาก เรี ยกได้ว่าเหมือนกนั เกือบ % เราจึงสามารถ
นําวิธีการใช้งาน Segmentation มาใช้กบั เครื องมือนีได้ (สําหรับผูใ้ ช้งานท่านใดทีไม่ทราบวิธีการ
ใช้งาน Segementation สามารถศึกษาได้จากคู่มือเล่มนีหัวข้อ “การทํา Segmentation”)
เมือกาํ หนดสีของวัตถุได้แล้ว เพียงแค่ลากเส้นสําหรับวัดผ่านวัตถุนนๆ
ั เครื องมือก็จะหาขอบ
ของวัตถุนนได้
ั อย่างแม่นยํา ซึงอาจจะหาขอบได้ง่ายกว่า วิธีแรกเสียอีก
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สําหรับเครื องมือ อันทางขวาคือเวอร์เนียร์ชนิดวัดแนวนอนและแนวตังตามลําดับ เมือเรา
เลือกใช้เครื องมือทังสอง จะมีหน้าต่างย่อยปรากฏออกมาดังภาพด้านล่าง

หน้าต่างนีจะเป็ นตัวแสดงค่าจากการวัดทีภาพ ด้านล่างจะมีตวั ปรับหลักทศนิยมและปุ่ มทีชือ
“DDE Now” สําหรับส่งค่าทีวัดได้ไปให้โปรแกรม Excel และปุ่ มทีอยูก่ อ่ นหน้า (...) จะเป็ นปุ่ มที
ทําให้หน้าต่างยืนลงไปอีก เพือให้เห็นส่วนของการปรับตัง DDE การกาํ หนดนันไม่ยาก เมือเรา
เริ มใช้งาน อาจกดปุ่ ม Reset เพือให้คา่ Start Row และ Start Col เปลียนกลับไปเป็ นเลข
(สามารถป้ อนเองได้) แล้วเลือก Sheet ทีต้องการ (สามารถป้ อนชือเองได้เช่น ก ัน) เมือเรากดปุ่ ม DDE
Now แล้วค่า Start Row จะเพิม ทีละ ไปเรือยๆ เพือให้เราได้ขอ้ มูลการวัดทีเป็ นบรรทัด
ต่อเนืองก ันไปในตารางของ Excel นันเอง

ตัวอย่างการวัดด้วยเวอร์เนี ยร์
แนวนอน เส้นที ใช้วดั จะเป็ น
เส้นแนวตั งที เราสามารถใช้
เมาส์วางเหนื อเส้นแล้วปรับ
ระยะของเส้นได้ ด้านขวาจะ
มี ตัวเลขบอกว่า ระยะห่างระ
หว่างสองเส้นมี ค่าเท่าใด
และเมือต้องการย้ายทั งสอง
เส้นพร้อมกัน ก็ สามารถใช้
เมาส์วางที ช่องว่างระหว่างเส้น
(สังเกตว่าสัญลักษณ์ของเมาส์
จะเปลียนไป) แล้วลากเมาส์
เพือย้ายตําแหน่งได้ ส่วน
เวอร์เนี ยร์แนวตั งก็ ใ ช้วธิ ีก าร
เดียวกัน

เครืองมือวัดทั งหมดจะมี ผลผูกพันธ์กับการสอบเทียบเสมอ คือ
เมือมีการเลือกค่าสอบเที ยบทีตรงกับการวัดแล้ว โปรแกรมจะ
ทําการแปลงค่าที วดั แล้วหรือกําลังวัดอยู่ให้เป็ นหน่วยทีทาํ ไว้
กับ ค่าสอบเทียบนันเอง
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การสร้ างเส้ นหรือวัตถุในภาพด้ วยปุ่ ม Create Measure Object
หากเราเจอสถานะการณ์ทต้ี องมี
การสร้างเส้นหรือวัตถุในภาพเพือการวัด
โดยอาศัยการอ้างอิงตําแหน่ง, พิก ัดจาก
วัตถุทเราสร้
ี างขึนมาในภาพก่อนหน้านี
เช่น เราใช้เครืองมือสร้างวงกลมสําหรับ
วัดเรเดียส โดยเราต้องการสร้างวงกลม
อีกวงทีเล็กลงไป ไมครอนและให้มี
จุดศูนย์กลางในตําแหน่งเดียวกนั เรา
สามารถทําได้โดยง่าย โดยใช้เครืองมือ
ทีเรี ยกว่า Create Measure Object ใน
การดําเนินการ มีคาํ อธิบายส่วนต่างๆ
ของเครืองมือดังนี
ด้านบนสุดจะเป็ นปุ่ มทีเราบันทึกค่าการปรับตังทีมีขนตอนพอ
ั
สมควรไว้ เพือการนํากลับมาใช้งานทีรวดเร็ว สามารถบันทึกได้สูงสุด
ค่า และเมือนําเมาส์ไปอยูด่ า้ นบน เราจะเห็นทูลทิปเป็ นชือทีเราบัน
ทึกไว้ เพือให้เราทราบว่าจะเรียกใช้งานปุ่ มไหน เมือใด
การในใช้งานไม่มีขนตอนที
ั
ยุง่ ยากซับซ้อน เพียงแค่เราปรับตัง
จากบนลงล่างเท่านัน ก็เป็ นการจบขันตอนได้โดยเร็ว ดังนี
Create Object Type: เป็ นตัวเลือกทีเราจะเลือกว่าจะสร้างวัตถุ
ประเภทใดขึน มีตวั เลือกดังนี
Same Object Type = จะสร้างวัถตุประเภทเดียวกบั ทีเลือกอยู่
Horizontal Line = จะสร้างเส้นแนวนอน
Vertical Line = จะสร้างเส้นแนวตัง
Ractangle = จะสร้างการวัดพืนทีสีเหลียม
Ellipse = จะสร้างการวัดพืนทีวงกลม/วงรี
Point = จะสร้างจุดสําหรับการอ้างอิง
Where to place object: คือการเลือกว่าเส้นหรื อวัตถุทจะสร้
ี าง
ใหม่นนั ใช้การอ้างอิงจากวัตถุเดิมทีเลือกด้วยวิธีการใด ประกอบด้วย
Offset Position = กาํ หนดระยะโดยใช้ตาํ แหน่งบนวัตถุเดิม
Contour Outside = สร้างวัตถุทขยายออกไปให้
ี
ใหญ่กว่า
Contour Inside = สร้างวัตถุทหดลงให้
ี
มีขนาดเล็กกว่า
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Position: เป็ นการเลือกว่าทีวัตถุตน้ ฉบับเราจะใช้ตาํ แหน่งใดของ
วัตถุนนั เป็ นจุดสําหรับอ้างอิงในการสร้างวัตถุใหม่ ซึงมีความหมาย
ตรงตามตัวเลือกเลยเช่น ตําแหน่งกรอบสีเขียวในภาพคือการเลือก
ตําแหน่งซ้าย-บน ของวัตถุเป็ นการอ้างอิงพิก ัด
Position Offset/Contour Offset: เป็ นการป้ อนค่าระยะอ้างอิง ซึง
สามารถมีคา่ ติดลบได้เช่น X=0, Y=-100 หมายถึง เราต้องการสร้าง
วัตถุใหม่ทมีี ระยะห่างจากด้านซ้าย-บนของวัตถุเดิมเป็ นระยะทาง
แกน X=0 คือแกน X เท่าเดิม ส่วนแกน Y =-100 หมายถึงให้อยูส่ ูงขึน
ไปตามหน่วยทีมีการแคลไว้นนเอง
ั ถ้าไม่มีคา่ Calibration เลย
โปรแกรมจะให้หน่วยเป็ น pixel โดยอัตโนมัติ
Object Size: ในกรณีทเราสร้
ี างทีเป็ นเส้น, สีเหลียมหรือวงกลม
เราสามารถ กาํ หนดขนาดของวัตถุได้ โดยกาํ หนดเป็ นตัวเลขในช่อง
Object Size โดยตัวเลขเป็ นหน่วยทีแคลแล้ว เช่นมีการ Calibration ให้
มีหน่วยวัดเป็ นไมครอน ก็ให้เรากาํ หนดค่าเป็ นไมครอนได้เลย
New Object Alignment: คือจุดอ้างอิงของวัตถุใหม่ทกี าํ ลังจะ
สร้างขึนว่าจะใช้ตาํ แหน่งใด เป็ นจุดอ้างอิง ตัวเลือกนีจะกาํ หนดได้
เฉพาะด้านซ้าย, กลาง, ขวา, บน, ล่าง ทีสัมพันธ์กบั รู ปร่างของวัตถุ
นันๆ เท่านัน ไม่สามารถเลือกตัวเลือกอืนๆ ได้
New Object Angle: คือการกาํ หนดมุมของเส้นทีจะสร้างใหม่ มี
ปุ่ มช่วยให้ปรับมุมได้เร็วขึน ปุ่ มคือ
= คือการกาํ หนดมุมให้ขนานก ับวัตถุตน้ ฉบับ
+ คือการกาํ หนดมุมให้ขวางก ับวัตถุตน้ ฉบับ ( องศา)
R คือการกาํ หนดมุมให้ขวางก ับวัตถุตน้ ฉบับ ( องศา)
เมือเราต้องการสร้างวัตถุใหม่ กดปุ่ ม “Create Object” หาก
ทุก อย่างกาํ หนดไว้ถูกต้อง จะเกิดวัตถุใหม่ในภาพตามทีเรากาํ หนดไว้
ทันที
นอกจากนี หากเราต้องการบันทึกค่าการปรับตังไว้ใช้
ภายหลัง เราสามารถทําได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่กดปุ่ มบันทึก
จากนันจะมีหน้าต่างย่อย สําหรับป้ อนชือทีต้องการและกดปุ่ ม
ตัวเลขด้านหน้าเพือบันทึกค่า ก็จะได้การกาํ หนดค่า Preset ไว้
ทีปุ่ มทีเราบันทึกไว้แล้วทันที เมือต้องการใช้งานก็เพียงแค่กด
ปุ่ มเลข - ทีด้านบนของหน้าต่างเครืองมือหลักเท่านัน
มีตวั อย่างการใช้งานในหน้าถัดไป
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เช่น เมือเราต้องการสร้างวงกลมเพือวัด
รัศมีวงเล็กกว่าทีสร้างไว้ครังแรก ไมครอน
ให้เรากาํ หนดเครืองมือตากภาพ

ตัวเลือกคือ
Create Object Type = Same Object Type
Where to place object = Contour Inside
Position = เลือกไม่ได้
Contour Offset = 100
Object Size = กาํ หนดไม่ได้
New Object Alignment = เลือกไม่ได้
กดปุ่ ม “Create Object” เพือสร้างวงกลมทีมีรศั มีนอ้ ยกว่า
วงเก่า ไมครอน
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การสร้ างเส้ นวัดระยะระหว่ างเครื องมือวัดระยะด้ วยกัน
เราสามารถวัดระยะบนตําแหน่งต่างๆ ของเส้นหรื อเครืองมือทีเราวัด
ชิ นงานไปแล้ว โดยการเลือก Object จํานวน ชิ น เช่นตามรูปภาพด้านล่าง
มีการวัดรัศมีของวงกลม วง หากเราต้องการวัดระยะ จากกึงกลางวงกลม
ทังสองวงก็สามารถทําได้อย่างง่ายดาย เพียงใช้เครืองมือ Feature to Feature
Measure นันเอง
เมือเราเรียกหน้าต่างเครืองมือนีขึนมา จะมีการสร้างโหนด มุมไว้ที
Object ทังสอง โดยจะมีสีททํี าให้เรารูว้ า่ ชิ นใดคือ1st Object และชิ นใดคือ
2nd Object
จากนันให้เรากาํ หนดตําแหน่งทีจะวัดของแต่ละ Object แล้วกดปุ่ ม
“Create Object” ก็จะได้เส้นวัดระยะระหว่าง Object ทังสองทันที

ภาพด้านขวาคือการวัดระยะ
จากกึงกลางของวงกลม ทังสอง

นอกจากนี หากเราต้องการบันทึกค่าการปรับตังไว้ใช้ ภายหลัง เราสามารถทําได้อย่าง
ง่ายดาย เพียงแค่กดปุ่ มบันทึก จากนันจะมีหน้าต่างย่อย สําหรับป้ อนชือทีต้องการและกดปุ่ ม
ตัวเลขด้านหน้าเพือบันทึกค่า ก็จะได้การกาํ หนดค่า Preset ไว้ ทีปุ่ มทีเราบันทึกไว้แล้วทันที
เมือต้องการใช้งานก็เพียงแค่กด ปุ่ มเลข - ทีด้านบนของหน้าต่างเครืองมือหลักเท่านัน
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การนับวัตถุด้วยตัวเอง
หากเรามีความจําเป็ นทีจะต้องนับวัตถุใน
ภาพด้วยตัวเองเนืองจากสาเหตุใดก็ตาม โปร
แกรม Image Frame Work ได้จดั เตรียมเครืองมือ
นับด้วย ตนเองไว้ (Manual Tag) โดยกดปุ่ ม
ทีทูลบาร์ดา้ นบนจะได้หน้าต่าง Measure Result
ทีแสดงแถบของตารางนับดังภาพ

หน้าต่างจะประกอบด้วยข้อความแสดงจํานวนนับรวมทังหมดไว้ทด้ี านบนและจะมีปมุ่ ทัง
หมด ปุ่ มคือ Delete Last, Clear All และ DDE ซึงการคลิ กเมาส์ในภาพเพือทําการนับนัน เราจะ
สามารถลบออกได้ เพียงแต่โปรแกรมกาํ หนดให้ลบไล่ขึนมาจากตัวสุดท้าย เมือเรากดปุ่ ม Delete
Last ทังนีถือเป็ นความสะดวกทีไม่ตอ้ งระวังว่าจะลบสิ งทีนับไปแล้ว
เราสามารถจะดับเบิลคลิ กทีแถบหัวข้อด้านบนเพือเรียกหน้าต่างการปรับตังขึนมา โดยมี
ลักษณะดังภาพด้านล่าง
เราสามารถกาํ หนดให้ตารางเป็ นแบบตารางเดียวหรื อตารางแบบด้านบนได้ ส่วนการเลือน
ช่องในขณะนับนัน เราจะใช้การคลิ กขวาเป็ นการเลือนประเภท โดยเรากาํ หนดได้จากจุดนีว่าจะ
ให้เลือนไปทางใด ส่วนสุดท้ายทางด้าน
ซ้ายคือ การให้โปรแกรมแสดงค่า
เปอร์เซ็นต์ของวัตถุทนัี บได้ (ตัวอย่าง
ด้านบน) และทางขวาจะเป็ นการตังชือ
และเลือกสีของตัวนับ เพียงเท่านีเราก็
จะได้ตารางทีแสดงค่าตามต้องการแล้ว
โดยค่าการนับเหล่านี สามารถส่งไปให้
ก ับโปรแกรม Excel ได้ดว้ ย
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การวัดความเข้ มแสดงด้ วย Density Measure Tool
ในการวิจยั ด้านเทคนิคเรืองแสงนัน ส่วนใหญ่เป็ นการตรวจสอบปริมาณของสารทีมีอยูใ่ น
วัตถุสนใจด้วยวิธีการใช้สารเรื องแสงไปจับคู่กบั วัตถุสนใจนันๆ เพือให้สามารถวัดได้ เราจะถ่าย
ภาพวัตถุพร้อมการเรื องแสง และสิ งทีเราจะวัดได้จากภาพคือความเข้มแสง (Density) ซึงปัจจุบนั
ได้เป็ นวิธีทียอมรับกนั แล้ว เรี ยกวิธีนีว่า (Quantitative Measurement) ค่าทีได้สามารถนําไปอ้างอิง
กบั งานวิจยั ได้ทนั ที
วิธีการคือให้เรากดปุ่ ม ทีทูลบาร์
ด้านบนจะได้หน้าต่างแสดงภาพและค่า
ความเข้มแสงดังภาพทีอยูด่ า้ นล่าง การใช้
งานนันเพียงแค่ลากเมาส์เป็ นกรอบสี
เหลียมให้ครอบคลุมพืนทีทีต้องการวัด
ความเข้มแสง หน้าต่างย่อยก็จะแสดงค่า
ทางสถิติของการวัดและภาพทันที ส่วน
ค่าทีได้จากการวัดจะไปปรากฏตาราง
แสดงค่าการวัดเช่นเดียวก ับเครืองมือวัด
ตัวอืนๆ
เมือต้องการดูชาร์ตการกระจายตัว
ของความเข้มแสงให้กดทีปุ่ มรูปกราฟ
สามสีในหน้าต่างย่อย จะปรากฏหน้าต่าง
อีกหน้าต่างหนึงดังนี

กดปุ่ มนี เพื อแสดง
ชาร์ตของความเข้ม
แสงของวัตถุนี

หน้าต่างนีจะเป็ นหน้าต่างเดียวกนั
ก ับ Histogram ทีกล่าวไปแล้วในตอนต้น
เพียงแต่ ในการแสดงผลความเข้มแสงนัน
ปุ่ มปรับต่างๆ จะใช้งานไม่ได้ ซึงถือเป็ นเรือง
ปกติของการแสดง ผลของข้อมูลความเข้มแสง
เหตุทต้ี องอธิบายเนือง จากอาจมีความสับสน
ก ันได้ระหว่าง Histograme ก ับ Density ซึง
ใช้หน้าต่างนีร่วมก ัน

การวัดความเข้ มแสงแบบเปรียบเทียบกันเอง
สําหรับการวัดความเข้มแสงอีกประเภทหนึงคือการวัดความเข้มแสงแบบเปรียบเทียบก ันเอง
(Density Ratio Measure) เนืองจากการย้อมสารเรื องแสงนันต้องอาศัยความชํานาญและองค์ประ
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กอบการย้อมทีแน่นอน ถึงจะได้คา่ ทีใกล้เคียงก ันในแต่ละครัง เพือหลีกเลียงปัญหานี จึงได้มีผทู ้ ี
คิดค้นวิธีการวัดความเข้มแสงทีไม่ตอ้ งกงั วลกบั การย้อมทีแตกต่างกนั ในแต่ละครังคือ การเปรี ยบ
เทียบกบั Control ทีอยูใ่ นภาพหรื ออธิบายให้เป็ นภาษาทัวไปคือ การอาศัยจุดอ้างอิงในภาพ ซึงเรา
เชือได้ว่าอาจไม่เท่ากนั ได้ในแต่ละการย้อม แต่จะมีอตั ราส่วนทีเทียบกบั สิ งทีอยูใ่ นตัวอย่างแล้ว จะ
มีการเปลียนแปลงทีเท่ากนั เช่น ย้อมอ่อน Control อ่อนและสิ งสนใจก็จะอ่อนไปด้วย ย้อมเข้ม
Control มีสีเข้ม และสิ งสนใจก็จะมีสีเข้มตามนันเอง ฉะนันโปรแกรม Image Frame Work จึงได้จดั
เตรียม เครืองมือทีจะใช้วดั ความเข้มวิธีนีไว้ดว้ ยเลย
เมือต้องการใช้ให้เรากดทีปุ่ ม ทีทูลบาร์ดา้ นบนจะได้หน้าต่างว่างๆ ซึงหมายถึงเรายังไม่
ได้มีการสร้างกรอบสําหรับวัดขึนมา วิธีการใช้กเ็ หมือนกบั Density Measure ทุกประการ เพียงแต่
คราวนีจะไม่มีหน้าต่างแสดงสถิติแล้ว แต่จะเป็ นหน้าต่างรวมทีจะแสดงภาพจากกรอบทีสร้างขึน
ทังหมด พร้อมข้อมูลเปรี ยบเทียบกนั ในแต่ละตัว
ด้านบนสุดของหน้าต่าง จะหมายถึงข้อมูลของกรอบแรกทีเรา
กาํ หนดให้เป็ น Control ซึงจะมีค่า Ratio เป็ น เสมอ โดยกรอบทีเรา
สร้างถัดไป จะเป็ นการวัดและเปรียบเทียบกบั กรอบด้านบนทังหมด
ตัวเลข Ratio นันคืออัตราความเข้มแสงทีแตกต่างจาก Control นัน เอง
ให้เราสังเกตุตวั อาร์ทอยู
ี ด่ า้ นหลังของค่าทีไม่ใช่ Control (ตัวอย่าง
ทีวงสีแดง) ตัวอาร์นเป็
ี นปุ่ มทีเราสามารถคลิกเพือจะกาํ หนดให้กรอบ
นันกลายมาเป็ น Control แทน แล้วกรอบทีเคยเป็ น Control จะ กลับมา
เป็ นค่าทีถูกเปรียบเทียบด้านล่าง นันหมายความว่า เรา สามารถจะ
กาํ หนดกรอบใดเป็ น Control ก็ได้ ทังนีเพือประโยชน์ในการตรวจสอบ
และวัดค่า
ด้านล่างจะมีปมุ่ DDE ซึงก็เป็ นเช่นเดิม คือสามารถส่งค่านีไป
ให้ก ับโปรแกรม Excel ได้

เครื องมือสํ าหรับเพิมข้ อความและกราฟิ คในภาพ
เมือเราต้องการเพิมข้อความ
หรื อกราฟิ ค ในภาพรวมทังลูกศร
เราสามารถใช้เครื องมือดังต่อ
ไปนีได้
การใช้งานก็เป็ นเช่นเดียวกบั
เครื องมือวัดต่างๆ เพียงแต่เครื อง
มือเหล่านีใช้วดั ค่าไม่ได้นนเอง
ั

วาดรูป ร่างอิสระ
วาดรูป เส้นอิสระ
วาดวงกลม
วาดสีเหลียม
วาดเส้นตรง
วาดลูก ศร
พิมพ์ขอ้ ความในภาพ
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คําสังทีน่าสนใจ
ในโปรแกรมยังมีคาํ สังทีน่าสนใจอยู่ ซึงอาจมีโอกาสในการใช้งานไม่มากนัก แต่เมือต้องการ
ใช้งาน คําสังเหล่านีก็เป็ นประโยชน์มากเช่นกนั

Merge Vector Layer
เป็ นคําสังทีใช้สาํ หรับรวมลายเส้นทีใช้วดั หรือกราฟิ คทีเราสร้างขึนให้ตดิ ไปก ับภาพ เพราะ
โดยมากเมือจะนําคําตอบทีวัดได้ไปใช้เป็ นหลักฐาน ก็มกั ต้องการภาพทีถูกวัดแล้วไปแสดงด้วย
คําสังนีจะรวมภาพของเรากบั ลายเส้นต่างๆ ทีเกิดจากเครื องมือทีใช้ให้เป็ นภาพเดียวกนั ในหน้า
ต่างใหม่ (เพือคงหน้าต่างเดิมไว้) เราเพียงแค่บนั ทึกภาพไว้ ก็จะนําไปใช้งานได้ทนั ที
คําสังนีอยูท่ ีเมนู Image แล้วดูทีด้านล่างจะพบคําสัง “Merge Vector Layer ot Image” โดย
คําสังเหล่านีจะใช้งานได้กต็ ่อเมือมีการใช้เครื องมือต่างๆ กบั ภาพแล้วเท่านัน

Save Vector, Load Vector
นอกจากคําสังทีใช้รวมลายเส้นต่างๆ ทีเราสร้างขึนแล้ว เรายังสามารถบันทึกข้อมูลต้นฉบับ
การวัดเก็บไว้ได้ ด้วยคําสัง Save Vector และเรี ยกกลับมาใช้งานได้ดว้ ยคําสัง Load Vector
คําสังนีอยูท่ ีเมนู File แล้วดูทีด้านล่างจะพบคําสัง “Save Vector...” และ “Load Vector...”
โดยคําสังเหล่านีจะใช้งานได้กต็ ่อเมือมีการใช้เครื องมือต่างๆ กบั ภาพแล้วเท่านัน
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การพิมพ์ ภาพออกทางเครื องพิมพ์
โปรแกรม Image Frame Work สามารถพิมพ์ภาพออกทางเครืองพิมพ์ได้ โดยเริ มจากการกาํ
หนดค่าหน้ากระดาษด้วยการเลือกเมนู File แล้วเลือกคําสัง “Page Setup...” ดังภาพด้านล่าง

เราต้องเลือกขนาดกระดาษทีตรงก ับทีมีในเครืองพิมพ์ (โปรแกรมจะดึงค่าจากเครืองพิมพ์ให้
อยูแ่ ล้ว) และกาํ หนดว่าจะพิมพ์แนวตัง (Portrait) หรื อแนวนอน (Landscape) แล้วกาํ หนดระยะ
กนซ้
ั าย, ขวา, บน, ล่าง เพียงเท่านีก็สามารถพิมพ์งานได้ โดยค่านีจะถูกบันทึกและเรี ยกใช้ให้เอง
เมือเราพิมพ์ภาพ โดยไม่ตอ้ งปรับตังทุกครังหากยังคงต้องการค่าเดิม
เมือต้องการพิมพ์เพียงแค่เลือกคําสัง Image Print... ก็จะพิมพ์ภาพ
ออกทางเครืองพิมพ์ทนั ที แต่หากเราต้องการดูภาพก่อนพิมพ์ก ็สามารถ
ทําได้โดย การเลือกคําสัง “Image Print Preview...” จะได้หน้าต่าง Print
Preview ดัง ภาพด้านล่าง ทีด้านบนของหน้าต่าง Print Preview จะมีปมุ่
ทีให้เราสามารถเพิมข้อความกาํ ก ับภาพได้ดว้ ย
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