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บทคัดย่อ 

 

โทรศัพท์มือถือได้ถูกประยุกต์ใช้สำหรับตรวจวัดค่าแม่สี (สีแดง (R), สีเขียว (G), สีน้ำเงิน (B), 

RGB) จากภาพดิจิทัลเพ่ือตรวจสอบการสุกของผลเชอร์รี่กาแฟและระดับการคั่วกาแฟ เนื่องจาก

คุณภาพกาแฟ เช่น รส กลิ่น สี ความเป็นกรด ฯลฯ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยดังกล่าว สภาวะในการ

ถ่ายภาพ ได้แก่ ความเข้มแสง ระยะโฟกัสภาพ และปริมาณของตัวอย่าง จะถูกควบคุมด้วยกล่อง

ตรวจวัดค่าแม่สีแบบอะคริลิกท่ีประดิษฐ์ขึ้นเอง ซึ่งมีความทนทาน สะดวกในการใช้งาน สามารถใช้กับ

ตัวอย่างที่เป็นของแข็งและของเหลว รวมทั้งสามารถรองรับขนาดของโทรศัพท์มือถือที่แตกต่างกันด้วย

พ้ืนที่สูงสุดถึง 630 cm2  แสงจากภายนอกจะไม่สามารถผ่านเข้าไปในกล่องตรวจวัดที่ปิดสนิทขณะ

ตรวจวัดได้แม้ว่าอยู่ในสภาพแสงที่แตกต่างกันซึ่งมีความเที่ยงตรงในการวัดสูง (%RSD < 1; n=11) ค่า 

RGB มาตรฐานของผลเชอร์รี่กาแฟ และระดับการคั่วแบบ คั่วอ่อน/คั่วกลาง/คั่วเข้ม ได้ถูกกำหนดเพ่ือ

ใช้ตรวจสอบผลเชอร์รี่กาแฟและกาแฟคั่ว นอกจากนี้ยังใช้กล่องตรวจวัด RGB เพ่ือตรวจสอบระดับ

ความสุกของผลไม้ด้วย 
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Abstract 

 

A mobile phone had been applied to monitor the primitive color (red (R), 

green (G), blue(B), RGB) from a digital image to examine the uniform of the coffee 

cherry ripening and the degrees of coffee roasting because coffee quality, such as 

taste, aroma, color, acidity, etc., related to the mentioned factors. The conditions in 

the image caption, i.e. light intensity, focus range, and amount of sample, were 

controlled by a home-made acrylic RGB-detection box which robust, convenience, 

applicable to solid and liquid samples, and support to the various size of phones 

with the maximum area of 630 cm2. The ambient light could not percolate through a 

close detection box while monitoring even in different light conditions with high 

precisely detection (%RSD < 1; n=11). The standard RGB value of cherry ripening and 

degree of light/medium/dark roasting were defined in order to examine on the 

random samples of coffee cherry and the roasted bean.  In addition, the RGB-

detection box was also applied to verify the ripeness degree in fruits. 
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