
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

คู่มือการใช้งานนีเป็นคู่ มือรวมของซอฟต์แวร์ทังสองเวอร์ชัน Standard และ Professional

ฉะนันเนือหาในคู่ มือนี อาจไม่ตรงกันกับซอฟต์แวร์ทีกําลังใช้งานอยู่

(รุ่น Standard อาจไม่มีบางคําสังทีปรากฏอยู่ในคู่มือเล่มนี)

Image Frame Work
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 ขอ้ตกลงการอนุญาตการใชซ้อฟตแ์วร์
End User License Agreement

Tarosoft Image Frame Work

กรุณาอ่านเนือหาของข้อตกลงการอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์สําหรับผู้ใช้ (End User
License Agreement) อย่างละเอยีด ด้วยการติดตัง หรือการใช้ซอฟต์แวร์ทีมาพร้อมกบั
ข้อตกลงการอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ (End User License Agreement) ฉบับนี ซึงต่อไป
จะเรียกว่า “EULA” ท่านต้องเหน็พ้องกบัข้อตกลงของ EULA ฉบับนี หากท่านไม่เหน็ ด้วย
ท่านต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์นีและหากทําได้ ท่านอาจส่งคนื ซอฟต์แวร์นีกลบัไปยัง
สถานทีทีท่านซือ เพอืเรียกเงินคนืเต็มจํานวน ซอฟต์แวร์นีจะไม่มกีารส่งข้อมูลใดๆ
จากคอมพิวเตอร์ของท่านไป ยังระบบคอมพิวเตอร์ของทาง Tarosoft หากท่านไม่ยินยอม

. รายละเอยีดทวัไปข้อตกลงการอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ EULA
คอืขอ้ตกลงทางกฏหมายระหวา่งทา่น (อาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือ นิตบิุคคล) และบริษทั
Tarosoft โดยขอ้ตกลง EULA ฉบบันีมีผลคลอบคลุมถึงซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์และสือ
และวสัดุสิงพิมพท์ีเกยีว ขอ้งกบั EULA ฉบบันีและคลอบคลุมถึงการบริการและสนบั
สนุนผลิตภณัฑท์เีกยีวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์นี เวน้แต่อาจมีขอ้ตกลงเพิมเติม ระหว่างท่านกบั
Tarosoft แนบทา้ยหรือมีการแกไ้ขขอ้ตกลง EULA ฉบบันีเพอืให้เป็นปัจจุบนั

. ท่านได้รับสิทธิแห่งการอนุญาตในการใช้ซอฟต์แวร์ EULA ฉบับนีโดย Tarosoft
ขอให้การรับรองสิทธิในเรืองต่างๆ ดงัต่อไปนี

.  ทา่นสามารถตดิตงัซอฟตแ์วร์นีไดเ้พยีงหนึงสาํเนาบนคอมพิวเตอร์
เครืองใดเครืองหนึงททีา่นมีในครอบครองหรือมีสิทธิใน การใชง้านเท่านนั ในกรณีทมีี
ความจาํเป็นในการเปลียนเครืองคอมพวิเตอร์ทีตดิตงัซอฟตแ์วร์นีอยู ่ทา่นตอ้งยกเลิกการ
ตดิตงัซอฟตแ์วร์ จากคอมพิวเตอร์เครืองเดิมททีา่นใชอ้ยูด่ว้ยเสมอ

.  ซอฟตแ์วร์มีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการลกัลอบใชง้าน HASP Key ทา่น
ไดเ้ป็นเจา้ของอุปกรณ์นนัๆ ตามกฏหมาย หลงัการ ซือขาย อยา่งไรกต็ามการกระทาํใดๆ
ทลีะเมิดขอ้ตกลงหรือพยายามปลดการป้องกนัต่ออุปกรณ์ป้องกนัดงักล่าว ถือเป็นความ
รับผดิชอบของท่านตอ่บริษทั Aladdin Knowledge Systems Ltd. โดยทบีริษทั Tarosoft
ไม่ขอมีส่วนรับผดิชอบในการกระทาํของ ทา่นและทาง Tarosoft จะไม่เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
ในการนาํไปสู่การปลดการป้องกนัใดๆ ให ้แกท่า่นโดยเดด็ขาด

2.3 Tarosoft ใหสิ้ทธิการใชง้านซอฟตแ์วร์นีสาํหรับท่านเท่านนั การให้ผูอื้น
เช่าช่วงหรือจาํหน่ายต่อมิอาจกระทาํไดโ้ดยเดด็ขาด หากตรวจสอบพบ ทาง Tarosoft
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จะดาํเนินการตามกฏหมายและเรียกร้องค่าเสียหายตามทกีฏหมายกาํหนดไวสู้งสุด

.  ทา่นไม่สามารถส่งตอ่ซอฟตแ์วร์นีในลกัษณะของตน้ฉบบัหรือสาํเนา
ใหก้บัผูอื้น รวมทงัการส่งผา่นทางระบบออนไลน์ ทุกรูปแบบ การนาํซอฟตแ์วร์นีไปฝาก
ไวต้ามเวปไซตห์รือส่งผา่นในรูปแบบของโปรแกรมส่งผา่นไฟล์ใดๆ ทนีาํมาซึงการเผย
แพร่ซอฟตแ์วร์นีให้กบัผูอื้นททีา่นรู้จกัและไม่รู้จกัถือเป็นความผดิตามกฏหมาย หากตรวจ
สอบพบทาง Tarosoft จะดาํเนินการตามกฏหมาย และเรียกร้องค่าเสียหายตามทีกฏหมาย
กาํหนดไวสู้งสุด

. การบริการสนับสนุนผลติภณัฑ์
.  สิทธิและพนัธกรณี ทาง Tarosoft ไดจ้ดัเตรียมบริการและการสนบัสนุน

ผลิตภณัฑไ์วใ้ห้แกท่่านแลว้  การใหบ้ริการและ สนบัสนุนดงักล่าวไดรั้บการควบคุมโดย
นโยบายของ Tarosoft เวน้แตมี่ขอ้กาํหนดเฉพาะการณ์แนบทา้ย EULA ฉบบันีและขอ้ตก
ลงการ อนุญาตการใชซ้อฟตแ์วร์ EULA ฉบบันีไม่ไดร้ะบวุ่าเป็นหนา้ทีของทาง Tarosoft
ทจีะใหบ้ริการหรือสนบัสนุนทา่นตามทที่านตอ้งการ นอกเหนือจากการบริการและการ
สนบัสนุนทีระบุใน EULA ฉบบันีเท่านนั

.  ซอฟตแ์วร์จะมีคูมื่อการใชง้านทอีาจเป็นเอกสารจริงหรือเอกสารดิจิตอล
สาํหรับการอา้งอิงการใชง้านเทา่นนั (หากมี) ไม่รวมถึงการเทรนนิงโดยเจา้หนา้ทขีองทาง
Tarosoft เวน้แต่มีการตกลงเฉพาะการณ์แนบทา้ย EULA ฉบบันีเท่านนั ในการร้องขอเจา้
หนา้ทีจากทาง Tarosoft เพอืการเทรนนิงจะมีคา่ใชจ้า่ยทีทาง Tarosoft สามารถเรียกเกบ็
ไดโ้ดยทีท่านจะยนิยอมรับผดิชอบค่าใชจ้่าย ดงักล่าวนนัอยา่งปฏิเสธไม่ได้

.  ซอฟตแ์วร์อาจมีขอ้ผดิพลาดในการทาํงาน (Bug) ทีอาจกระทบต่อการ
ทาํงานของทา่น โดยทที่านไม่อาจเรียกร้องความ รับผดิชอบใดๆ จากทาง Tarosoft โดยททีาง
Tarosoft อาจพิจารณาแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนนัๆ โดยอาจนาํขอ้ผดิพลาดทีทา่นแจง้
มาเพอืการปรับปรุงซอฟตแ์วร์สาํหรับเวอร์ชนัถดัไป ทงันีความตอ้งการเพมิเติมความ
สามารถของซอฟตแ์วร์ไม่อาจนบัรวมเป็นขอ้ผดิพลาด ของซอฟตแ์วร์ได้

.  การอพัเกรดซอฟตแ์วร์เวอร์ชนัใหม่ ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทาง
Tarosoft เทา่นนั การอพัเกรดซอฟตแ์วร์เวอร์ชนัใหม่ อาจเป็นลกัษณะการดาวน์โหลด
แบบออนไลน์ ซึงถือเป็นหนา้ทขีองผูใ้ชง้านทจีะทาํการติดตงัซอฟตแ์วร์อพัเกรดดว้ยตน เอง
ในการร้องขอเจา้หนา้ทจีากทาง Tarosoft เพือการอพัเกรดซอฟตแ์วร์จะมีคา่ใชจ้่ายที ทาง
Tarosoft สามารถเรียกเกบ็ไดโ้ดยทีทา่นจะยนิยอมรับผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าวนนั
อยา่งปฏเิสธไม่ได้

.  ท่านไม่อาจเรียกร้องให ้Tarosoft ปรับปรุงซอฟตแ์วร์เพอืใหเ้ป็นไปตาม
ความตอ้งการของทา่นโดยทนัที ทาง Tarosoft อาจพจิารณานาํขอ้แนะนาํหรือขอ้เรียกร้อง
ททีา่นแจง้มา เพอืการปรับปรุงซอฟตแ์วร์สาํหรับเวอร์ชนัถดัไปโดยไม่ถือเป็นขอ้ตกลงที
จะดาํเนินการใหห้ากขอ้เรียกร้องนนัขดัต่อกฏหมายหรือทาํใหเ้กดิความเสียหายตอ่ผูใ้ชง้าน
ทา่นอืนหรือเป็นการเร่งรัดจนไม่อาจดาํเนินการตามความตอ้งการของทา่นไดห้รือไม่เป็น
ไปตามแนวทางทซีอฟตแ์วร์ควรจะกระทาํได้
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.  การให้ความยนิยอมตอ่การใชข้อ้มูลส่วนตวั ทา่นตอ้งให้ทาง Tarosoft
เกบ็บนัทึกขอ้มูลของทา่น เพอืเป็นส่วนในการให ้บริการหรือปรับปรุงผลิตภณัฑข์องเรา
โดยทางเราจะไม่เปิดเผยขอ้มูลนีในรูปแบบทชีีชดัถึงท่าน และหากทาง Tarosoft จะดาํ
เนินการใดๆ ทเีป็นการชีชดัถึงตวัท่านหรือให้ขอ้มูลของทา่นกบับคุคลอืนหรือนิตบิคุคล อืน
ทาง Tarosoft จะขอให้ทา่นเป็นผูอ้นุญาตดว้ยลายลกัษณ์ อกัษรทุกครังและจะดาํเนิน
การต่อเมือทา่นยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้เท่านนั

.  ขอรับรองว่าซอฟตแ์วร์นีไม่มีคาํสงัในการทาํลายขอ้มูลทสีร้างโดย
ซอฟตแ์วร์อืนหรือขอ้มูลของระบบปฏบิตัิการ รวมทงั ไม่ไดต้ดิตงัระบบใดๆ ทจีะลกัลอบ
นาํขอ้มูลในคอมพวิเตอร์ของทา่นไปในลกัษณะการโจรกรรม หรือกรณีใดๆ ทงัสินและ
ไม่มีระบบ ใดๆ ทจีะทาํลายอุปกรณ์ทตีดิตงัไวท้คีอมพวิเตอร์หรือตอ่พ่วงกบัคอมพวิเตอร์
หากเกดิปัญหาใดๆ กบัคอมพวิเตอร์ของทา่น ทาง Tarosoft ไม่อาจรับผดิชอบตอ่ความ
เสียหายส่วนอืนๆ ทีเกดิขนึให้กบัท่านไดแ้ละท่านไม่อาจเรียกร้องต่อความเสียหายนนัๆ
จากทาง Tarosoft ได้

.  ความเสียหายใดๆ ทเีกดิจากไวรัส, มลัแวร์, แอ็ดแวร์ หรือโปรแกรมที
เขา้ขา่ยการทาํงานในลกัษณะนี ไม่ถือเป็นความรับ ผดิชอบของ Tarosoft และท่านไม่มี
สิทธิในการเรียกร้องให ้Tarosoft ดาํเนินการซ่อมแซมหรือตดิตงัซอฟตแ์วร์ใดๆ ในเครือง
คอมพวิเตอร์ ของท่าน เนืองจากอาจมีผลกระทบต่อกฏหมายลิขสิทธิ

. การโอนย้ายซอฟต์แวร์
.  การโอนยา้ยภายใน ท่านสามารถติดตงัซอฟตแ์วร์นีไดเ้พยีงหนึงสาํเนา

บนคอมพวิเตอร์เครืองใดเครืองหนึงททีา่นมีในครอบครองหรือมีสิทธิในการใชง้านเทา่นนั
ในกรณีทีมีความจาํเป็นในการเปลียนเครืองคอมพวิเตอร์ทตีิดตงัซอฟตแ์วร์นีอยู ่ทา่นตอ้ง
ยกเลิกการตดิตงัซอฟตแ์วร์จากคอมพวิเตอร์ เครืองเดิมททีา่นใชอ้ยูด่ว้ยเสมอ

.  การโอนยา้ยไปให้บุคคลอืน เมือทา่นไดโ้อนยา้ยซอฟตแ์วร์นีให้กบัผูอื้น
ทไีม่ใช่การเช่าช่วงหรือการจาํหน่ายตอ่ โดยผูรั้บ มอบตอ้งยนิยอมทาํตามขอ้ปฏิบตัิของ
EULA ฉบบันีโดยเคร่งครัดและไม่อาจปฏิเสธความรับผดิชอบใดๆ ตอ่การละเมิดลิขสิทธิ
หรือการกระทาํผดิตอ่กฏหมายทเีกดิขนึโดยท่านและผูรั้บมอบ การโอนนีอยูภ่ายใตข้อ้กาํ
หนดทวี่าทา่นตอ้งไม่เกบ็สาํเนาใดๆ ของซอฟตแ์วร์นีไวห้ลงัการโอนยา้ยและการโอนยา้ย
ทเีกดิขนึจะตอ้งแจง้กลบัมาท ีTarosoft เพอืทาํการเกบ็ขอ้มูลไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยททีา่น
ยนิยอมรับผดิชอบต่อการโอนยา้ยทีอาจพบว่าเป็นการกระทาํผดิกฏหมายในภายหลงัดว้ย

. การยกเลกิข้อตกลง โดยปราศจากอคตติ่อสิทธิใดๆ Tarosoft อาจยกเลิก EULA ฉบบันี
หากท่านไม่สามารถปฏิบตัติามขอ้กาํหนด และเงือนไขของ EULA ฉบบันี ในกรณีดงั กล่าว
ท่านตอ้งทาํลายสาํเนาทงัหมดของซอฟตแ์วร์ทที่านอาจมีไวด้ว้ย

. ข้อตกลงทงัฉบับ ความรุนแรงของข้อตกลง EULA ฉบับนี ถือเป็นขอ้ตกลงระหวา่ง
ท่านและ Tarosoft ทเีกยีวขอ้งการซอฟตแ์วร์ และบริการสนบัสนุน (หากมี) และนบัรวม
เป็นขอ้ตกลงทมีีผลบงัคบัใชแ้ทนการติดตอ่สือสารเดิมทงัหมดหรือการตดิต่อสือสารดว้ย
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ปากเปล่าหรือทเีขียนขนึเป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอ้เสนอหรือการเรียกร้องใดๆ ทไีม่ไดอ้ยู่
ในการตกลงของ EULA ฉบบันี ให้ถือตาม ขอ้ตกลงตาม EULA ฉบบันีเป็นทสุีด เวน้แต่
มีคู่สญัญาทตีกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพมิเติมแนบทา้ย หากเนือหาใดๆ ของ EULA
ฉบบันีเป็นโมฆะ ไม่ถูกตอ้ง ไม่มีผลบงัคบัใชต้ามกฏหมาย เนือหาส่วนอืนยงัคงมีผล
บงัคบัใชอ้ยา่งสมบรูณ์
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การติดตังซอฟต์แวร์

เมือนาํแผน่ CD ใส่ในไดรฟ์แลว้ จะพบว่าโฟลด์เดอร์รากมีไฟล์ชือ setup.exe เราสามารถติด

ตงัโปรแกรมโดยการดบัเบลิคลิกทีไฟล์นีไดท้นัที โปรแกรมจะนาํท่านเขา้สู่กระบวนการตดิตงัดงั

ภาพ

ใหก้ดปุ่ม OK เพอืเขา้สู่กระบวนการตดิตงัถดัไป

กดทปีุ่มดา้นบน (รูปคอมพวิเตอร์) เมือตอ้งการตดิตงั แตห่ากตอ้งการเลือกโฟลเดอร์ในการ ตดิตงั

สามารถกดปุ่ม “Change Directory” แลว้เลือกโฟลเดอร์ไดต้ามตอ้งการ เมือไดแ้ลว้กดปุ่ม ดา้นบน

เพอืตดิตงัในขนัตอนถดัไปไดท้นัท ีกดปุ่ม “Continue” เพอืยนืยนัการสร้างเมนู
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โปรแกรมจะดาํเนินการตดิตงัโดยแสดงความคบืหนา้ดว้ยกรอบขอ้ความดงันี

หากระหวา่งการตดิตงั ตวัตดิตงัพบวา่ในเครืองคอมพวิเตอร์มีไฟลท์ตีรงกนัเคยตดิตงัไวก้อ่น
หนา้นีแลว้ จะมีขอ้ความเพอืขอยนืยนั โดยโปรแกรมจะแสดงเสน้ไขป่ลารอบปุ่ มทแีนะนาํใหก้ด

และหากไฟลใ์ดมีปัญหาในการตดิตงัทไีม่สามารถสาํเนาลงเครืองได ้อาจมีกรอบขอ้ความ

ปรากฏออกมาเพอืแจง้ปัญหา ขอใหท้ราบวา่ไม่ใช่สิงผดิปกตแิตอ่ยา่งใด เพยีงแคก่ดปุ่ ม Ignore เพอื

ขา้มไปเทา่นนั

เมือจบขนัตอนการตดิตงั โปรแกรมจะแสดงกรอบขอ้ความแจง้ผูใ้ชง้านดงันี



หนา้ 

คู่ มือการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพ Image Frame Work

เริมต้นใช้โปรแกรม

เมือตอ้งการเรียกใชโ้ปรแกรม ให้กดทปีุ่ ม Start (1) (กรณีเป็นวนิโดส์ ) แลว้เลือก All Programs

( ) จากนนัมองหาโฟลเดอร์โปรแกรม “Tarosoft” แลว้คลิกทชืีอโปรแกรม “Image  Frame Work”

หนา้ตา่งโปรแกรมและเครืองมือในการวิเคราะห์ต่างๆ
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ส่วนประกอบของโปรแกรม

โปรแกรม Image Frame Work ยดึหลกัการออกแบบส่วนประกอบตา่งๆ ใหใ้ชง้านง่ายและ

ส่วนใหญ่เป็นการสงังานดว้ยเมาส์ผา่นทางปุ่ มเครืองมือ (Tool Bar) หลายทา่นอาจคาดเดาหนา้ทีของ

ปุ่มจากรูป ภาพของปุ่มไดท้นัที

ขอแบง่กลุ่มของปุ่มตา่งๆ ของโปรแกรมตามหนา้ทกีารใชง้านตามหมายเลขดงันี

  1      2        3      4      5      6       7      8         9     10    11

. เพอืเปิดไฟลภ์าพหรือภาพยนตท์มีีนามสกลุ BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, AVI

. เพอืบนัทกึไฟล์ภาพทมีีนามสกุล  BMP, JPG, TIF, PNG, GIF

. สาํหรับการบนัทกึภาพเขา้สู่โปรแกรมดว้ยกลอ้งดิจติอล

. สาํหรับการบนัทกึภาพเขา้สู่โปรแกรมดว้ยสแกนเนอร์

5. สาํหรับการแสดงภาพไลฟ์จากกลอ้งดิจติอลแบบเตม็จอ (เหมาะสาํหรับการนาํเสนอ)

. ฟังกช์นั Magic Zoom แสดงภาพเตม็จอพร้อมความสามารถในการขยายภาพไดอี้ก

. สาํหรับพมิพภ์าพออกทางเครืองพมิพ์

. สาํหรับการดูงานพมิพบ์นจอภาพกอ่นการพมิพจ์ริง

. สาํหรับคดัลอกภาพทกีาํลงัเลือกเขา้สู่หน่วยความจาํสาํหรับไปวางทโีปรแกรมอืน

. สาํหรับคดัลอกวถัตทุสีร้างขนึไวใ้นหน่วยความจาํเพอืใชง้านซาํอีกครัง

. สาํหรับวางสาํเนาวตัถุทคีดัลอกไวจ้ากหน่วยความจาํทหีนา้ตา่งทเีลือกไว้

  12    13    14    15   16    17    18    19    20    21   22    23    24    25

12. Virtual Keyboard สาํหรับการป้อนขอ้มูลเมือเราไม่สามารถใชค้ยีบ์อร์ดไดต้ามปกติ

. หนา้ตา่งแสดงภาพรวมของภาพทอีาจซูมอยู ่สามารถรู้ตาํแหน่งและเลือนภาพได้

. หนา้ตา่งซูมภาพซาํ เป็นหนา้ตา่งสาํหรับงานวดัละเอียดทตีอ้งการความแม่นยาํเพมิขนึ

. สาํหรับครอพภาพหรือกาํหนดขอบเขตของการนบัอตัโนมตัดิว้ยรูปร่างสีเหลียม

. สาํหรับกาํหนดขอบเขตของการนบัอตัโนมตัดิว้ยรูปร่างวงกลม

. สาํหรับกาํหนดขอบเขตการนบัทพีนืทไีม่เป็นรูปทรงเลขาคณิต
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. สาํหรับแสดงเสน้กริดบนจอภาพเพอืช่วยในการกะระยะ

. สาํหรับกาํหนดสีทตีอ้งการใหน้บัอตัโนมตั ิ(รุ่น Professional เทา่นนั)

. สาํหรับนบัวตัถุในภาพอตัโนมตั ิ(รุ่น Professional เทา่นนั)

. สาํหรับวดัอตัราส่วนของสีในภาพ (รุ่น Professional เท่านนั)

22. Pass/Fail Test สาํหรับงานกงึ Automation

. เครืองมือสร้างเสน้หรือวตัถุลายเสน้ในภาพ

. เครืองมือสร้างเสน้วดัระหวา่งเครืองมือวดัดว้ยกนัเอง

. เครืองคาํนวณสาํหรับการคาํนวณผลการนบัทไีดจ้ากแตล่ะหนา้ตา่ง

   26    27     28    29     30    31     32    33    34     35    36     37    38     39    40    41    42    43    44    45

. เครืองมือสาํหรับเลือกวตัถุในภาพทสีร้างขนึจากโปรแกรม

. เครืองมือสาํหรับยอ่-ขยายภาพในหนา้ตา่ง

. เครืองมือสาํหรับการวดัแบบเสน้ตรงทศิทางใดกไ็ด ้(จดุถึงจดุ)

. เครืองมือสาํหรับการวดัแบบเสน้ตรงแนวนอนเทา่นนั (จดุถึงจดุ)

. เครืองมือสาํหรับการวดัแบบเสน้ตรงแนวตงัเทา่นนั (จดุถึงจดุ)

. เครืองมือสาํหรับการวดัพนืทสีีเหลียม

. เครืองมือสาํหรับวดัพนืททีรงกลม

. เครืองมือวดัความยาวเสน้ทมีีรูปร่างอิสระ

. เครืองมือวดัพนืทขีองวตัถุทมีีรูปทรงอิสระ

. เครืองมือวดัมุมของวตัถุในภาพ

. เครืองมือวดัรัศมีของวงกลมโดยการกาํหนดจดุสมัผสัวงกลม  จดุ

. เครืองมือวดัขนาดอตัโนมตัแิบบตรวจขอบวตัถุเอง โดยหาจากปลายทงัสองดา้นกอ่น

. เครืองมือวดัขนาดอตัโนมตัแิบบตรวจขอบวตัถุเอง โดยหาจากกลางวตัถุกอ่น

. เครืองมือวดัมุมจากเสน้ประกอบ  เสน้ (โปรแกรมจะหาจดุตดัใหเ้อง)

. เสน้อา้งอิงสาํหรับการวดัเสน้ตงัฉากจากเสน้อา้งอิงนี (ไม่มีค่าการวดั)

. จดุอา้งอิงสาํหรับการวดัเสน้ตรงจากบริเวณโดยรอบมายงัตาํแหน่งนี (ไม่มีคา่การวดั)

. เครืองมือวดัระยะเป็นเสน้ตงัฉากจากเสน้อา้งอิง (เหมาะสาํหรับวดัรอยเชือมโลหะ)

. เวอร์เนียร์สาํหรับวดัขนาดวตัถุในแนวนอน

. เวอร์เนียร์สาํหรับวดัขนาดของวตัถุในแนวตงั

. เครืองมือกาํหนดจดุตาํแหน่งบนภาพ (คา่ X, Y จากมุมภาพทกีาํหนด)

  12    13    14    15   16    17    18    19    20    21   22    23    24    25
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  56             57       58    59    60   61   62

. ปุ่มสาํหรับเรียกหนา้ตา่งสอบเทยีบขนึมาแกไ้ข (Calibration Options)

. เครืองมือสาํหรับแสดงสเกลในภาพ (ปรับอตัโนมตัติามคา่สอบเทยีบ)

. ปุ่ มแสดงใหท้ราบวา่หนา้ต่างกาํลงัใช่หน่วยวดัเป็นพกิเซลส์อยู ่(ไม่มีคา่สอบเทียบ)

.- . เป็นปุ่ มแสดงคา่สอบเทียบดว้ยรูปเลนส์ เพอืใหง่้ายตอ่การเรียกใชง้าน

             (อาจมีนอ้ยหรือมากกว่านี ขึนอยูก่บัผูใ้ชง้านทีตอ้งการเรียกคา่สอบเทยีบมาแสดง)

. เครืองมือสาํหรับนบัวตัถุตา่งๆ ดว้ยตวัเอง แบง่เป็น  กลุ่มหลกั  กลุ่มยอ่ยได้

. เครืองมือวดัความเขม้แสงในพนืททีกีาํหนด

. เครืองมือวดัความเขม้แสงแลว้เปรียบเทยีบกนัเอง เพอืหาอตัราส่วนทแีตกตา่งกนั

. เครืองมือสาํหรับใส่ขอ้ความในภาพ

. เครืองมือสาํหรับใส่ลูกศรในภาพ

. เครืองมือสาํหรับวาดเสน้ตรง

. เครืองมือสาํหรับวาดสีเหลียม

. เครืองมือสาํหรับวาดวงกลม

. เครืองมือสาํหรับวาดเสน้อิสระ

. เครืองมือสาํหรับวาดรูปทรงอิสระ
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การนําภาพเข้าสู่โปรแกรม

เราสามารถนาํภาพเขา้สู่โปรแกรมไดห้ลายวธีิดงันี

. เปิดไฟล์ภาพทีมอียู่แล้วในคอมพวิเตอร์ของเรา

ทาํไดโ้ดยการเลือกเมนู File แลว้เลือกคาํสงั Open... ดงัรูปดา้นล่าง ไฟล์ทีสามารถเปิดเพือ

ทาํการวิเคราะห์ไดค้ือไฟล์ทีมีนามสกุลดงันี BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, AVI

เราสามารถดบัเบลิคลิกทพืีนวา่งของหนา้ตา่งโปรแกรม
เพือเปิดภาพแทนการเลือกเมนูได ้

. บันทกึภาพด้วยอุปกรณ์ดจิติอล

โปรแกรม Image Frame Work  สนบัสนุนอุปกรณ์ทเีขา้กนัไดก้บัมาตรฐาน WDM ของ
Windows ทงัท ีเป็นช่องตอ่แบบ FireWire หรือ USB รวมทงัสามารถสงัสแกนภาพจากสแกนเนอร์

ไดโ้ดยตรง

การบนัทกึภาพผา่นทางกลอ้งดิจติอลนนั โปรแกรมสามารถเลือกบนัทกึภาพนิง, ภาพเคลือน
ไหวหรือบนัทึกภาพนิงแบบตงัเวลาถ่ายได ้(Time Lapse) ซึงครอบคลุมการทาํงานดา้นวิเคราะห์

อยา่งครบถว้น

รวมทงัส่วนนียงัมีโหมดแสดงผลเรียลไทม์แบบเตม็จอสามารถนาํภาพปัจจุบนัมาแสดงผล

แบบเตม็จอภาพ สาํหรับงานพรีเซ็นตห์รือการเรียนการสอนได ้พร้อมทงัยงัคงสามารถบนัทึกภาพ
ไดเ้ช่นเดิม บนัทึกภาพดว้ยกลอ้งดิจติอล

บนัทึกภาพดว้ยสแกนเนอร์
แสดงภาพแบบเต็มจอ

ฟังกช์นั Magic Zoom
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การปรับแต่งภาพ

หากภาพทนีาํเขา้สู่โปรแกรมมีลกัษณะทยีงัไม่เหมาะกบัการวเิคราะห์ เราสามารถปรับปรุง ภาพ

เพอืใหเ้หมาะสมทจีะวเิคราะห์หาคาํตอบ ประกอบดว้ยคาํสงัดงันี

Histogram

เป็นคาํสงัเพอืให้วดัค่าโทนสีของภาพ ทงันีไม่ไดมี้กฏเกณฑใ์ดๆ กาํหนดวา่ภาพทดีี ควรจะ

เป็นเช่นไร แต่โดยทวัไปภาพทีมีนาํหนกัมืด-กลาง-สว่าง ไล่กนัเป็นรูปภูเขา เป็นภาพทีได ้รับการ

ยอมรับว่ามีความสมบูรณ์มากกว่ารูปแบบอืน อยา่งไรกต็าม หากวตัถุสนใจของเราอยูใ่น โทนใด

กค็วรให้ความสนใจกบัช่วงโทนนนัๆ เป็นหลกั เครืองมือนีเป็นเครืองมือสาํหรับการ แสดงผลค่า
ทีวดัไดเ้ท่านนั ไม่มีการปรับขอ้มูลภาพตน้ฉบบัแตอ่ยา่งใด

Brightness/Contrast

เมือเราพบวา่ภาพของเรามีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงเพอืใหเ้หมาะกบัการวเิคราะห์ ส่วนหนึง

ทีอาจตอ้งใชค้ือการปรับความสว่าง-มืด (Brightness) และการปรับความแตกตา่งของโทน

(Contrast) รวมทงัมีตวัปรับทีเรียกว่า Gamma ซึงเป็นการปรับความแตกต่างของโทนสีชนิดที
ปรับปรุงช่วงโทนกลางนอ้ยกว่าแบบ Contrast

ดขูอ้มูลโทนแสงแบบขาว-เทา-ดาํ
ดขูอ้มูลโทนแสงแบบแม่สี แดง-เขียว-นาํเงิน

ดเูฉพาะแม่สีทีตอ้งการ
เลือกลกัษณะของฉากหลงั

Brightness มีค่าระหวา่ง -  ถึง 
Contrast  มีค่าระหวา่ง  ถึง 
Contrast  มีค่าระหวา่ง  ถึง 
T-Brightness ปรบัความสวา่งสาํหรบัภาพ Fluorescence
Dark Cut-Off ลดสญัญาณรบกวนสาํหรบัภาพ Fluorescence
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เมือเราปรับค่าอยา่งเหมาะสม อาจทาํให้ภาพทไีดส้ามารถวิเคราะห์ไดง่้าย เพือความสะดวก

ในการทาํงานต่อเนือง โปรแกรมจะจาํค่าสุดทา้ยไวเ้พือนาํไปใชก้บัภาพถดัไปไดท้นัที โดยตวั
เลือก “Remember Last Adjustment” จะถูกกาํหนดเป็นค่าเริมตน้ หากไม่ตอ้งการใชโ้ปรแกรมจด

จาํค่าไว ้เราสามารถยกเลิกตวัเลือกนีไดต้ามตอ้งการ

การปรับค่าบางครังไม่ไดมี้ความมุ่งหมายทจีะทาํให้ภาพมีความสมบูรณ์ แต่ปรับเพอืประ

โยชน์ในการให้เห็นวตัถุทตีอ้งการไดช้ดัเจนขึน ดงัเช่นตวัอยา่งดา้นบน ซึงเป็นการตดัพืนหลงั

ทีทาํใหย้ากต่อการวดัขนาดให้หมดไปจากภาพ เมือเป็นเช่นนีการวดักท็าํไดอ้ยา่งง่ายดาย

Equalize

คาํสงันีเป็นคาํสงัทวีดัคา่สว่าง-กลาง-มืดแลว้นาํมาคาํนวณใหเ้ป็นคา่เฉลียแลว้นาํไปปรับแก ้

ภาพ ผลทีไดค้ือบางภาพจะมีสีสรรทสีดใสขึนได ้แต่หากภาพมีนาํหนกัโทนสีใกลเ้คียงกนัอยูแ่ลว้

อาจเห็นผลการปรับไดไ้ม่ชดัเจน เพราะคา่กอ่นคาํนวณและหลงัคาํนวณไม่แตกต่างกนั

ตอ้งการใหโ้ปรแกรมจดจาํค่าสุดทา้ยไว ้
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Invert

เป็นคาํสงัทใีชใ้นการกลบัสีในภาพจากสีโทนมืดเป็นสีโทนสวา่งและสีจะเปลียนไปเป็นสี

ตรงกนัขา้มของวงจรสี ทงันีเป็นการแต่งภาพทจีะทาํให้ภาพเปลียนไป โดยวตัถุประสงคค์ือการ

ทาํใหเ้ห็นวตัถุทตีอ้งการไดช้ดัเจนขนึหรือในบางครังอาจเห็นรายละเอียดในวตัถุไดดี้กว่าตอนเป็น

สีปกติกเ็ป็นได้

Filter

ฟิลเตอร์ในความหมายของโปรแกรมวเิคราะห์ภาพคอืวธีิการคาํนวณทางคณิตศาสตร์เพอื

ดดัแปลงภาพให้เป็นไปตามทตีอ้งการมีทงัทีไม่เปลียนแปลงรูปร่างของวตัถุและเปลียนแปลงรูป
ร่างของวตัถุจนจาํแทบไม่ได ้ทงัหมดกเ็พือใหไ้ดม้าซึงความเหมาะสมในการวิเคราะห์นนัเอง

ฟิล เตอร์ในโปรแกรมมดีงันี:-

Mean สาํหรับทาํให้ภาพดูเบลอไประดบัทคี่อนขา้งมาก เพือเกลือนภาพไม่คมชดัจนเกนิไป

ซึงมีความจาํเป็นตอ้งใชใ้นบางครัง เนืองจากการบนัทึกภาพจากกลอ้งดิจิตอลบางตวัทาํให้ขอบ

ภาพดูไม่สวยงามและยากต่อการกาํหนดขอบเขตการนบั การใส่ฟิลเตอร์นีจะช่วยให้ภาพนวลตา

มีความพอดีในการแบ่งแยกดว้ยโปรแกรม
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Gaussian เป็นฟิลเตอร์ทีใชส้าํหรับทาํให้ภาพเบลอเช่นเดียวกบั Mean แตจ่ะสามารถปรับ

เพมิลดขนาดความเบลอดว้ยตวัเลขได ้อยา่งไรกต็ามโปรแกรมนีไดป้รับขนาดของความเบลอให้
นอ้ยกว่าการแต่งภาพดว้ยฟิลเตอร์ Mean อยูนิ่ดหน่อย

ตวัอยา่งการใชฟิ้ลเตอร ์Mean

ตวัอยา่งการใชฟิ้ลเตอร ์ Gaussian

ตวัอยา่งการใชฟิ้ลเตอร ์Unsharp Mask

Unsharp Mark เป็นฟิลเตอร์ทใีชเ้พมิความคมชดัใหก้บัภาพทตีอ้งการ

Emboss เป็นฟิลเตอร์ทปีรับภาพใหมี้ลกัษณะเป็นภาพสามมิตนูินตาํ โดยทงัหมดจะเปลียน

ภาพสีเทาและส่วนทเีป็นขอบภาพจะมีลกัษณะทถูีกปรับใหเ้ป็นแสง-เงาของวตัถุ

ตวัอยา่งการใชฟิ้ลเตอร ์ Emboss
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Edge Detection เป็นฟิลเตอร์สาํหรับแปลงภาพเนน้ให้เหลือเฉพาะขอบภาพ ซึงจะทาํให้การ
วดัง่ายขึนในกรณีทอีงคป์ระกอบภายในของวตัถุเป็นส่วนททีาํให้สบัสนในการวดั

Erode เป็นฟิลเตอร์ทจีะเพิมขนาดของวตัถุทีมีสีดาํและลดขนาดของวตัถุทีมีสีขาว มกัจะใช้

ในการลบเศษฝุ่ นหรือสิงปนเปือนขนาดเล็กทีอยูใ่นภาพ ซึงจะทาํให้การนบัหรือวดัขนาดมีความ

ยากลาํบาก เมือใชผ้สมกบัฟิลเตอร์ Dilate อยา่งละครัง จะไดว้ตัถุทีมีขนาดเดิมแต่สิงปนเปือนถูก

ขจดัไปจากภาพได้

ตวัอยา่งการใชฟิ้ลเตอร ์Edge Detect

ตวัอยา่งการใช้ฟิลเตอร ์ Erode

Dilate เป็นฟิลเตอร์ทีจะเพมิขนาดของวตัถุทมีีสีขาวและลดขนาดของวตัถุทีมีสีดาํ มกัจะใช้

ในการลบเศษฝุ่ นหรือสิงปนเปือนขนาดเล็กทีอยูใ่นภาพ ซึงจะทาํให้การนบัหรือวดัขนาดมีความ

ยากลาํบาก เมือใชผ้สมกบัฟิลเตอร์ Erode อยา่งละครัง จะไดว้ตัถุทีมีขนาดเดิมแต่สิงปนเปือนถูก
ขจดัไปจากภาพได้

ตวัอยา่งการใช้ฟิลเตอร ์ Erode
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Open เป็นฟิลเตอร์ทสีงัใหท้าํ Erode และ Dilate ตอ่เนืองกนั เพอืขจดัวตัถุทมีีขนาดเลก็ทมีีสีขาว
ออกจาก ภาพ Binary โดยหากเป็นวตัถุทสีามารถผา่นกระบวนการมาไดจ้ะมีขนาดใกลเ้คยีงหรือเทา่

ของเดิม แตว่ตัถุเลก็ในภาพจะหายไป ทงันีเพอืใหผ้ลการวเิคราะห์เป็นขอ้มูลทใีชง้านไดง่้ายขนึนนัเอง

Close เป็นฟิลเตอร์ทสีงัใหท้าํ Dilage  และ Erode ตอ่เนืองกนั (ตรงขา้มกบั Open) เพอืขจดั

วตัถุทมีีขนาดเลก็สีดาํออกจากภาพ Binary โดยหากเป็นวตัถุทสีามารถผา่นกระบวนการมาไดจ้ะมี
ขนาดใกลเ้คยีงหรือเทา่ของเดิม แตว่ตัถุเลก็ในภาพจะหายไป ทงันีเพอืใหผ้ลการวเิคราะห์เป็นขอ้มูล

ทใีชง้านไดง่้ายขนึนนัเอง

Thining เป็นฟิลเตอร์ทเีปลียนภาพ โดยทาํให้เหลือแตแ่กนกลางของวตัถุ สาํหรับวดัความยาว

เสน้ของวตัถุทมีีความหนาไม่เทา่กนั การหาแกนกลางกอ่นแลว้คอ่ยวดัความยาวเสน้จงึเป็นการวดัที
กลางวตัถุอยา่งแทจ้ริง ใหไ้ดก้บัภาพ Binary เทา่นนั
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การแปลงภาพสีเป็นภาพขาวดํา

ในการวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Measurement) ส่วนใหญสี่ไม่มีความหมายมากนกั

เรามกัจะใชก้ารวดั Density ของภาพเป็นหลกั ซึงภาพทีวดัค่า Density นนัเมือวดัค่าของภาพสีและ

ภาพขาวดาํอาจมีค่าไม่เท่ากนัและการเชือมโยงความสมัพนัธ์กบัการมองเห็นของผูว้ดันนั ภาพขาว

ดาํทาํไดดี้กว่ามาก เมือตอ้งการแปลงภาพ เราสามารถทาํไดด้ว้ยคาํสงั “Convert to Gray Scale”

เพียงเท่านี เรากจ็ะไดภ้าพขาวดาํทีตอ้งการแลว้

การแปลงภาพสีเป็นขาวดาํนั น สามารถกระทาํไดก้ับ
ภาพสีเท่านั น เมือเราเลือกหนา้ต่างภาพทีเป็นขาวดาํ
ขึนมาใชง้าน เมนูนีจะเป็นสีเทาและไม่สามารถกดได้

Distance เป็นฟิลเตอร์ทเีปลียนภาพ โดยการสร้างภาพใหม่ทมีีลกัษณเป็นแผนทรีะยะห่างจาก

ขอบของพกิเซลส์นนัๆ ฟิลเตอร์จะใส่คา่ bit สีจากขอบของวตัถุสีขาว ขอบตดิกบัฉาก หลงัจะมีคา่
bit = 1 ห่างจากขอบ  พกิเซลส์จะมีคา่เทา่กบั  ห่างเทา่ไหร่กจ็ะเพมิคา่ bit เขา้ไปเทา่นนั เมือเราวดัคา่

สีของพกิเซลส์นนั หากไม่ใช่  แลว้ไดค้า่ K เทา่ไหร่ กห็มายถึงพกิเซลส์นนั ห่างจากขอบเป็นจาํนวน

เดียวกบัคา่ K นนัเอง
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การแปลงภาพเป็น Binary ด้วยคาํสัง Threshold

เมือมีภาพทตีอ้งการวดัขนาดหรือนบัจาํนวนทมีีฉากหลงัหรือสิงทไีม่ตอ้งการปนอยูใ่นภาพมาก
เกนิไป เรามกัจะใชเ้ทคนิคทเีรียกวา่การทาํ “Threshold” เพอืแปลงใหภ้าพมีเพยีงแค ่  สี เราเรียกภาพ

แบบนีว่าภาพ Binary ซึงจะทาํให้ง่ายต่อการวดัเป็นอยา่งมาก วิธีการมีดงันี

โปรแกรมจะจดจาํค่าทีปรับไวค้รังสุดทา้ยให้เอง ทาํให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ภาพทีมี

ลกัษณะคลา้ยกนัเป็นจาํนวนมาก แต่เมือมีความจาํเป็นตอ้งเปลียนค่าไป เราอาจจดจาํค่า Min และ

Max ได ้แลว้นาํกลบัมาป้อนทีช่องตวัเลขโดยตรง   เพียงเท่านีกจ็ะไดค้่าเดิมตามตอ้งการ

การแยกสี

การแยกสีเป็นคาํสงัททีาํให้เราสามารถแยกแชลแนลสีแดง, เขยีว, นาํเงิน ออกมาจากภาพได้

ประโยชน์คือเราอาจทราบไดว้่าวตัถุทีตอ้งการวิเคราะห์นนั มีตวัตนทแีทจ้ริงอยูใ่นแชลแนลใด

และอาจพบว่ามีบางแชลแนลรบกวนการวิเคราะห์ของเราอยู ่ฉะนนัเราเพียงแต่แยกแชลแนลสีที

ตอ้งการออกมาวิเคราะห์กจ็ะไดค้วามแม่นยาํจากการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยการวิเคราะห์แลว้

ใชเ้มาสก์าํหนดค่าตาํสดุทีตอ้งการ

ใชเ้มาสก์าํหนดค่าสงูสดุทีตอ้งการ

ใช้เมาส์เลือนช่วงค่าสูง-ตาํได ้

สามารถป้อนค่าทีตอ้งการโดยตรงได้

ชารต์แสดงค่า
Histogram ของ
โทนแสงในภาพ

กด Apply เพือ
ใหแ้ปลงภาพเป็น
Binary
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คาํสังสาํหรบัการแยกแชลแนลสี
เลือกเมนู Image แลว้ไปทีคาํสงั
Extract Color Channel จากนั น
เลือกวา่จะแยกทั งหมดหรือแยก
เฉพาะสีทีตอ้งการ

ตวัอยา่งการแยกสีของภาพ
จากเทคนิคเรอืงแสง โดย
เราสามารถแยกแชลแนล
ของสียอ้มออกมาใหเ้ห็น
เป็นสีเฉพาะของตนเองได้

การรวมภาพด้วย Color Composite

การรวมภาพดว้ยคาํสงั Color Composite นนัเป็นกระบวนการทตีรงกนัขา้มกบัการแยกสี โดย

ส่วนใหญก่ารวิจยัขนัสูงดว้ยเทคนิคเรืองแสง (ฟลูออเรสเซ็นต)์ นนั หากตอ้งการความแม่น

ยาํของการรับสญัญาณ ส่วนใหญ่นกัวิจยัจะใชก้ลอ้งดิจิตอลขาวดาํทีมีความไวในการรับสญัญาณ

มากกว่ากลอ้งดิจิตอลสี (เมือเทยีบในระดบัเดียวกนั) แลว้จะนาํภาพทีไดจ้ากการถ่ายทลีะช่อง

สญัญาณนนัมารวมกนัดว้ยซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์และ Image Frame Work มีคาํสงัททีาํไดเ้ช่น
กนัดงันี

เลือกเมนู Tools แลว้เลือกคาํสงั
Color Composite...
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. เปิดภาพทีตอ้งการรวมเป็นภาพเดียวขึนมาทงัหมด (2 –  ภาพ)

. เลือกเมนู Tools แลว้เลือกคาํสงั Color Composite

3. เมือหนา้ต่าง Color Composite ปรากฏขึนมา ให้เลือกตามหมายเลขดงัภาพดา้น

บน คือ ) เลือกไฟล์ทีตอ้งการ จากนนั ) เลือกแชลแนลสีทีตอ้งการ (ขณะนีมีให้เลือกเฉพาะแม่สี

เท่านนั)  ) แลว้กดปุ่ ม Add เพือยนืยนั เราจะทาํวนไปจนกว่าจะเพิมไดทุ้กสีแลว้จึง ) กดปุ่ ม

Apply เพือสร้างภาพจริงขึนมา ถือเป็นการจบวิธีการรวมภาพ

ภาพทีไดจ้ากการรวมแชลแนลสี
ดว้ยคาํสงั Color Composite
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การรวมภาพด้วย  Image Mixer

เมือเรามีภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์เทคนิคพนืสวา่งและพนืมืดทถ่ีายภาพจากตาํแหน่งเดียว

กนั เราสามารถรวมกนัดว้ยเครืองมือพเิศษนี เนืองจากการรวมดว้ยวธีิปกตจิะเป็นการ รวมดว้ยการนาํ

เอาขอ้มูลแชลแนลสีมารวมกนั แต ่Image Mixer จะเป็นการรวมแบบซอ้นทบักนัทาํใหข้อ้มูลภาพที

อยูด่า้นบนไม่ไปปนกบัภาพดา้นล่างจงึเห็นไดช้ดัเจนกวา่

ภาพจากเทคนิคพนืสว่างไดแ้ก ่Brightfield, Oblique, DIC, Phase-Contrast

ภาพจากเทคนิคพืนมืดไดแ้ก ่Fluorescence, Polarized

เลือกเมนู Tools แลว้เลือกคาํสงั Image Mixer...

ภาพจากเทคนิคพืนสวา่ง ภาพจากเทคนิคพืนมืดภาพตวัอยา่งก่อนการ Apply

สามารถเลือกโหมดการรวมได้
หลายวธีิซึงจะไดภ้าพทีรวมแลว้
มีความสวยงามแตกตา่งกัน เรา
สามารถทดลองไดจ้นตรงตาม
ความตอ้งการของเรา

ตวัปรบันาํหนักการซอ้นกันวา่
ตอ้งการใหภ้าพใดมีความสวา่ง
กวา่หรอืไลน่าํหนักทีขอบวตัถุ
อย่างไร

ดาํเนินการรวมภาพ
(ไดห้นา้ต่างใหม่ทกุครงั)

ภาพทีรวมดว้ย Image Mixer จะดู
สวยงามและมีความชัดเจนสมบูรณ์
ของภาพตน้ฉบับอย ู่ดว้ย
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การแปลงภาพนิงเป็นภาพเคลอืนไหว

เมือเรามีภาพชุดทไีดจ้ากการถ่ายภาพแบบ Time Lapse ซึงมีระยะเวลาในการถ่ายแตล่ะภาพห่าง

กนัตามเวลาทตีงัไวโ้ดยเราสามารถใชง้านแยกเป็นไฟลภ์าพเดียวหรือเราสามารถรวมกนัใหเ้ป็นภาพ

เคลือนไหวไดด้ว้ยเครืองมือ “AVI Maker...”

เลือกเมนู Tools แลว้เลือกคาํสงั AVI Maker...

เลือกโฟลเดอรที์มีภาพชุดอย ู่

รายชือภาพทีอย ูใ่นโฟลเดอรที์เลือก

สังสรา้งภาพเคลือนไหว
ทีมีรปูแบบไฟลเ์ป็น AVI
ซึงเป็นรปูแบบไฟลส์ากล
ทีสามารถเล่นไดโ้ดยทัวไป

กอ่นการสร้างไฟล์ภาพเคลือนไหว โปรแกรมจะถาม

ถึงรูปแบบการเขา้รหัสหนงั (Codec) ซึงรายการทีมีให้เลือก

อาจแตกต่างกนัไดใ้นคอมพวิเตอร์แต่ละเครืองขนึอยูก่บั

Codec ทีตดิตงัไวก้บัเครืองคอมพิวเตอร์นนัๆ และอาจทาํให้

ภาพเคลือนไหวทสีร้างแลว้ไม่สามารถใชง้านกบัคอมพิว

เตอร์เครืองอืนได ้ซึงเป็นส่วนทีตอ้งระมดัระวงัหรือทดสอบ
กอ่นจะนาํไปใชง้านกบัคอมพิวเตอร์เครืองนนัๆ

การสอบเทียบหน่วยวัดเป็นหน่วยสากล (Unit Calibration)

Image Frame Work สามารถสอบเทียบหน่วยวดัทีไดจ้ากโปรแกรม (พิกเซลล)์ เป็นหน่วยวดั

สากลได ้เช่น ไมครอน, มิลลิเมตร, เซ็นตเิมตร, นิว ฯลฯ โดยขนัตอนการสอบเทยีบนนั ตอ้งเริมจากการ
บนัทกึภาพดว้ยอุปกรณ์ทกีาํลงัใชง้านเป็นปัจจุบนั

การนาํเอาค่าสอบเทียบทีไดจ้ากอปุกรณที์ไม่ใช่อุปกรณที์ทาํ
การสอบเทียบ มาวดัแลว้ใชค่้าสอบเทียบนี จะทาํใหเ้กิดขอ้
ผิดพลาดเป็นอยา่งมาก เนืองจากระยะตา่งๆ ยอ่มไม่เท่ากัน
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เมือเราตอ้งการสอบเทยีบกบักลอ้งจุลทรรศน์ เราจาํเป็นตอ้งมี Stage Micrometer  เพอืทาํการ

สอบเทยีบในระดบัไมครอนได ้เนืองจากกาํลงัขยายของกลอ้งจลุทรรศน์อยูใ่นช่วงดงักล่าว การสอบ
เทยีบดว้ยหน่วยอืนๆ จะไม่เหมาะต่อการใชง้าน  ลกัษณะของ Stage Micrometer เป็นดงัภาพ

Stage Micrometer ชนิดตีเสน้ตามแนวนอน
ระยะหา่งระหวา่งขีด เท่ากับ 0.01mm หรอื

 ไมครอนนันเอง

เมือมองผ่านกลอ้งจลุทรรศน์จะเห็นเป็นเสน้แนวตั ง ตียาว
ไปเรอืยๆ โดยมากจะมีทั งหมด  เสน้ การมองผา่น
กลอ้งจลุทรรศน์ทีกาํลงัขยายสงูอาจเห็นไดไ้ม่หมด การ
สอบเทียบจึงทาํเฉพาะกับเสน้ทีเห็นได ้ ซึงก็เหมาะกับ
การนาํไปใชด้ว้ยนันเอง

ในการสอบเทยีบนนั ใหเ้รากดเมนู

Tools แลว้เลือกคาํสงั “Calibration Options...”
หรืออาจกดทปีุ่มรูปไม ้บรรทดักบัสเกล (ที

ลูกศรชีอยู)่ กไ็ด ้เมือเรียกคาํสงัแลว้จะ

ไดห้นา้ตา่งสาํหรับการสอบเทยีบดงัภาพ

ในการสร้างคา่สอบเทยีบใหม่

เราสามารถ ทาํไดโ้ดย กดทปีุ่ม “New”

จากนนั ) ใหเ้ราตงั ชือทเีราสามารถเขา้ใจ

ความหมาย ไดง่้ายเช่น Nikon 10x หมายถึง

สร้างจากกลอ้ง ยหีอ้ Nikon ทกีาํลงัขยาย  เทา่

จากนนั ) ให้เราเลือกหน่วยทตีอ้งการสอบ
เทยีบแลว้ ) กดปุ่ ม “Measure” เพือเขา้สู่กระบวน

การสอบเทียบกบัภาพจริง สาํหรับชือทงัสองแห่ง

ตามขอ้  และ  ทเีราตงั นนัไม่มีผลตอ่ความถูก-ผดิ

ใน การสอบเทยีบแตอ่ยา่งใด นนัหมายความว่าทงั

สองแห่งเป็นส่วน ทใีชใ้นการสือสารกบัผูใ้ชเ้พอื

ความเขา้ใจตรง กนัระหวา่งโปรแกรมกบัผูใ้ชง้าน
โดยส่วนทตีอ้งเนน้เป็นพเิศษคอืขนัตอนท ี

ซึงจะเป็นการเทียบ ขนาดทเีราทราบจาก Stage

Micrometer กบัภาพทถ่ีายไดจ้ากกลอ้งดิจติอล

เรามาดูขนัตอนตอ่ไป กนัเลย
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ในขนัตอนการเทียบนี จะมี

เสน้ตรงทตีอ้งการใหเ้ราลากปลาย

ทงัสองดา้นไปทาบกบัระยะทีเรารู้วา่ มีขนาดเทา่ไหร่

เช่นดงัภาพเรา ลากเสน้ไปทาบทคีวามยาวเทา่ กบั 

ช่องของ Stage Micrometer หมายความวา่เราลาก

เสน้นี เมือเทยีบกบัขนาดจริงจะเทา่กบั  ไมครอน
จาก นนัให้ นาํเอาคา่ทคีาํนวณไดม้าใส่ไวท้ช่ีองทถีาม

เราว่าเสน้ทีเราทาบไวมี้ความยาวเทา่กบัเทา่ไหร่ แลว้

กดปุ่ ม “OK” เป็นอนัจบขนัตอนการสอบเทยีบ

ในกรณีทีกลอ้งจุลทรรศน์ของเรามีเลนสว์ตัถหุลายชิน เราตอ้ง
ทาํการสอบเทียบใหค้รบทกุเลนส ์ กรณีทีเป็นกลอ้งชนิดสเตอรโีอ
ใหเ้ราสอบเทียบดว้ยค่าระยะซมูแทน

สิงสาํคญัทตีอ้งทาํให้ถูกตอ้งทกุครังทมีีการเปลียนกาํลงัขยายหรือเปลียนอุปกรณ์เกยีวกบักาํลงั

ขยายนนั คือจะตอ้งเลือกค่าสอบเทียบให้ตรงกบัความเป็นจริง หากเลือกผดิ คาํตอบจากการวดัจะ

ผดิไปดว้ยเช่นกนั และถา้ยงัไม่มีค่าสอบเทียบกบักาํลงัขยายทีใช ้ตอ้งมีการสอบเทียบทกีาํลงัขยาย

นีโดยไม่สามารถนาํเอาค่าอืนๆ มาทดแทนได้

เมือตอ้งการวดัหรือนับโดยคาํตอบตอ้งเป็นค่าสากล
เราจาํเป็นตอ้งเลือกค่าการสอบเทียบทีทาํไวแ้ลว้ ให ้
ถกูตอ้งตรงกับปัจจุบันเสมอ หากเลือกผิดจะทาํใหค่้า
เพียนไป ทาํใหเ้สียเวลาตอ้งวดัใหม่ได ้

การใช้งาน Scale Bar และ Objective Lens

เมือตอ้งการใส่สเกลบาร์ในภาพ เราจะตอ้งทาํความเขา้ใจเกยีวกบัเรืองของการสอบเทียบ

ขนาดโดยเฉพาะเมือ เราทาํงานกบักลอ้งจลุทรรศน์ทีสามารถเปลียนกาํลงัขยายไดต้ามความจาํเป็น

ใน การใชง้าน สาํหรับในส่วนนีจะไม่ไดก้ล่าวถึงวิธีการสอบเทียบอีกตอ่ไปแลว้ แต่จะขา้มไปสู่
ส่วนของการปรับตงัสเกลบาร์และเรืองของเลนส์วตัถุในโปรแกรม

ปุ่ มแสดงสเกลและปุ่ มเลือกค่าสอบเทียบดว้ยภาพเลนส์
วตัถทีุช่วยใหเ้ขา้ใจการใช้ไดง้่ายและตรวจสอบความถกู
ตอ้งไดง้่าย
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เริมจากส่วนประกอบต่างๆ ในการปรับตังมดีงันี

. เป็นตวัเลือกสาํหรับเปิด/ปิดการใชง้านสเกลบาร์ เมือใชง้านจะมีปุ่ มสเกลและเลนส์วตัถุ

ปรากฏทีทูลบาร์ดา้นบน จึงทาํให้ผูใ้ชง้านสามารถ ปรับเปลียนสเกลทีใชไ้ดท้นัทีและสามารถใส่

สเกลในภาพไดอ้ยา่งง่ายดาย

. เป็นตวัเลือกวา่จะให้มีปุ่ มเลนส์วตัถุใดปรากฏทีทลูบาร์ ทงันีควรสมัพนัธก์บัเลนส์วตัถุที

เรามี ใชท้ีกลอ้งจุลทรรศน์ดว้ย

. เมือเราเลือกใชเ้ลนส์วตัถุใดๆ จากขอ้  แลว้ ส่วนนีจะเป็นการ เลือกชือของการสอบเทียบ

ทีทาํไวก้อ่นหนา้นี โดยจะมีชือเดียวกนักบัดา้นบนในส่วนทีเป็นการสอบเทยีบ ทงันีในเวอร์ชนันี

จะไม่มีส่วนของการตรวจสอบค่า หากผูใ้ชง้านเลือกชือเดิมซาํในเลนส์วตัถุอืนๆ อาจทาํ ใหเ้กดิขอ้

ผดิพลาดในการวดัขนาดได้

ส่วนทีผูใ้ชง้านตอ้งกาํหนดอีกคือ ความยาวของสเกลบาร์ทีตอ้งการ ให้แสดงผล มีหน่วยเป็น

ค่าเดียวกนักบัตอนสอบเทียบคา่ เมือเลือกค่าสอบเทยีบใด กห็มายถึงจะมีการแสดงหน่วยวดันนัๆ

ตอนแสดงบาร์ดว้ย  ทีพิเศษ กว่าโปรแกรมอืนๆ คือ หากผูใ้ชง้านใชเ้ป็นหน่วยไมครอน โปรแกรม

จะ แสดงอกัษรไมครอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยไม่ตอ้งประยกุตเ์อาอกัษรตวั U มาใชแ้ทน จึงทาํให้

สเกลบาร์แสดงผลตาม  มาตรฐานสากลและเป็นทีเขา้ใจแกผู่ท้ดูีภาพของเราโดยง่าย

. ในส่วนของค่า Default นนั ผูใ้ชง้านสามารถกาํหนดไวล่้วงหนา้ไดว้่าเมือใชฟั้งกช์นัสเกล

บาร์นีแลว้ ภาพที เปิดหรือถ่ายใหม่จะถูกบงัคบัให้ใชค้า่ของสเกลบาร์และค่าสอบเทียบทกีาํหนด

ไวนี้ ทนัที ซึงตามความเป็นจริงแลว้ ส่วนนีมีทงัขอ้ดีและขอ้เสีย  กล่าวคือถา้งานทีใชป้ระจาํ ไม่มี
การเปลียนกาํลงัขยายของเลนส์วตัถุทีกลอ้งจลุทรรศน์ เลย การกาํหนดไวจ้ะทาํให้ไม่ลืมและแสดง

ผลสเกลบาร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่ในทางกลบักนั หากมีการเปลียนกาํลงั ขยายทีใชง้านบ่อยครัง การ

กาํหนดไวล่้วงหนา้นี อาจทาํให้เกดิขอ้ผดิพลาดได ้ฉะนนัการกาํหนดค่า Default ควรใช ้ตามความ

เหมาะสมดว้ย เมือมีการกาํหนดแลว้ตอ้งการยกเลิก สามารถทาํไดโ้ดยการกดปุ่ ม “Clear Default

Lens” ท ีดา้นบนของตวัเลือกนี เมือกาํหนดครบถว้นแลว้จะปรากฏปุ่ มทีทูลบาร์ดงัภาพดา้นล่าง
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มาดูในส่วนของการกาํหนดสเกลบาร์กนัตอ่ เมือเรากาํหนดคา่ของเลนส์วตัถุตามทตีอ้งการ

ไดแ้ลว้ อาจไม่จาํ เป็นตอ้งไปเปลียนแปลงค่าอีก โดยโปรแกรมจะบนัทึกค่านีไวใ้ห้ (เป็นค่าทีบนั
ทึกเขา้สู่ Windows Registry) ค่านี เป็นค่าประจาํเครืองทีใชง้านอยู ่เพือป้องไม่ให้เกดิขอ้ผดิพลาด

เมือ เปลียนไปใชค้อมพวิเตอร์เครืองอืน ค่าจะไม่ตามไปดว้ย ตอ้งทาํการสอบเทียบและกาํหนดค่า

เลนส์วตัถุตามความเป็นจริงในการใชง้านขณะนนั

ลกัษณะของสเกลบาร์กาํหนดไดเ้ป็นสองแบบ คอื แบบไม่มีพนืหลงัและแบบมีพนืหลงั ทงันี

มีไวเ้พอืความเหมาะสมในการแสดงผล เพอืทาํให้สเกลบาร์สามารถมองเห็นไดง่้าย อยูใ่นแถวบน

ของกรอบตงัค่า (หมายเลข  ในภาพดา้นล่าง)

ในส่วนถดัมากเ็ป็นส่วนของการกาํหนดสีของบาร์และสีของพืนหลงั ในกรณีทีเลือกแสดง

ผลแบบไม่มีพืนหลงั สีของ Back Color จะไม่ถูกนาํมาใช ้แต่กส็ามารถกาํหนดไวล่้วงหนา้ได้

นอกจากนนัแลว้ผูใ้ชย้งัสามารถกาํหนดความหนาของเสน้ทีตอ้งการได ้ซึงการนาํภาพไปใชง้าน

บางครัง อาจเห็นแถบของสเกลไดย้าก เราควรเพิมค่า ในส่วนนีตามความเหมาะสม (หมายเลข )

ตวัเลือกแถวล่างสุดจะเป็นการกาํหนดลกัษณะของตวัอกัษรทเีป็นการแสดงค่าของสเกลบาร์

โดยเมือผูใ้ชง้านใชห้น่วยเป็นไมครอน โปรแกรมจะแสดงผลเป็นสญัญลกัณ์ไมโครไดอ้ยา่งถูก

ตอ้งดว้ย (หมายเลข )

เมือกาํหนดค่าตา่งๆ ครบแลว้ให้กดปุ่ ม “OK” เพือบนัทึกค่าไว ้หากกดทีปุ่ มกากบาท โปร-

แกรมจะไม่บนัทกึคา่และจาํกลบัไปใชค้า่เดิมกอ่นหนา้นีดว้ย

การกาํหนดคา่ทงัหมดจะยงัไม่ถูกนาํมาใชง้านจนกวา่ผูใ้ชจ้ะกดปุ่มแสดงสเกลบาร์และกดปุ่ ม
เลนส์วตัถุทีทูลบาร์ดา้นบนเสียกอ่น เช่นตวัอยา่งดา้นล่างเป็นการเลือกเลนส์วตัถุกาํลงัขยาย  เท่า

และให ้แสดงสเกลบาร์ ในกรณีทไีม่ตอ้งการแสดงสเกลบาร์แลว้ ผูใ้ชง้านเพยีงแคก่ดปุ่ มแรกซาํ

อีกครังหนึงเทา่นนั สเกลบาร์ในรูปปัจจบุนักจ็ะหายไป

ปุ่ มแสดง/ซ่อน
สเกลบาร์ ปุ่ มเลือกเลนสว์ตัถุ

กาํลังขยายต่างๆ
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เมือสเกลบาร์แสดงผลในภาพแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถใชเ้มาส์ลากเพอืยา้ยตาํแหน่งไดต้าม

ความสะดวก โดยตาํแหน่งทยีา้ยไปจะถูกบนัทึกไว ้เมือแสดงผลสเกลบาร์ครังต่อไปจะถือตาํ
แหน่งสุดทา้ยเป็นตาํแหน่งทีใชใ้นการแสดงผล

สาํหรับสเกลทแีสดงผลในปัจจุบนันนั จะถือเป็น

การแสดงเพอืการอา้งอิงกบัภาพทใีชง้านอยูเ่ท่านนั

หากตอ้ง การใหส้เกลถูกบนัทกึไปพร้อมกบัภาพจะตอ้ง

เลือกเมนู Image  แลว้เลือก “Burn Scale Bar to Image...”

ดงัภาพ

โดยโปรแกรมจะมีการเตอืนใหท้ราบดงันี

- เมือเราแนบสเกลบาร์ให้ตดิถาวรแลว้ ฟังกช์นั

สเกลบาร์กไ็ม่จาํเป็นตอ่ภาพนีอีกตอ่ไป

- ผูใ้ชง้านจะไม่สามารถยกเลิกสเกลบาร์ทแีนบ

ตดิถาวรกบัภาพไดอี้กตอ่ไป

ดงันนัการใชค้าํสงั “Burn Scale Bar to Image...”

จงึตอ้งพจิารณาการใชง้านตามความเหมาะสม เนืองจาก
ภาพทไีม่ไดแ้นบสเกลบาร์แบบถาวรนนั จะกลบัมาใส่

สเกลบาร์อีกเมือไหร่กไ็ด ้อยา่งไรกต็ามเมือเราใชค้าํสงันี

แลว้ สเกลบาร์จะยงัไม่ไดบ้นัทกึไปพร้อมกบัภาพในทนัที

ผูใ้ชง้าน ตอ้งบนัทึกภาพนนัๆ จึงจะไดภ้าพทมีี สเกลบาร์แนบตดิถาวรจริงๆ

สามารถยา้นสเกลบารไ์ด ้
โดยการใช้เมาส์ลากทีแถบของบาร์
(เฉพาะทีแถบบารเ์ท่านั น)
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เครืองมือสําหรับช่วยการวิเคราะห์

Image Navigator

เป็นหนา้ตา่งทใีชส้าํหรับการดูภาพรวม
ของภาพทเีรากาํลงัทาํงานอยู ่หากตอ้งมีการ

ซูมภาพ เขา้ไปมากๆ จะทาํให้การหาตาํแหน่ง

อืนๆ ทาํได ้ยากขนึ หนา้ต่าง Image Navigator

จะช่วยใหเ้รา หาตาํแหน่งทตีอ้งการไดง่้ายขนึ

มาก พร้อมทงั สามารถใชเ้มาส์เลือนตาํแหน่งได้

จากกรอบสีแดง ในหนา้ตา่ง Image Navigator
โดยตรงดว้ย

Magnification Window

เป็นหนา้ตา่งททีาํหนา้ทตีรงกนัขา้มกบั Image Navigator โดยถา้หากเราตอ้งทาํงานกบัภาพ

ในลกัษณะทีเนน้ภาพรวมและตอ้งเห็นรายละเอียดในเวลาเดียวกนั เราสามารถใช ้Magnification

Window ช่วยได ้โดยดา้นล่างของหนา้ต่างนี จะเป็นตวัปรับกาํลงัขยายของการซูมไดด้ว้ย

Mouse Guide Window

เป็นหนา้ต่างสาํหรับมือใหม่ทเีริมหัดใชโ้ปรแกรมแลว้ยงัจาํไม่ไดว้่าเครืองมือทีกาํลงัใชง้าน

อยูต่อ้งควบคุมเมาส์อยา่งไร เลือกเมนู View แลว้เลือกคาํสงั “Mouse Guide Window” เพียงเท่านี

เรากส็ามารถใชโ้ปรแกรมไดอ้ยา่งไม่ตดิขดั

กรอบสีแดงในหนา้ตา่ง Image Navigator
หมายถึงพืนทีทีกาํลงัแสดงผลอยูข่องหนา้ต่าง
ปกติ เมือหน้าต่างปกติมีการปรบัขนาดหรือซูม
กรอบนีจะเปลียนขนาดตามไปดว้ยนันเอง
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ROI (Region of Interest)

ROI คือการกาํหนดขอบเขตทีสนใจ ซึงในโปรแกรมนีจะมี ROI สองชนิดทีมีการทาํงานที

แตกต่างกนั คือ ROI และ ROI Mask โดยมีวิธีใชแ้ตกต่างกนัดงันี

ROI

เป็นการกาํหนดพนืทสีีเหลียมในภาพเพอืวตัถุประสงคด์งันี

. เพอืใชค้าํสงั Duplicate ในการสร้างหนา้ตา่งภาพใหม่ทมีีขอบเขตตามทตีอ้งการ เหมาะสาํ

หรับการกาํหนดใหภ้าพหลายๆ ภาพ มีพืนทีเท่าๆ กนัและมีจุดสนใจทีเราเป็นผูเ้ลือกจากภาพจริง

แลว้เทา่นนั

. เพือทาํการนบัวตัถุในภาพอตัโนมตัิ โดยโปรแกรมจะทาํการนบัวตัถุในภาพภายใตพ้ืนที

ของ ROI ทีเราสร้างไวเ้ท่านนั
สามารถป้อนค่าทีตอ้งการ
ไดใ้นช่องของหนา้ตา่ง ROI
Properties ได ้

เมือกาํหนดไว ้ ไม่วา่เราจะปรบักรอบ
ROI ของหนา้ตา่งใดก็ตาม กรอบ
ROI ของทกุหนา้ตา่งทีเปิดอย ู่จะปรบั
ตวัเองตามทันที

เราสามารถใชเ้มาส์เพือยา้ยตาํแหน่งหรือปรบัขนาดของ ROI
ไดท้ันทีจากกรอบและโหนดทีปรากฏในภาพ เราสามารถ
เปลียนสีของกรอบ ROI ไดจ้ากหนา้ตา่ง ROI Properties

ROI แบบนีถูกออกแบบมาเพอืให้ใชง้านไดง่้ายและสามารถใชง้านซาํกบัภาพถดัไปเรือยๆ

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํให้การวเิคราะห์ภาพทีมีปริมาณมากๆ และภาพถ่ายของเรากมี็จุดทสีามารถวิ

เคราะห์ไดจ้ากส่วนทีเราตอ้งเลือกเท่านนัแลว้ ROI กจ็ะช่วยให้เราประหยดัเวลาในการทาํงานได้
เป็นอยา่งดี
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ROI Mask

หากเรามีการวเิคราะห์ภาพกบัพนืททีมีีรูปร่างไม่เป็นสีเหลียม ROI Mask จะสามารถช่วยงาน

เราไดเ้ป็นอยา่งดี โดยที ROI Mask จะมีวิธีการกาํหนดคลา้ยกบัการวาดภาพ เพียงแต่สิงทีเราวาด

ไม่ใช่การเปลียนแปลงขอ้มูลภาพทีเราใชง้านอยู ่แต่เป็นการสร้างกรอบ ROI ทีไม่เป็นสีเหลียม

ครอบการทาํงานของเราอีกทอดหนึง

เครืองมือสาํหรบัการวาด

เครืองมือสาํหรบัการลบ

เลือกโหมดการแสดงผลมาส์ค

ใชง้านหรอืเลิกการใชง้าน ROI Mask

กาํหนดขนาดของแปรงทาสี เมือใชเ้ครอืงมือวาดหรอืลบทีเป็นแปรง

กาํหนดค่าความโปรง่แสง เมือเราเลือกแสดงผลแบบ Transparent (ปุ่ มที )

กาํหนดความหนาของเสน้ทีแสดงผล

เลือกสีของ ROI Mask

เมือเรากาํหนดพืนทีของ ROI ดว้ยการวาดแลว้ หากมีการใชค้าํสงั “Segmentation” หรือ

“Automatic Count” ตามตวัอยา่งดา้นบน กจ็ะเกดิการทาํงานเฉพาะบริเวณทีเป็นสีเขียวเท่านนั



หนา้ 

คู่ มือการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพ Image Frame Work

การทาํ Segmentation

กอ่นการนบัอตัโนมตั ิเราจาํเป็นตอ้งทาํ Segmentation กอ่น ทงันี เพอืเป็นการบอกโปรแกรม

ให้ทราบว่า เราตอ้งการให้โปรแกรมนบัอะไร

ในการกาํหนดสีทตีอ้งการนนั มีเนือหาดงันี

) กดปุ่มรูปตวัดูดสี ไปคลิกในตาํแหน่งของภาพทตีอ้งการ

นบั Segmentation จะเตมิสีทเีราเลือกในหวัขอ้ Mask Color ให้

เพอืใหรู้้ว่าเป็นพนืททีเีลือกแลว้ ในขณะเลือกสีเราสามารถ
สงัเกตุจากกรอบสีเหลียมดา้นขวาไดว้า่ ปลายตวัดูดอยูใ่นตาํ

แหน่งทเีราตอ้งการหรือไม่ ฉะนนัในภาวะปกต ิกรอบนีจะไม่

มีการแสดงผลอะไร หากบริเวณทเีราเลือกเป็นพนืทขีนาดเลก็

เราอาจปรับคา่ของขนาดทหีวัขอ้ Eye Droper Size ใหเ้หมาะสม

กบัพนืทไีด้

ในกรณีทตีอ้งการกาํหนดคา่ใหม่ เราอาจกดปุ่มรูปยางลบ

(อยูถ่ดัจากปุ่ มตวัดูดสี) เพอืลบคา่ทงิทงัหมดกอ่นแลว้เริมใหม่

หรือเราดูดสีผดิท ีอาจกดทปีุ่ม Undo เพอืยอ้นคา่กลบัไปกอ่น

หนา้นีได้

) เราสามารถเปลียนสีของ Segmentation ไดด้ว้ยการคลิก

ไปทจีานสีไดท้นัท ีหากตอ้งการสีมากกวา่ทมีีในจานสี สามารถ

เลือกเพมิไดจ้ากปุ่ มเล็กๆ ดา้นขา้ง (ปุ่ ม More Color)

) เราสามารถใชง้านหรือยกเลิก Segmentation ได ้จาก

ส่วนของปุ่ มในกรอบ Manage Mask ปุ่ มแรกจากซา้ยมือ 

คอืปุ่ม ใชง้าน Segmentation ส่วนปุ่ มถดัไปทเีป็นรูป  คอืปุ่ม

ยกเลิกการใช ้Segmentation

) เราสามารถคดัลอก Segmentation ออกมาเป็นภาพ Binary ได ้ดว้ยการกดปุ่ ม  เราจะ

ไดห้นา้ตา่งใหม่ทคีดัลอกเฉพาะ Segmentation ออกมา

) เราสามารถบนัทกึค่าการทาํ Segmentation ไดด้ว้ยการกดปุ่ มรูปแผน่ดิสกแ์ละสามารถ

โหลดไฟล์ทีบนัทึกไวแ้ลว้ดว้ยการกดปุ่ มรูปเปิดแฟ้ม ไฟล์ทบีนัทึกและโหลดไดต้อ้งสร้างจาก

ส่วนนีเท่านนัและจะมีนามสกุลเป็น .seg

ในหัวขอ้ Filter นนั เราสามารถใชฟิ้ลเตอร์ Erode และ Dilate ในการกาํจดัสิงปนเปือนออก

ไปจากภาพกอ่นทีจะทาํการนบัอตัโนมตัิได ้นอกจากนนัแลว้ เรายงัสามารถกาํหนดค่า Kernel ใน

การทาํฟิลเตอร์ไดต้งัแต่ 3x3 ถึง 9x9

ในการทาํ Segmentation โปรแกรม Image Frame Work จะใชโ้หมดสีแบบ HSV (Hue,
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Saturation, Value) ซึงจะทาํใหเ้ลือกสีตามตอ้งการไดโ้ดยง่าย โปรแกรมจะสามารถเลือกไดว้า่เรา

ตอ้งการจะกาํหนดการเลือกสีดว้ยคา่ใดบา้ง ซึงมีรายละเอียดดงันี

1. Use H หมายถึงตอ้งการเลือกสีเพยีงอยา่งเดียว โดยไม่สนใจว่ามีความสดอยา่งไร สว่างเทา่

ไหร่ ขอให้เป็นโทนสีทีเลือกถือวา่ใชไ้ด้

2. Use HS หมายถึงเราตอ้งการเลือกสีทีตอ้งการและกาํหนดช่วงความสดของสีดว้ย (ซึงโปร

แกรมจะวดัจากการทีเราเอาตวัดูดสีไปคลิกในภาพตวัอยา่ง)

3. Use HSV หมายถึงนอกจากสีทีเลือกและความสดของสีทีเลือก แลว้ยงัมีการกาํหนดช่วง

ความสวา่งไวด้ว้ยวา่ตอ้งการช่วงความสว่างเท่าใด ตวัเลือกนีจึงเป็นตวัเลือกทใีห้การเลือกตรงกบั

ตวัอยา่งมากทสุีดนนัเอง

ตวัเลือกดา้นล่างทีมีคาํว่า “CW” และ “CCW” นนั หมายถึง CW=Clockwise และ CCW=

Counter Clockwise คือตามเขม็นาฬิกาและทวนเขม็นาฬิกาตามลาํดบั เพราะค่า Hue คือการกาํ

หนดองศาของสเป็กตรัมของจานสี ซึงการกาํหนดช่วงสีทีตอ้งการนนั เมือเรากาํหนดแลว้ จะตอ้ง

กาํหนดเพมิลงไปอีกว่า จะเป็นช่วงทีนบัตามเขม็นาฬิกาหรือช่วงททีวนเขม็นาฬิกา เพราะจะได้

ช่วงสีไม่เหมือนกนั ในหนา้ต่าง จะมีการแสดงเสน้รอบๆ จานสี เพือให้ทราบว่าเรากาํลงัเลือกสี

ใดบา้งจากการทีเราใชเ้มาส์คลิกไปทีภาพตวัอยา่ง

และสุดทา้ย หากเราเลือก “Auto Apply Mask” ไว ้เมือมีการเรียกเครืองมือทาํ Segmentation

นีขึนมา กจ็ะทาํการสร้างขอ้มูล Segment ให้ทนัที โดยไม่ตอ้งกดปุ่ มสร้างเองอีกดว้ย

สีเหลืองทีเห็นในภาพตวัอยา่งคือสว่นทีทาํเป็น Segmentation แลว้
ถา้หากการเลือกถกูตอ้งตามทีตอ้งการ เราไม่จาํเป็นตอ้งบันทึกค่า
ไว ้ เพราะเมือปิดหนา้ตา่งแลว้เปิดหนา้ตา่ง Segmentation ขึนมา
ใหม่ สว่นนีจะทาํการโหลดขอ้มลูจากครงัก่อนขึนมาใชเ้องทันที
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การทาํ Automatic Count

หากเราสามารถสร้างขอ้มูล Segmentation ไดแ้ลว้ เรากจ็ะสามารถนบัอตัโนมตัไิด ้เพยีงกด ปุ่ม

 ททีูลบาร์ดา้นบน จะไดห้นา้ตา่ง Automatic Count ปรากฏขนึมาดงัภาพดา้นล่าง

ปุ่ มสาํหรบัทาํ Segmentation โดยอาศัยขอ้มลูเก่าทีมีอย ูใ่นการสงังาน
กาํหนดสีของวตัถทีุสามารถนับได ้ (วตัถทีุไม่ถกูนับจะไม่ลงสีให)้

อธิบายจากซา้ยมาขวา ปุ่ มแรกคือปุ่ มสาํหรบัการนับอัตโนมัติ หากตวัเลือก
ดา้นลา่งคือ “Auto Apply Count” ถกูเลือกไว ้ในการเรยีกหนา้ตา่งครงัแรก
อาจไม่จาํเป็นตอ้งกดปุ่ มนี โดยโปรแกรมจะทาํใหเ้องทันที ปุ่ มถดัมาคือปุ่ ม
ยกเลิกการนับ ถดัมาเป็นปุ่ มรปูตาราง คือปุ่ มสาํหรบัเรยีกหนา้ต่างแสดง
คาํตอบออกมา ถดัมาเป็นปุ่ มเรยีกหนา้ตา่งสรปุ และสุดทา้ยเป็นปุ่ มบันทึก
ค่าเพือใหห้นา้ต่างทีกาํลังจะเปิด มีค่าตามการปรบัตงัจากครงันีติดไปดว้ย
สว่นตวัเลือก Summary Count นั น เป็นการนับแบบสรปุขอ้มลูซึงมีความ
เรว็ในการนับดีกวา่แบบ Object Measure Count มาก โปรแกรมจะแนะนาํ
ใหเ้ปลียนเป็นแบบ Summary Count เมือเห็นวา่แบบลา่งจะใชเ้วลามากเกิน
ไปนันเอง

แสดงจาํนวนวตัถทุั งหมดทีนับไดแ้ละจาํนวนทีผ่านเกณฑที์ตั งไวด้า้นล่าง

เกณฑก์ารนับวตัถวุา่ตอ้งการใหว้ตัถทีุตอ้งการอย ูใ่นช่วงตัวเลขทีป้อนลงไป
Area = หมายถึงพืนทีของวตัถ ุมีหน่วยเป็นตาราง  มิติ
Density = หมายถึงค่าความเขม้แสงของวตัถุ
Diameter = หมายถึงขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของวตัถุ
Perimeter = หมายถึงความยาวของเสน้รอบวตัถุ
PerArea = หมายถึงอัตราสว่นของพืนทีเมือเทียบกับพืนที ROI ทีสรา้งขึน
Circularity = หมายถึงความกลมของวตัถมีุค่าเป็น %

กาํหนดใหก้ารนับไม่รวมว ัตถทีุติดอย ู่กับขอบดา้นใดบ้าง

สงัใหห้นา้ตา่ง Automatic Count ทาํการนับวตัถทุันทีเมือมีการเรยีกใชง้าน

เมือเราปรับตงัค่าและกาํหนดเกณฑท์ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ เรากจ็ะตอ้งกดปุ่ ม  ทีบริเวณ

กลางหนา้ต่างซาํเพอืให้เกดิการนบัตามขอ้กาํหนดทีเรากาํหนดใหม่

การนบัวตัถุมีสองแบบคอื

1. Summary Count เป็นการนบัแบบสรุป โดยจะตอบเพยีง  คา่ไดแ้ก ่Area, Density และ

PerArea โดยจะแสดงคาํตอบทีหนา้ต่าง Automatic Count Summary เท่านนั แต่หากเราไม่ตอ้ง

การขอ้มูลอืนๆ วิธีนีจะให้คาํตอบไดร้วดเร็วมาก
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จากตัวอยา่งในภาพ พืนทีสีเหลืองคือบริเวณทีเราทาํ
Segmentation สว่นเสน้ขอบสีม่วงคือวตัถทีุเราสังใหนั้บ
โดยมีขอ้กาํหนดวา่วตัถตุอ้งใหญก่วา่  พิกเซลล ์ ให ้
สงัเกตุวา่จะมีวตัถทีุไม่ไดถ้กูตีกรอบในภาพดว้ย เนืองจาก
ไม่ผา่นเกณฑที์กาํหนดไวนั้นเอง

คาํตอบทั งหมดโดยพืนฐานจะมีหน่วยเป็นพิกเซลล์ แตห่ากเราทาํการสอบ
เทียบและเลือกใชง้านแลว้ คาํตอบเหลา่นีจะมีหน่วยเป็นไปตามทีทาํไวที้ค่า
สอบเทียบ นอกจากนั นหากเราลืมเลือกค่าสอบเทียบไว ้ ก็สามารถเลือกได้
ภายหลงั โปรแกรมจะทาํการคาํนวณและปรบัเปลียนใหโ้ดยทันที

2. Object Measure Count เป็นการนบัทโีปรแกรมจะทาํการหาขอ้มูลของวตัถุทลีะชินไป เรือยๆ

โดยคาํตอบจะมีดงันี Area, Density, Diameter, Perimeter, PerArea, Circularity ซึงการหาขอ้มูลแยก

กนัแตล่ะชิน อาจใชเ้วลาในการวดันาน (โดยมากเนืองจากวตัถุมีรูปร่างทแีปลกๆ ซบัซอ้นมากๆ)

หากเกดิเหตุการณ์เช่นนี โปรแกรมจะแจง้เตือนให้ทราบและอาจให้เราเลือกทีจะดาํเนินการนบั

ดว้ยวธีิแรกแทน อยา่งไรกต็ามการนบัวิธีนีเป็นการนบัทใีหค้าํตอบละเอียดกว่า จงึเป็นทางเลือก

ทีจะดาํเนินการกอ่น
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การคาํนวณค่าด้วย Measure Calculator

เมือเรามีการนบัวตัถุหรือวดัขนาดในภาพแลว้ เราอาจมีความตอ้งการทจีะคาํนวณคา่หรือ
เปรียบเทียบค่าทีไดก้บัภาพอืนๆ โดยมากโปรแกรมทวัไป มกัตอ้งส่งคา่ดงักล่าวไปใหโ้ปรแกรม

สเปรดชีต เช่น Excel เพอืทาํการคาํนวณ แตโ่ปรแกรม Image Frame Work มีเครืองมือทชืีอวา่

Measure Calculator ทใีหเ้ราสามารถหาคาํตอบไดภ้าพในโปรแกรมเอง เพยีงแค่กดปุ่ม    ททีลู

บาร์ดา้นบน จะไดห้นา้ตา่งดงัภาพดา้นล่างนี

เลือกวา่จะนาํคาํตอบของหนา้ต่างใดมาใช้งาน
รวมทั งสามารถกาํหนดเป็นค่า คงทีตา่งๆ ไดอี้กดว้ย

ปุ่ มสาํหรบัเพิมตวัคอลมัน์ใหม่
ปุ่ มสาํหรบัลบคอลมัน์จากหลงัสดุ

สาํหรบักาํหนดตวัคาํนวณวา่ปกติจะใชต้ัวใดเป็นหลกั

สง่ขอ้มลูทั งตารางไปให ้Excel

ปุ่ มสาํหรบัแกไ้ขตัวกระทาํ
(มีคาํอธิบายดา้นลา่ง)

ในการคาํนวณขอ้มูลการวดันนั เราสามารถกาํหนดตวักระทาํ
ระหว่างขอ้มูลแต่ละคอลมัน์ได ้ ดว้ยการกดปุ่ ม Edit ทีอยูร่ะหว่าง

คอลมัน์ แลว้จะไดห้นา้ต่างทีใชแ้กไ้ขตวักระทาํขึนมาดงัภาพดา้น

ขา้ง ในการแกไ้ขนนั เราตอ้งเลือกกอ่นว่าจะแกไ้ขทงัหมดให้

เหมือนกนัหรือแกไ้ขแต่ละตวัแยกกนั เราทาํไดด้ว้ยตวัเลือกดา้น

บนของหนา้ต่างดงันี

- Apply All หมายถึงเมือเราเปลียนตวักระทาํทีช่องใดกต็าม

โปรแกรมจะเปลียนใหเ้หมือนกนัทกุช่อง ทงันีเพือประหยดัเวลา

และไม่ตอ้งเลือกทุกช่องนนัเอง

- Only Selected เป็นการกาํหนดเพือทีเราจะสามารถเปลียนตวักระทาํแยกกนัไดใ้นแต่ละขอ้

มูล ซึงจะทาํให้เราสามารถกาํหนดให้การคาํนวณมีความแตกต่างกนัไดน้นัเอง
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เครืองมือวัดชนิดไม่ต้องปรับตัง

ในโปรแกรม Image Frame Work นนั มีเครืองมือสาํหรับวดัขนาดและพนืทแีบบทสีามารถ
ดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งปรับตงัคา่กอ่นการใช ้ประกอบดว้ยเครืองมือดงัภาพ

ชือเครืองมือสามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ “ส่วนประกอบของโปรแกรม” เครืองมือทแีสดงไวด้งัภาพ
ดา้นบนนนัเป็นเครืองมือทใีชง้านไดง่้าย เพยีงเลือกเครืองมือแลว้ นาํไปวาดในภาพทตีอ้งการวดั กจ็ะ

ไดค้าํตอบทหีนา้ตา่ง Measure Result ตามภาพดา้นล่าง

พร้อมกนันีคาํตอบจากเครืองมือนีจะมีการสรุปให้

เป็นค่าเฉลียในหนา้ต่าง Measurement Summary อีกดว้ย

สาํหรับเครืองมือทใีชว้ดัทงัหมด เราสามารถเลือกสีทใีช้

ในการแสดงผลได ้โดยแบง่ออกเป็นสองส่วน คอืส่วนของ

Features Color คือสีของลายเสน้และ Label Color คือสีของ

ตวัอกัษรทแีสดงขอ้มูลการวดัของแตล่ะเครืองมือในภาพ

ส่วนทตีอ้งอธิบายวิธีการใชง้านคอื Features Color

ซึงจะแบ่งออกเป็น  คา่ คือ Default และ Current กล่าวคอื

Default หมายถึงสีทจีะเป็นสีของเครืองมือทวีาดในภาพ เราสามารถเปลียนสีได้

โดยการเลือกสีทจีานสีดา้นบนหรือหากเราตอ้งการสีอืนๆ สามารถเลือกไดจ้าก

ปุ่ มเลก็ๆ ดา้นล่างจานสี (More Color Button) ในกรณีท ีไม่เสน้กรอบหรือโหนด
ไม่เลือกทวีตัถุใดในภาพ การเลือกสีจะเป็นการเปลียนคา่ของ Default แตถ่า้เลือก

วตัถุทเีป็นเครืองมือวดัตวัใดใน ภาพ การเลือกสีจะเป็นการเปลียนสีของวตัถุนนัๆ

เพยีงตวัเดียวและ เมือเราทาํการวดัเพมิอีก การวดัใหม่จะยงัคงใชค้า่สีของ Default

มา เป็นสีของการวดั

สาํหรับ Label Color นนั ไม่มีเงือนไขการปรับ เมือเราเลือกสีใหม่ทจีานสี

อกัษรทเีกยีวกบัการวดัทงัหมดจะเปลียนเป็นสีใหม่ทนัที

เราสามารถปรับคุณสมบตักิารแสดงคา่การวดัไดจ้ากหนา้ตา่งนีทงัหมด

รวมไปถึงการแสดงคา่ตวัเลขทศนิยมดว้ยวา่ตอ้งการแสดงผลกหีลกั
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เวอรเ์นียรส์าํหรบัวดัระยะในแนวตั ง
เวอรเ์นียรส์าํหรบัวดัระยะในแนวนอน

วดัระยะแบบตรวจสอบขอบของวตัถอัุตโนมัติ (จากกึงกลางเสน้)
วดัระยะแบบตรวจสอบขอบของวตัถอัุตโนมัติ (จากกึงปลายเสน้)

เครืองมือ  ชินแรกนบัจากทางซา้ยมือเป็นเครืองมือสาํหรับ

วดัระยะแบบทจีะตรวจสอบขอบของวตัถุใหอ้ตัโนมตั ิโดยเราจะ

ตอ้งปรับตงัคา่ของ Edge Detect Option กอ่น เมือปรับเรียบร้อย แลว้
หากภาพทวีดัถดัๆ ไปมีลกัษณะทคีลา้ยกนั กไ็ม่จาํเป็นตอ้ง ปรับตงัอีก

มาดูวา่เครืองมือทงัสองตา่งกนัอยา่งไร

- Length Auto Edge Detect from End Point ชืออาจจะยาวไป

ซกัหน่อยแตก่ต็รงความหมายดี คอืจะทาํการตรวจหาขอบของวตัถุ
โดยเริมจากปลายทงัสองดา้นของเสน้ทลีากไว ้จนเจอขอบของ วตัถุ

โปรแกรมจะใชค้วามตา่งของสีเป็นตวัชีวดั ฉะนนัวตัถุทมีี

ขอบไม่ชดัเจน อาจตอ้งวดัดว้ยเครืองมืออืน

- Legnth Auto Edge Detect from Center เป็นการตรวจหาขอบ

วตัถุจากจดุกงึกลางเสน้ทีเรา ลากเพอืวดัระยะไปจนถึงปลายทงั

สองดา้น

การใชเ้ครืองมือทงัสองจงึตอ้งลากเสน้คร่อมวตัถุทตีอ้งการ

วดัระยะ โดยใหป้ลายทงัสองดา้น อยูเ่ลยวตัถุออกไป จงึจะทาํการ

หาขอบของวตัถุนนัๆ ไดน้นัเอง

การตรวจสอบขอบของวตัถุสามารถเลือกโหมดสีทตีอ้งการไดด้งันี

- RGB Color Space จะใชแ้ม่สีแดง, เขยีว, นาํเงินในการตรวจสอบ ในกรณีนีตอ้งเขา้ใจว่า

สีทงัหมดทเีห็นบนจอภาพเกดิจากแม่สีทงัสามสี ฉะนนัการเลือกใชว้ิธีนีจะเป็นการเลือกทใีชห้ลกั

การผสมสีเป็นหลกั ซึงอาจเขา้ใจไดย้าก

- Hue Color Space เป็นโหมดสีทมีนุษยเ์ขา้ใจไดง่้ายกวา่เช่น ตอ้งการเลือกสีแดง โปรแกรม

จะเขา้ใจตรงกบัเรา โดยไม่ไดค้าํนึงถึงวา่ในสีแดงทแีสดงผลนนั ประกอบดว้ยแม่สีใดบา้ง

เครืองมือวัดชนิดมีการปรับตัง

มีเครืองมือสาํหรับการวดัอยูจ่าํนวนหนึงทตีอ้งมีการปรับตงักอ่นการใชง้านหรืออยา่งนอ้ย

ตอ้งมีการตรวจสอบคา่การปรับตงักอ่นการวดั ซึงเมือปรับตงัอยา่งถูกตอ้งแลว้ จะไดรั้บความ

สะดวกจากการใชง้านเป็นอยา่งมาก เครืองมือดงักล่าวประกอบดว้ย
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ทงั RGB Color Space และ Hue Color Space นนั เราไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดสีทตีอ้งการแต่

อยา่งใด เพียงแคเ่ราลากเสน้คร่อมวตัถุทีตอ้งการ โปรแกรมจะทาํการตรวจสอบขอบวตัถุให้เอง

หากไม่เขา้ใจ ให้ทดลองใชเ้ครืองมือนีในการวดั เพียงไม่กคีรังเราจะเขา้ใจการทาํงานของเครือง

มือและจะพบว่าสะดวกต่อการใชง้านมาก

ทงั  วิธีสามารถปรับแต่งค่า Tolerance ได ้ยงิเปอร์เซ็นตย์งิมากขึนจะมีการเผอืสีให้มากขึน

โดยมากมกัจะหาขอบวตัถุไดง่้ายขนึ แต่การกาํหนดมากไปจะทาํให้ไดร้ะยะทไีม่แม่นยาํได ้และ

หากเราเลือก Bicubic Average ไว ้การกาํหนดสีจะนาํค่าสีรอบๆ จุดทีวดัมาเป็นตวัเฉลียค่าของการ
หาขอบวตัถุ โดยมามกัจะช่วยให้แม่นยาํขึนและหาขอบวตัถุง่ายขึน

Hide Boundary Box นนัจะเป็นตวัเลือกทีจะซ่อนตวัปรับตาํแหน่งของเสน้ไว ้ถา้เป็นเครือง

มืออืนๆ การปรับตาํแหน่งไดจ้ะสะดวกแต่เมือเป็นการใชเ้ครืองมือประเภทนี ผูใ้ชบ้างรายอาจไม่

ตอ้งการใหแ้สดงโหนดสาํหรับปรับตาํแหน่งขึนมา เพราะจะบงัจุดทีเป็นขอบวตัถุนนัเอง

- ส่วนวิธีสุดทา้ยคือ Specific Color คือการเลือกสีของวตัถุทีตอ้งการวดั ทงันีตอ้งเสียเวลาใน

การกาํหนดสี แต่เมือการวดันนั ยงัคงเป็นภาพประเภทเดียวกนั กไ็ม่จาํเป็นตอ้งทาํทุกครังไป การ

กาํหนดสีนนั ให้เรากดปุ่ ม “Choose Color” จะไดห้นา้ต่างดงัภาพดา้นบน สาํหรับการใชง้านนนั
มีความคลา้ยคลึงกนักบัการทาํ Segmentation มาก เรียกไดว้่าเหมือนกนัเกอืบ % เราจึงสามารถ

นาํวิธีการใชง้าน Segmentation มาใชก้บัเครืองมือนีได ้(สาํหรับผูใ้ชง้านท่านใดทีไม่ทราบวิธีการ

ใชง้าน Segementation สามารถศึกษาไดจ้ากคู่มือเล่มนีหัวขอ้ “การทาํ Segmentation”)

เมือกาํหนดสีของวตัถุไดแ้ลว้ เพยีงแค่ลากเสน้สาํหรับวดัผา่นวตัถุนนัๆ เครืองมือกจ็ะหาขอบ

ของวตัถุนนัไดอ้ยา่งแม่นยาํ ซึงอาจจะหาขอบไดง่้ายกว่า  วิธีแรกเสียอีก
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สาํหรับเครืองมือ  อนัทางขวาคือเวอร์เนียร์ชนิดวดัแนวนอนและแนวตงัตามลาํดบั เมือเรา

เลือกใชเ้ครืองมือทงัสอง จะมีหนา้ต่างยอ่ยปรากฏออกมาดงัภาพดา้นล่าง

หนา้ตา่งนีจะเป็นตวัแสดงคา่จากการวดัทภีาพ ดา้นล่างจะมีตวัปรับหลกัทศนิยมและปุ่ มทชืีอ

“DDE Now” สาํหรับส่งค่าทีวดัไดไ้ปให้โปรแกรม Excel และปุ่ มทีอยูก่อ่นหนา้ (...) จะเป็นปุ่ มที
ทาํให้หนา้ต่างยนืลงไปอีก เพือให้เห็นส่วนของการปรับตงั DDE การกาํหนดนนัไม่ยาก เมือเรา

เริมใชง้าน อาจกดปุ่ ม Reset เพอืใหค้า่ Start Row และ Start Col เปลียนกลบัไปเป็นเลข 

(สามารถป้อนเองได)้ แลว้เลือก Sheet ทตีอ้งการ (สามารถป้อนชือเองไดเ้ช่น กนั) เมือเรากดปุ่ม DDE

Now แลว้คา่ Start Row จะเพมิ ทลีะ  ไปเรือยๆ เพอืให้เราไดข้อ้มูลการวดัทเีป็นบรรทดั

ตอ่เนืองกนัไปในตารางของ Excel นนัเอง

เครืองมือวดัทั งหมดจะมีผลผกูพันธ์กับการสอบเทียบเสมอ คือ
เมือมีการเลือกค่าสอบเทียบทีตรงกับการวดัแลว้ โปรแกรมจะ
ทาํการแปลงค่าทีวดัแลว้หรอืกาํลงัวดัอย ู่ใหเ้ป็นหน่วยทีทาํไว ้
กับค่าสอบเทียบนันเอง

ตัวอย่างการวดัดว้ยเวอรเ์นียร์
แนวนอน เสน้ทีใชว้ดัจะเป็น
เสน้แนวตั งทีเราสามารถใช้
เมาสว์างเหนือเสน้แลว้ปรบั
ระยะของเสน้ได ้ ดา้นขวาจะ
มีตัวเลขบอกวา่ ระยะห่างระ
หวา่งสองเสน้มีค่าเท่าใด
และเมือตอ้งการยา้ยทั งสอง
เสน้พรอ้มกัน ก็สามารถใช้
เมาส์วางทีช่องวา่งระหวา่งเสน้
(สังเกตวา่สญัลักษณ์ของเมาส์
จะเปลียนไป) แลว้ลากเมาส์
เพือยา้ยตาํแหน่งได ้ สว่น
เวอรเ์นียรแ์นวตั งก็ใช้วธีิการ
เดียวกัน
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การสร้างเส้นหรือวัตถุในภาพด้วยปุ่ ม Create Measure Object

หากเราเจอสถานะการณ์ทตีอ้งมี

การสร้างเสน้หรือวตัถุในภาพเพอืการวดั

โดยอาศยัการอา้งอิงตาํแหน่ง, พกิดัจาก

วตัถุทเีราสร้างขนึมาในภาพกอ่นหนา้นี
เช่น เราใชเ้ครืองมือสร้างวงกลมสาํหรับ

วดัเรเดียส โดยเราตอ้งการสร้างวงกลม

อีกวงทเีลก็ลงไป  ไมครอนและใหมี้

จดุศูนยก์ลางในตาํแหน่งเดียวกนั เรา

สามารถทาํไดโ้ดยง่าย โดยใชเ้ครืองมือ

ทีเรียกวา่ Create Measure Object ใน
การดาํเนินการ มีคาํอธิบายส่วนต่างๆ

ของเครืองมือดงันี

ดา้นบนสุดจะเป็นปุ่ มทเีราบนัทึกคา่การปรับตงัทมีีขนัตอนพอ

สมควรไว ้เพอืการนาํกลบัมาใชง้านทรีวดเร็ว สามารถบนัทกึไดสู้งสุด

 ค่า และเมือนาํเมาส์ไปอยูด่า้นบน เราจะเห็นทลูทปิเป็นชือทเีราบนั
ทกึไว ้เพอืใหเ้ราทราบวา่จะเรียกใชง้านปุ่ มไหน เมือใด

การในใชง้านไม่มีขนัตอนทยีุง่ยากซบัซอ้น เพียงแค่เราปรับตงั

จากบนลงล่างเท่านนั กเ็ป็นการจบขนัตอนไดโ้ดยเร็ว ดงันี

Create Object Type: เป็นตวัเลือกทเีราจะเลือกวา่จะสร้างวตัถุ

ประเภทใดขนึ มีตวัเลือกดงันี

Same Object Type = จะสร้างวถัตปุระเภทเดียวกบัทเีลือกอยู่

Horizontal Line = จะสร้างเสน้แนวนอน

Vertical Line = จะสร้างเสน้แนวตงั

Ractangle = จะสร้างการวดัพนืทสีีเหลียม

Ellipse = จะสร้างการวดัพนืทวีงกลม/วงรี
Point = จะสร้างจดุสาํหรับการอา้งอิง

Where to place object: คือการเลือกว่าเสน้หรือวตัถุทจีะสร้าง

ใหม่นนั ใชก้ารอา้งอิงจากวตัถุเดิมทเีลือกดว้ยวิธีการใด ประกอบดว้ย

Offset Position = กาํหนดระยะโดยใชต้าํแหน่งบนวตัถุเดิม

Contour Outside = สร้างวตัถุทขียายออกไปใหใ้หญก่วา่

Contour Inside = สร้างวตัถุทหีดลงใหมี้ขนาดเลก็กวา่
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Position: เป็นการเลือกวา่ทวีตัถุตน้ฉบบัเราจะใชต้าํแหน่งใดของ

วตัถุนนั เป็นจดุสาํหรับอา้งอิงในการสร้างวตัถุใหม่ ซึงมีความหมาย
ตรงตามตวัเลือกเลยเช่น ตาํแหน่งกรอบสีเขยีวในภาพคอืการเลือก

ตาํแหน่งซา้ย-บน ของวตัถุเป็นการอา้งอิงพิกดั

Position Offset/Contour Offset: เป็นการป้อนคา่ระยะอา้งอิง ซึง
สามารถมีคา่ตดิลบไดเ้ช่น X=0, Y=-100 หมายถึง เราตอ้งการสร้าง

วตัถุใหม่ทมีีระยะห่างจากดา้นซา้ย-บนของวตัถุเดิมเป็นระยะทาง

แกน X=0 คือแกน X เท่าเดิม ส่วนแกน Y =-100  หมายถึงใหอ้ยูสู่งขนึ

ไปตามหน่วยทมีีการแคลไวน้นัเอง ถา้ไม่มีคา่ Calibration เลย

โปรแกรมจะใหห้น่วยเป็น pixel โดยอตัโนมตัิ

Object Size: ในกรณีทเีราสร้างทเีป็นเสน้, สีเหลียมหรือวงกลม

เราสามารถ กาํหนดขนาดของวตัถุได ้โดยกาํหนดเป็นตวัเลขในช่อง

Object Size โดยตวัเลขเป็นหน่วยทแีคลแลว้ เช่นมีการ Calibration ให้

มีหน่วยวดัเป็นไมครอน กใ็หเ้รากาํหนดคา่เป็นไมครอนไดเ้ลย

New Object Alignment: คอืจดุอา้งอิงของวตัถุใหม่ทกีาํลงัจะ

สร้างขนึวา่จะใชต้าํแหน่งใด เป็นจดุอา้งอิง ตวัเลือกนีจะกาํหนดได้

เฉพาะดา้นซา้ย, กลาง, ขวา, บน, ล่าง ทสีมัพนัธก์บัรูปร่างของวตัถุ

นนัๆ เทา่นนั ไม่สามารถเลือกตวัเลือกอืนๆ ได้

New Object Angle: คอืการกาํหนดมุมของเสน้ทจีะสร้างใหม่ มี

ปุ่มช่วยใหป้รับมุมไดเ้ร็วขนึ  ปุ่ มคอื

=  คอืการกาํหนดมุมใหข้นานกบัวตัถุตน้ฉบบั

+  คอืการกาํหนดมุมใหข้วางกบัวตัถุตน้ฉบบั (  องศา)

R  คอืการกาํหนดมุมใหข้วางกบัวตัถุตน้ฉบบั (  องศา)

เมือเราตอ้งการสร้างวตัถุใหม่ กดปุ่ ม “Create Object” หาก

ทกุ อยา่งกาํหนดไวถู้กตอ้ง จะเกดิวตัถุใหม่ในภาพตามทเีรากาํหนดไว้

ทนัที

นอกจากนี หากเราตอ้งการบนัทกึคา่การปรับตงัไวใ้ช้

ภายหลงั เราสามารถทาํไดอ้ยา่งง่ายดาย เพียงแคก่ดปุ่ มบนัทกึ

จากนนัจะมีหนา้ตา่งยอ่ย สาํหรับป้อนชือทตีอ้งการและกดปุ่ ม

ตวัเลขดา้นหนา้เพอืบนัทกึค่า กจ็ะไดก้ารกาํหนดคา่ Preset ไว ้
ทปีุ่มทเีราบนัทกึไวแ้ลว้ทนัท ีเมือตอ้งการใชง้านกเ็พยีงแคก่ด

ปุ่มเลข -  ทดีา้นบนของหนา้ตา่งเครืองมือหลกัเทา่นนั

มีตวัอยา่งการใชง้านในหนา้ถดัไป
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เช่น เมือเราตอ้งการสร้างวงกลมเพอืวดั

รัศมีวงเลก็กวา่ทสีร้างไวค้รังแรก  ไมครอน

ใหเ้รากาํหนดเครืองมือตากภาพ

ตวัเลือกคอื

Create Object Type = Same Object Type
Where to place object = Contour Inside

Position =  เลือกไม่ได้

Contour Offset = 100

Object Size = กาํหนดไม่ได้

New Object Alignment = เลือกไม่ได้

กดปุ่ ม “Create Object” เพอืสร้างวงกลมทมีีรัศมีนอ้ยกวา่

วงเกา่  ไมครอน
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การสร้างเส้นวัดระยะระหว่างเครืองมือวัดระยะด้วยกัน

เราสามารถวดัระยะบนตาํแหน่งตา่งๆ ของเสน้หรือเครืองมือทเีราวดั

ชินงานไปแลว้ โดยการเลือก Object จาํนวน  ชิน เช่นตามรูปภาพดา้นล่าง

มีการวดัรัศมีของวงกลม  วง หากเราตอ้งการวดัระยะ จากกงึกลางวงกลม

ทงัสองวงกส็ามารถทาํไดอ้ยา่งง่ายดาย เพียงใชเ้ครืองมือ Feature to Feature

Measure นนัเอง

เมือเราเรียกหนา้ตา่งเครืองมือนีขนึมา จะมีการสร้างโหนด  มุมไวท้ี

Object ทงัสอง โดยจะมีสีททีาํใหเ้รารู้วา่ชินใดคือ 1st Object และชินใดคอื

2nd Object

จากนนัให้เรากาํหนดตาํแหน่งทจีะวดัของแต่ละ Object แลว้กดปุ่ ม

“Create Object” กจ็ะไดเ้สน้วดัระยะระหว่าง Object ทงัสองทนัที

ภาพดา้นขวาคือการวดัระยะ

จากกงึกลางของวงกลม ทงัสอง

นอกจากนี หากเราตอ้งการบนัทกึคา่การปรับตงัไวใ้ช ้ภายหลงั เราสามารถทาํไดอ้ยา่ง

ง่ายดาย เพียงแคก่ดปุ่ มบนัทึก จากนนัจะมีหนา้ตา่งยอ่ย สาํหรับป้อนชือทตีอ้งการและกดปุ่ ม

ตวัเลขดา้นหนา้เพอืบนัทึกค่า กจ็ะไดก้ารกาํหนดคา่ Preset ไว ้ทปีุ่ มทเีราบนัทกึไวแ้ลว้ทนัที
เมือตอ้งการใชง้านกเ็พยีงแคก่ด ปุ่มเลข -  ทดีา้นบนของหนา้ตา่งเครืองมือหลกัเทา่นนั
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การนับวัตถุด้วยตัวเอง

หนา้ตา่งจะประกอบดว้ยขอ้ความแสดงจาํนวนนบัรวมทงัหมดไวท้ดีา้นบนและจะมีปุ่มทงั
หมด  ปุ่ มคือ Delete Last, Clear All และ DDE ซึงการคลิกเมาส์ในภาพเพือทาํการนบันนั เราจะ

สามารถลบออกได ้เพียงแต่โปรแกรมกาํหนดให้ลบไล่ขึนมาจากตวัสุดทา้ย เมือเรากดปุ่ ม Delete

Last ทงันีถือเป็นความสะดวกทีไม่ตอ้งระวงัว่าจะลบสิงทนีบัไปแลว้

เราสามารถจะดบัเบลิคลิกทแีถบหวัขอ้ดา้นบนเพอืเรียกหนา้ตา่งการปรับตงัขนึมา โดยมี

ลกัษณะดงัภาพดา้นล่าง

เราสามารถกาํหนดให้ตารางเป็นแบบตารางเดียวหรือตารางแบบดา้นบนได ้ส่วนการเลือน
ช่องในขณะนบันนั เราจะใชก้ารคลิกขวาเป็นการเลือนประเภท โดยเรากาํหนดไดจ้ากจุดนีว่าจะ

ใหเ้ลือนไปทางใด ส่วนสุดทา้ยทางดา้น

ซา้ยคอื การใหโ้ปรแกรมแสดงคา่

เปอร์เซ็นตข์องวตัถุทนีบัได ้(ตวัอยา่ง

ดา้นบน) และทางขวาจะเป็นการตงัชือ

และเลือกสีของตวันบั เพียงเทา่นีเราก ็
จะไดต้ารางทแีสดงคา่ตามตอ้งการแลว้

โดยคา่การนบัเหล่านี สามารถส่งไปให้

กบัโปรแกรม Excel ไดด้ว้ย

หากเรามีความจาํเป็นทีจะตอ้งนบัวตัถุใน
ภาพดว้ยตวัเองเนืองจากสาเหตุใดกต็าม โปร

แกรม Image Frame Work ไดจ้ดัเตรียมเครืองมือ

นบัดว้ย ตนเองไว ้(Manual Tag) โดยกดปุ่ ม  

ททีลูบาร์ดา้นบนจะไดห้นา้ต่าง Measure Result

ทแีสดงแถบของตารางนบัดงัภาพ
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การวัดความเข้มแสดงด้วย Density Measure Tool

ในการวิจยัดา้นเทคนิคเรืองแสงนนั ส่วนใหญเ่ป็นการตรวจสอบปริมาณของสารทมีีอยูใ่น

วตัถุสนใจดว้ยวิธีการใชส้ารเรืองแสงไปจบัคู่กบัวตัถุสนใจนนัๆ เพือให้สามารถวดัได ้เราจะถ่าย

ภาพวตัถุพร้อมการเรืองแสง และสิงทีเราจะวดัไดจ้ากภาพคือความเขม้แสง (Density) ซึงปัจจุบนั

ไดเ้ป็นวิธีทียอมรับกนัแลว้ เรียกวิธีนีว่า (Quantitative Measurement) ค่าทีไดส้ามารถนาํไปอา้งอิง

กบังานวิจยัไดท้นัที

วธีิการคอืใหเ้รากดปุ่ ม  ททีูลบาร์

ดา้นบนจะไดห้นา้ต่างแสดงภาพและค่า

ความเขม้แสงดงัภาพทอียูด่า้นล่าง การใช้

งานนนัเพียงแค่ลากเมาส์เป็นกรอบสี

เหลียมให้ครอบคลุมพนืททีีตอ้งการวดั

ความเขม้แสง หนา้ตา่งยอ่ยกจ็ะแสดงค่า

ทางสถิติของการวดัและภาพทนัที ส่วน

ค่าทไีดจ้ากการวดัจะไปปรากฏตาราง

แสดงคา่การวดัเช่นเดียวกบัเครืองมือวดั

ตวัอืนๆ

เมือตอ้งการดูชาร์ตการกระจายตวั

ของความเขม้แสงใหก้ดทปีุ่มรูปกราฟ

สามสีในหนา้ต่างยอ่ย จะปรากฏหนา้ต่าง

อีกหนา้ตา่งหนึงดงันี

หนา้ต่างนีจะเป็นหนา้ต่างเดียวกนั

กบั Histogram ทกีล่าวไปแลว้ในตอนตน้

เพยีงแต ่ในการแสดงผลความเขม้แสงนนั

ปุ่ มปรับตา่งๆ จะใชง้านไม่ได ้ซึงถือเป็นเรือง

ปกตขิองการแสดง ผลของขอ้มูลความเขม้แสง

เหตุทตีอ้งอธิบายเนือง จากอาจมีความสบัสน

กนัไดร้ะหวา่ง Histograme  กบั Density ซึง

ใชห้นา้ตา่งนีร่วมกนั

กดปุ่ มนีเพือแสดง
ชารต์ของความเขม้
แสงของวตัถนีุ

การวัดความเข้มแสงแบบเปรียบเทยีบกันเอง

สาํหรับการวดัความเขม้แสงอีกประเภทหนึงคอืการวดัความเขม้แสงแบบเปรียบเทยีบกนัเอง

(Density Ratio Measure) เนืองจากการยอ้มสารเรืองแสงนนัตอ้งอาศยัความชาํนาญและองคป์ระ
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กอบการยอ้มทแีน่นอน ถึงจะไดค้า่ทใีกลเ้คยีงกนัในแตล่ะครัง เพอืหลีกเลียงปัญหานี จึงไดมี้ผูท้ี

คิดคน้วิธีการวดัความเขม้แสงทีไม่ตอ้งกงัวลกบัการยอ้มทีแตกต่างกนัในแต่ละครังคือ การเปรียบ
เทียบกบั Control ทีอยูใ่นภาพหรืออธิบายให้เป็นภาษาทวัไปคือ การอาศยัจุดอา้งอิงในภาพ ซึงเรา

เชือไดว้่าอาจไม่เท่ากนัไดใ้นแต่ละการยอ้ม แต่จะมีอตัราส่วนทีเทียบกบัสิงทีอยูใ่นตวัอยา่งแลว้ จะ

มีการเปลียนแปลงทีเท่ากนั เช่น ยอ้มอ่อน Control อ่อนและสิงสนใจกจ็ะอ่อนไปดว้ย ยอ้มเขม้

Control มีสีเขม้ และสิงสนใจกจ็ะมีสีเขม้ตามนนัเอง ฉะนนัโปรแกรม Image Frame Work   จงึไดจ้ดั

เตรียม เครืองมือทจีะใชว้ดัความเขม้วธีินีไวด้ว้ยเลย

เมือตอ้งการใชใ้หเ้รากดทปีุ่ ม  ททีลูบาร์ดา้นบนจะไดห้นา้ตา่งว่างๆ ซึงหมายถึงเรายงัไม่

ไดมี้การสร้างกรอบสาํหรับวดัขึนมา วิธีการใชก้เ็หมือนกบั Density Measure ทุกประการ เพียงแต่

คราวนีจะไม่มีหนา้ต่างแสดงสถิติแลว้ แต่จะเป็นหนา้ต่างรวมทีจะแสดงภาพจากกรอบทสีร้างขึน

ทงัหมด พร้อมขอ้มูลเปรียบเทียบกนัในแตล่ะตวั

ดา้นบนสุดของหนา้ตา่ง จะหมายถึงขอ้มูลของกรอบแรกทเีรา

กาํหนดใหเ้ป็น Control ซึงจะมีค่า Ratio เป็น  เสมอ โดยกรอบทเีรา

สร้างถดัไป จะเป็นการวดัและเปรียบเทยีบกบักรอบดา้นบนทงัหมด

ตวัเลข Ratio นนัคอือตัราความเขม้แสงทแีตกตา่งจาก Control นนั เอง

ใหเ้ราสงัเกตตุวัอาร์ทอียูด่า้นหลงัของคา่ทไีม่ใช่ Control (ตวัอยา่ง

ทวีงสีแดง) ตวัอาร์นีเป็นปุ่ มทเีราสามารถคลิกเพอืจะกาํหนดใหก้รอบ

นนักลายมาเป็น Control แทน แลว้กรอบทเีคยเป็น Control จะ กลบัมา

เป็นค่าทีถูกเปรียบเทยีบดา้นล่าง นนัหมายความว่า เรา สามารถจะ

กาํหนดกรอบใดเป็น Control กไ็ด ้ทงันีเพอืประโยชน์ในการตรวจสอบ

และวดัคา่

ดา้นล่างจะมีปุ่ ม DDE ซึงกเ็ป็นเช่นเดิม คอืสามารถส่งคา่นีไป

ใหก้บัโปรแกรม Excel ได้

เครืองมือสําหรับเพิมข้อความและกราฟิคในภาพ

เมือเราตอ้งการเพมิขอ้ความ

หรือกราฟิค ในภาพรวมทงัลูกศร

เราสามารถใชเ้ครืองมือดงัต่อ

ไปนีได้

การใชง้านกเ็ป็นเช่นเดียวกบั

เครืองมือวดัต่างๆ เพียงแต่เครือง

มือเหล่านีใชว้ดัค่าไม่ไดน้นัเอง

วาดรปูรา่งอิสระ
วาดรปูเสน้อิสระ

วาดวงกลม
วาดสีเหลียม

วาดเสน้ตรง
วาดลกูศร

พิมพ์ขอ้ความในภาพ
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คาํสังทน่ีาสนใจ

ในโปรแกรมยงัมีคาํสงัทน่ีาสนใจอยู ่ซึงอาจมีโอกาสในการใชง้านไม่มากนกั แตเ่มือตอ้งการ

ใชง้าน คาํสงัเหล่านีกเ็ป็นประโยชน์มากเช่นกนั

Merge Vector Layer

เป็นคาํสงัทใีชส้าํหรับรวมลายเสน้ทใีชว้ดัหรือกราฟิคทเีราสร้างขนึใหต้ดิไปกบัภาพ เพราะ

โดยมากเมือจะนาํคาํตอบทวีดัไดไ้ปใชเ้ป็นหลกัฐาน กม็กัตอ้งการภาพทถูีกวดัแลว้ไปแสดงดว้ย
คาํสงันีจะรวมภาพของเรากบัลายเสน้ต่างๆ ทีเกดิจากเครืองมือทใีชใ้ห้เป็นภาพเดียวกนัในหนา้

ต่างใหม่ (เพือคงหนา้ต่างเดิมไว)้ เราเพียงแค่บนัทึกภาพไว ้กจ็ะนาํไปใชง้านไดท้นัที

คาํสงันีอยูท่ีเมนู Image แลว้ดูทีดา้นล่างจะพบคาํสงั “Merge Vector Layer ot Image” โดย
คาํสงัเหล่านีจะใชง้านไดก้ต็่อเมือมีการใชเ้ครืองมือตา่งๆ กบัภาพแลว้เท่านนั

Save Vector, Load Vector

นอกจากคาํสงัทใีชร้วมลายเสน้ตา่งๆ ทเีราสร้างขนึแลว้ เรายงัสามารถบนัทกึขอ้มูลตน้ฉบบั

การวดัเกบ็ไวไ้ด ้ดว้ยคาํสงั Save Vector และเรียกกลบัมาใชง้านไดด้ว้ยคาํสงั Load Vector

คาํสงันีอยูท่ีเมนู File แลว้ดูทีดา้นล่างจะพบคาํสงั “Save Vector...” และ “Load Vector...”
โดยคาํสงัเหล่านีจะใชง้านไดก้ต็่อเมือมีการใชเ้ครืองมือต่างๆ กบัภาพแลว้เท่านนั



หนา้ 

คู่ มือการใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพ Image Frame Work

การพิมพ์ภาพออกทางเครืองพิมพ์

โปรแกรม Image Frame Work สามารถพมิพภ์าพออกทางเครืองพมิพไ์ด ้โดยเริมจากการกาํ

หนดคา่หนา้กระดาษดว้ยการเลือกเมนู File แลว้เลือกคาํสงั “Page Setup...” ดงัภาพดา้นล่าง

เราตอ้งเลือกขนาดกระดาษทตีรงกบัทมีีในเครืองพมิพ ์(โปรแกรมจะดึงคา่จากเครืองพมิพใ์ห้

อยูแ่ลว้) และกาํหนดว่าจะพิมพแ์นวตงั (Portrait) หรือแนวนอน (Landscape) แลว้กาํหนดระยะ

กนัซา้ย, ขวา, บน, ล่าง เพียงเท่านีกส็ามารถพิมพง์านได ้โดยค่านีจะถูกบนัทึกและเรียกใชใ้ห้เอง

เมือเราพิมพภ์าพ โดยไม่ตอ้งปรับตงัทุกครังหากยงัคงตอ้งการค่าเดิม

เมือตอ้งการพมิพเ์พยีงแคเ่ลือกคาํสงั Image Print... กจ็ะพมิพภ์าพ

ออกทางเครืองพมิพท์นัท ีแตห่ากเราตอ้งการดูภาพกอ่นพมิพก์ส็ามารถ

ทาํไดโ้ดย การเลือกคาํสงั “Image Print Preview...” จะไดห้นา้ตา่ง Print

Preview ดงั ภาพดา้นล่าง ทีดา้นบนของหนา้ต่าง Print Preview จะมีปุ่ ม
ทใีหเ้ราสามารถเพมิขอ้ความกาํกบัภาพไดด้ว้ย
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