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บทคัดย่อ
งำนวิจยั นี้นำเสนอกำรจำแนกชิน้ ส่วนโทรศัพท์มอื ถือด้วยเทคนิคกำรประมวลผลภำพ มีจุดประสงค์
ที่จ ะประยุ ก ต์ ใ ช้ก ำรประมวลผลภำพจำกโปรแกรมเอ็น ไอวิช ัน มีก ำรใช้เ ทคนิ ค ในกำรจ ำแนก
3 เทคนิค ประกอบด้วย 1) เทคนิคกำรแพตเทิร์นแมตชิง 2) เทคนิคกำรนับจำนวนพิกเซล และ
3) เทคนิคกำรอ่ำนบำร์โค้ด จำกผลทีไ่ ด้จำกกำรทดสอบกำรใช้เทคนิคนี้ในกำรจำแนก กำรจำแนก
ชิ้น ส่ว นโทรศัพ ท์มือ ถือ มีค่ำ ควำมถู ก ต้อ งอยู่ท่ี 99.29% และสำมำรถลดเวลำกำรท ำงำนได้ถึง
70.90% เมือ่ เปรียบเทียบกับวิธกี ำรใช้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนทำงำน
คาสาคัญ: เทคนิคกำรแพตเทิรน์ แมตชิง, กำรนับจำนวนพิกเซล, กำรอ่ำนบำร์โค้ด, กำรประมวลผล
ภำพ
ABSTRACT
This research proposes the classification of mobile phone parts using image processing. The
objective of the research is to apply the image processing from NI Vision Program. There
are 3 techniques, including 1) pattern matching technique, 2) pixel counting technique, and
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3) barcode reading technique. From the experimental results, the accuracy of the techniques
is 99.29 % and the reduce time is 70.90 % compared with the traditional technique.
KEYWORDS: pattern matching, pixel counting, barcode reading, image processing
1. บทนา
ปั จจุบนั ในโรงงำนประกอบโทรศัพท์มอื ถือแห่งหนึ่ง ซึง่ มีกระบวนกำรประกอบและทดสอบกำร
ทำงำนของฟั งก์ชนั ต่ำงๆ และจะมีงำนบำงส่วนทีใ่ นระหว่ำงกำรประกอบไม่สมบูรณ์ ทำให้ฟังก์ชนั
บำงอย่ำงผิดปกติ จึงต้องนำงำนนัน้ มำถอดชิ้นส่วน งำนที่ถอดชิ้นส่วนนัน้ จะแตกต่ำงกันออกไป
ตำมสภำพกำรทำงำนทีไ่ ม่สมบูรณ์ของฟั งก์ชนั ต่ำงๆ ซึง่ จะแบ่งออกเป็ นกลุ่มทัง้ หมด 7 กลุ่ม โดยขัน้
ตอนนี้มคี วำมสำคัญอย่ำงยิง่ ทีจ่ ะต้องตรวจสอบชิน้ งำนให้มคี วำมผิดพลำดน้อยทีส่ ุด โดยปั จจุบนั ได้
ใช้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนในกำรตรวจสอบงำนว่ำ งำนทีถ่ อดชิน้ ส่วนนัน้ สมบูรณ์ตำมแบบทีก่ ำหนดหรือไม่ ซึง่
กำรใช้ผู้ปฏิบตั ิงำนอำจจะทำให้เกิดควำมผิดพลำด เกิดควำมล้ำและขำดควำมสม่ ำเสมอในกำร
ตรวจสอบ เนื่องจำกกลุ่มของงำนมีควำมหลำกหลำย จึงได้มกี ำรศึกษำข้อมูลงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ เป็ นแนวทำงและพัฒนำเป็ นเครือ่ งมือในกำรนำไปประยุกต์ใช้ในงำนวิจยั ครัง้ นี้
ในโรงงำนอุตสำหกรรมได้มกี ำรใช้เทคนิคกำรประมวลผลภำพแทนกำรใช้ตวั ตรวจจับวัตถุ [1]
ใช้ตรวจสอบชิ้นงำนจำกภำพถ่ำย [2-6] ใช้ตรวจสอบชิ้นงำนแล้วส่งข้อมูลไปยังหุ่นยนต์ [7] และมี
กำรนำไปใช้ในด้ำนอุตสำหกรรมกำรเกษตรใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพภำยนอกของผลไม้ [8]
จะเห็นได้ว่ำ กระบวนกำรประมวลผลภำพมีบทบำทต่อมนุ ษย์มำกขึน้ [9, 10] โดยกระบวนกำร
ประมวลผลภำพมีขนั ้ ตอนต่ำงๆ ทีส่ ำคัญคือ กำรทำให้ภำพมีควำมคมชัดมำกขึน้ กำรกำจัดสัญญำณ
รบกวนออกจำกภำพ [11] กำรแบ่งส่วนของวัตถุทส่ี นใจออกมำจำกภำพ เพื่อนำภำพวัตถุท่ไี ด้ไป
วิเครำะห์หำข้อมูลเชิงปริมำณ [12] แล้วนำข้อมูลไปวิเครำะห์และสร้ำงเป็ นระบบ เพือ่ ใช้ประโยชน์ใน
งำนด้ำนต่ ำงๆ [12-14] และคอมพิวเตอร์มีค วำมสำมำรถในกำรค ำนวณและประมวลผลข้อ มูล
จำนวนมหำศำลได้ในเวลำอันสัน้ จึงมีประโยชน์อย่ำงมำกในกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรประมวลผล
ภำพและวิเครำะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จำกภำพในระบบต่ำงๆ ดังนัน้ จึงได้เกิดแนวคิดในกำรสร้ำงเครือ่ งมือที่
มีควำมแม่นยำสูงเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบชิ้นงำน โดยกำรใช้เทคนิคกำรแพตเทิรน์ แมตชิง กำรนับ
จำนวนพิกเซลและกำรอ่ำนบำร์โค้ด ของโปรแกรมเอ็นไอวิชนั มำใช้ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของชิน้ งำนตำมเวลำจริง แทนกำรใช้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนในกำรตรวจสอบ เพื่อให้มคี วำมสม่ำเสมอ ลดกำร
ใช้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนทีต่ อ้ งมีควำมชำนำญและลดควำมผิดพลำดจำกกำรล้ำของสำยตำ
โดยทีต่ ำแหน่งต่ำงๆ ทีต่ อ้ งกำรตรวจสอบชิน้ งำนทัง้ หมด 7 กลุม่ ดังรูปที่ 1-4
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รูปที่ 1 งานที่ต้องตรวจสอบกลุ่มที่ 1,2

รูปที่ 2 งานที่ต้องตรวจสอบกลุ่มที่ 3,4
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รูปที่ 3 งานที่ต้องตรวจสอบกลุ่มที่ 5

รูปที่ 4 งานที่ต้องตรวจสอบกลุ่มที่ 6,7
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2. เทคนิ คการประมวลผลภาพ
2.1 แพตเทิ รน์ แมตชิ ง (Pattern matching) [15]
เทมเพล็ตแมตชิง (Template matching) หรือกำรค้นหำเทมเพล็ต เป็ นวิธกี ำรหำภำพวัตถุท่ี
เหมือนภำพอ้ำงอิงที่เรำกำหนด ในวิธีน้ี ภำพอ้ำงอิง (Reference image) หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ
ภำพเทมเพล็ ต (Template image) คื อ ภำพระดับ เทำของวัต ถุ ต้ น แบบที่ ต้ อ งกำรค้ น หำใน
ภำพทดสอบ (Test image) ซึ่งเป็ นภำพระดับเทำที่อำจมีวตั ถุท่ตี ้องกำรค้นหำอยู่ กำรค้นหำจะใช้
วิธี ก ำรหำควำมคล้ ำ ยคลึ ง ระหว่ ำ งบริเ วณในภำพทดสอบกับ ภำพเทมเพล็ ต ซึ่ ง บริเ วณใน
ภำพทดสอบทีพ่ บภำพเทมเพล็ตดังกล่ำวจะถูกเรียกว่ำ เทมเพล็ต โดยค่ำควำมคล้ำยคลึงทีค่ ำนวณ
ออกมำนัน้ เรียกว่ำ ค่ำคะแนนกำรจับคู่ (Matching score) หรือค่ำคะแนนควำมคล้ำยมีคำ่ มำก แสดง
ว่ำ บริเวณดังกล่ำวในภำพมีควำมคล้ำยคลึงหรือเหมือนกันมำกกับภำพอ้ำงอิง ในทำงตรงกันข้ำม
หำกค่ำคะแนนกำรจับคูม่ คี ำ่ น้อย แสดงว่ำบริเวณนัน้ มีควำมคล้ำยคลึงน้อยมำกหรือไม่เหมือนกันกับ
ภำพอ้ำงอิง
วิธวี ดั ค่ำควำมคล้ำยของเทคนิคแพตเทิรน์ แมตชิงส่วนใหญ่จะอยู่บนพืน้ ฐำนของควำมสัมพันธ์
(Correlation) กล่ ำ วคือ อัล กอริทึม จะใช้ก ำรเปรีย บเทีย บแบบพิก เซลต่ อ พิก เซลที่ต รงกัน ของ
ภำพอ้ำ งอิง และบริเ วณของภำพทดสอบ โดยมีวิธีพ้ืน ฐำนได้แ ก่ Sum of Absolute Difference
(SAD) และ Sum of Square Difference (SSD) ดังสมกำรที่ 1,2
𝐾−1
𝑆𝐴𝐷(𝑖, 𝑗) = ∑𝐿−1
𝑥=0 ∑𝑦=0 |𝑤(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗)|

(1)

𝐾−1
2
𝑆𝑆𝐷(𝑖, 𝑗) = ∑𝐿−1
𝑥=0 ∑𝑦=0 [𝑤(𝑥, 𝑦) − 𝑓(𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗)]

(2)

เมื่อ (𝑖, 𝑗) คือจุดอ้ำงอิง (𝑥, 𝑦) คือค่ำพิกเซลในแนวแกน (𝑥, 𝑦) 𝑤 คือภำพอ้ำงอิงขนำด
𝐿 × 𝐾 และ 𝑓 คือภำพทดสอบขนำด 𝑓 ใดๆ
วิธกี ำรทัง้ สองนี้จะให้ค่ำต่ ำในบริเวณที่มคี วำมคล้ำยคลึงกันระหว่ำงภำพ 2 ภำพ โดยมีกำร
คำนวณน้อยกว่ำวิธี Normalized Cross-Correlation (NCC) ซึ่งเป็ นกำรวัดค่ำควำมคล้ำยทีใ่ ห้ผลดี
ในกรณีระดับควำมเข้มแสงของทุกพิกเซลในภำพมีกำรเปลีย่ นแปลงแบบเชิงเส้น จำกภำพหนึ่งไป
ยังอีกภำพหนึ่ง โดยค่ำ NCC ของตำแหน่งพิกเซล สำมำรถคำนวณได้ดงั สมกำรที่ 3
𝑁𝐶𝐶 (𝑖, 𝑗) =

𝐾−1
∑𝐿−1
̅ ][𝑓(𝑥+𝑖,𝑦+𝑗)−𝑓̅(𝑖,𝑗)]
𝑥=0 ∑𝑦=0 [𝑤(𝑥,𝑦)−𝑤
1

1

𝐾−1
𝐾−1
2 2
̅
̅ )2 ]2 [∑𝐿−1
[∑𝐿−1
𝑥=0 ∑𝑦=0 (𝑤(𝑥,𝑦)−𝑤
𝑥=0 ∑𝑦=0 (𝑓(𝑥+𝑖,𝑦+𝑗)−𝑓 (𝑖,𝑗)) ]
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̅ 𝑗) คือ ค่ำเฉลี่ย ของบริเ วณในภำพทดสอบที่ม ี
เมื่อ w̅ คือค่ำเฉลี่ยของภำพอ้ำงอิง และ 𝑓(𝑖,
ขนำดเดียวกับภำพอ้ำงอิงและมีจุดอ้ำงอิงเป็ น (𝑖, 𝑗)
จำกสมกำรข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ค่ำ NCC ณ ตำแหน่ งหนึ่งๆ จะมีค่ำอยู่ระหว่ำง -1 ถึง +1 ใน
กรณีท่คี ่ำ NCC มีค่ำเท่ำกับ +1 หมำยควำมว่ำ ภำพที่นำมำทดสอบ ณ บริเวณดังกล่ำวมีควำม
คล้ำยคลึงหรือเหมือนกับภำพอ้ำงอิงหรืออีกนัยหนึ่งคือ หำกค่ำ NCC มีค่ำเป็ น -1 หรือเข้ำใกล้ -1
หมำยถึงบริเวณดังกล่ำวของภำพทดสอบมีควำมคล้ำยคลึงกับภำพอ้ำงอิงมำกเช่นกัน แต่มกี ำร
กลับขัว้ ของภำพหรือภำพเนกำทิฟ
พีระมิดแมตชิง (Pyramidal matching) เป็ นวิธกี ำรลดปริมำณกำรคำนวณค่ำควำมคล้ำยของ
แพตเทิรน์ แมตชิง กำรทำพีระมิดแมตชิงแบ่งเป็ น 2ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนกำรสร้ำง (ชุดภำพพีระมิด)
และขัน้ ตอนกำรใช้งำน ในขัน้ ตอนกำรสร้ำงอัลกอริทมึ จะกรองภำพด้วยตัวกรองทีย่ อมให้ควำมถี่ต่ำ
ผ่ำนแบบเกำส์ (Gaussian low-pass filter) แล้วสุม่ จุดจำกภำพอ้ำงอิงและภำพทดสอบด้วยช่วงห่ำง
คงที่ (Subsampling) ขนำด 1 พิกเซล (สุ่ม 1 จุดเว้น 1 จุด) ในแต่ละแถวและคอลัมน์ทำให้ได้ภำพ
ขนำด 1/4 เท่ำของเดิม (ควำมกว้ำงและยำวลดลงอย่ำงละ 1/2) ซึง่ เรำจะเรียกภำพต้นฉบับของทัง้
ภำพอ้ำงอิงและภำพทดสอบว่ำ พีระมิดชัน้ ที่ 1 ภำพใหม่ทไ่ี ด้เรียกว่ำ พีระมิดชัน้ ที่ 2 ทำเช่นเดียวกัน
เพื่อ สร้ำ งพีร ะมิด ชัน้ ที่ 3 และชัน้ ที่สู ง ขึ้น ไป ในขัน้ ตอนกำรใช้ง ำนอัล กอริทึม จะใช้ก ำรค้น หำ
แบบหยำบไปละเอีย ด (Coarse-to-fine matching) โดยเริ่มจำกชัน้ ที่สูง ที่สุด โดยใช้หลักกำรหำ
ค่ำควำมคล้ำยของบริเวณในภำพทดสอบกับภำพอ้ำงอิงทีร่ ะดับเดียวกัน ตำแหน่งทีม่ คี ่ำควำมคล้ำย
สูงจะถูกเก็บไว้เป็ นตำแหน่งแข่งขัน (Candidate position) เพือ่ ใช้กบั กำรค้นหำในชัน้ ทีต่ ่ำลงมำ โดย
กำรค้นหำในชัน้ ทีต่ ่ ำลงมำนัน้ จะทำในบริเวณรอบตำแหน่ งแข่งขันของชัน้ ทีเ่ จอในระดับก่อนหน้ำ
เท่ำนัน้ ทำเช่นนี้ไปจนถึงระดับที่ 1 ดังรูปที่ 5 ตัวอย่ำงชุดภำพพีระมิดทีร่ ะดับต่ำงๆ

รูปที่ 5 ตัวอย่างชุดภาพพีระมิ ดที่ระดับต่างๆ [15]
กำรใช้ข้อมูลสุ่มควำมซ้ำซ้อนต่ ำ (Low discrepancy sampling) เนื่องจำกควำมซ้ำซ้อนของ
ข้อมูลภำพมีปริมำณมำก เอ็นไอวิชนั จึงพัฒนำเทคนิคกำรใช้ขอ้ มูลสุ่มควำมซ้ำซ้อนต่ ำ มำเพื่อเพิม่
ประสิทธิภำพกำรค้นหำเทมเพล็ต โดยอยูบ่ นพืน้ ฐำนกำรคำนวณค่ำควำมคล้ำยแบบ NCC เทคนิคนี้
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ใช้ขอ้ มูลสุม่ เสมือน (Pseudo-random subsampling) แทนทีก่ ำรพิจำรณำข้อมูลจุดทุกจุด วิธนี ้ีจะสุม่
จุดพิกเซลจำกภำพอ้ำงอิงและบริเวณทีก่ ำลังพิจำรณำในภำพทดสอบในตำแหน่ งตรงกัน โดยให้มี
กำรกระจำยตัวสม่ ำเสมอ วิธีกำรนี้ให้สมดุลของกำรใช้กริดคงตัว (Uniform grid) และกำรใช้วิธี
กำรสุ่ม (Random sampling) โดยกำรใช้กริดคงตัวอำจทำให้พลำดจุด สำคัญบำงจุด เช่น ขอบใน
แนวตัง้ หรือแนวนอน ในขณะที่กำรใช้วธิ กี ำรสุ่มอำจทำให้จุดข้อมูลรวมกลุ่มและเกิดพื้นที่ว่ำงใน
บริเวณทีม่ จี ุดเบำบำง ซึง่ อำจมีขอ้ มูลทีส่ ำคัญอยู่ผลจำกกำรใช้ขอ้ มูลสุม่ เสมือนทำให้ได้ทงั ้ จุดทีอ่ ยู่ท่ี
ขอบ (Edge pixels) และจุดในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วำมเข้มคงตัว (Region pixels) ดังรูปที่ 6(b) แสดงจุดทีส่ ุม่
ได้จำกวิธกี ำรนี้

รูปที่ 6 จุดที่ สุ่มได้จากวิ ธีการใช้ข้อมูลสุ่มเสมือน (a) ภาพต้นฉบับ (b) ข้อมูลสุ่มเสมือนที่
สร้างภายในภาพ(จุดสีดาคือข้อมูลที่ถกู สุ่มเลือก) [15]
ข้อจำกัดของวิธกี ำรใช้ขอ้ มูลสุ่มควำมซ้ำซ้อนต่ ำ ผลกำรทดสอบเทคนิคกำรใช้ขอ้ มูลสุ่มควำม
ซ้ำซ้อนต่ำ โดยเทคนิคนี้จะให้ผลทีไ่ ม่คงเส้นคงวำ ถ้ำภำพเทมเพล็ตมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
- มีขนำดเล็กเกินไป
- มีพน้ื ทีข่ นำดใหญ่ทม่ี คี วำมเข้มพิกเซลคงที่
- มีรูปทรงที่มอี ตั รำส่วนแอสเปกต์ท่สี ูงหรือต่ ำมำกเกินไป (มำกกว่ำ 1 ต่อ 6 หรือในทำนอง
กลับกัน) เมือ่ ใช้กบั กำรค้นหำแบบไม่ผนั แปรตำมกำรเปลีย่ นแปลงมุมกำรวำงตัว
กำรจับคู่ทำงเรขำคณิต (Geometric matching) กำรค้นหำเทมเพล็ตที่มคี วำมถูกต้องระดับ
ดีกว่ำพิกเซล ผูใ้ ช้สำมำรถกำหนดให้มกี ำรค้นหำเทมเพล็ตทีม่ คี วำมถูกต้องระดับดีกว่ำพิกเซล ได้
ทัง้ วิธพี รี ะมิดแมตชิงและวิธกี ำรใช้ขอ้ มูลสุ่มควำมซ้ำซ้อนต่ ำ ขัน้ ตอนนี้อลั กอริทมึ จะอำศัยข้อมูลทัง้
ค่ำควำมเข้มพิกเซลและข้อมูลขอบในภำพเทมเพล็ตร่วมกับวิธกี ำรประมำณค่ำ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่
มีควำมถูกต้องระดับดีกว่ำพิกเซลและมุมกำรวำงตัวทีม่ คี วำมถูกต้องระดับดีกว่ำองศำของเทมเพลต
ในวิธีกำรนี้อลั กอริทึมจะทำกำรคำนวณและประมำณค่ำเพื่อหำตำแหน่ งและมุมกำรวำงตัวที่ให้
คะแนนสูงทีส่ ุด
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2.2 เทคนิ คการนับจานวนพิ กเซล
ฮิส โทแกรมของภำพ [15] เป็ น รูปแบบกำรวิเ ครำะห์ข้อมูล ภำพที่สร้ำงโดยกำรนับ จ ำนวน
พิกเซลในแต่ละค่ำระดับเทำในภำพ สำมำรถแสดงผลของฮิสโทแกรมในลักษณะเป็ นกรำฟแท่งหรือ
แสดงเป็ นกรำฟเส้น หรือ เรีย กว่ ำ ฮีส โทกรำฟ (Histography) ฮิส โทแกรมจะอธิบ ำยลัก ษณะ
โดยทัวไปของกำรกระจำยตั
่
วของค่ำระดับเทำภำยในภำพและช่วยในกำรระบุลกั ษณะของส่วน
สำคัญหลำยๆ ส่วนภำยในภำพ เช่น วัตถุ (Object) พื้นหลัง (Background) หรือสัญญำณรบกวน
(Noise) ซึง่ แต่ละส่วนของ ฮิสโทแกรมก็มกั จะเป็ นบริเวณทีแ่ ตกต่ำงกัน เช่น ถ้ำวัตถุมแี สงตกกระทบ
มำกเฉดสีท่ีป รำกฏจะค่อ นข้ำงสว่ำงในขณะที่พ้นื หลัง มีแ สงกระทบน้ อ ยท ำให้ภำพปรำกฏเป็ น
สีมดื ฮิสโทแกรมก็ควรมี 2 บริเวณที่แยกจำกกัน (ค่ำใกล้ 255 และค่ำใกล้ 0 ตำมลำดับ) โดยมี
ปริมำณของแต่ละบริเวณเป็ นสัดส่วนกับขนำดของวัตถุและพืน้ หลังในภำพ
ฮิสโทแกรมเชิงเส้นสำมำรถแสดงเป็ นฟั งก์ชนั ที่มตี วั แปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent
variable) เป็ นค่ำระดับเทำในช่วง 0 ถึง 255 โดยมีคำ่ ฟั งก์ชนั แทนได้ดว้ ยสมกำรที่ 4
𝐻(𝑘 ) = 𝑛𝑘

(4)

เมือ่ k คือค่ำระดับเทำ nk คือจำนวนพิกเซลภำยในภำพทีม่ คี ำ่ ระดับเทำเท่ำกับ k
เทคนิคกำรนับจำนวนพิกเซลนัน้ คือค่ำระดับในช่วง 0 ถึง 255 ของฮิสโทแกรมนันเอง
่
โดยจำก
กำรกำหนดช่วงของค่ำของภำพอ้ำงอิง แล้วนำมำใช้กบั ภำพทดสอบดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ตัวอย่างฮิ สโทแกรมเชิ งเส้นของภาพระดับเทา (a) ภาพระดับเทา (b) ฮิ สโทแกรม
เชิ งเส้นของภาพในรูป (a) [15]
2.3 เทคนิ คการอ่านบาร์โค้ด
กำรถอดรหัสบำร์โค้ด [16] ฟั งก์ชนั กำรถอดรหัสบำร์โค้ด (Barcode decoding functions) ของ
เอ็นไอวิชนั รองรับชนิดของบำร์โค้ดได้หลำยแบบ โดยแบ่งเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ
1) บำร์โ ค้ดที่บำร์ก ับ ช่องว่ำงมีควำมกว้ำง 2 ขนำดแตกต่ำงกัน เช่น Code 25, Code 39,
Coda bar, MSI, Pharma code
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2) บำร์โค้ดทีบ่ ำร์กบั ช่องว่ำงมีควำมกว้ำงมำกกว่ำ 2 ขนำดแตกต่ำงกัน เช่น Code 93, Code
128, EAN 8, EAN 13, UPC A และ GS1 Data Bar Limited ตัวอย่ำงแสดงดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 ตัวอย่างบาร์โค้ด 1 มิ ติ [16]
ฟั ง ก์ ช ัน กำรถอดรหัส โค้ด 2 มิติ (2D code decoding functions) ของเอ็น ไอวิช ัน สำมำรถ
รองรับ รู ป แบบของโค้ ด 2 มิ ติ ไ ด้ ห ลำยประเภท ได้ แ ก่ โค้ ด ดำต้ ำ เมทริ ก ซ์ ( Data matrix),
โค้ด PDF417, โค้ด QR Code และ โค้ด Micro QR Code แสดงดังรูปที่ 9 โดยขัน้ ตอนกำรทำงำน
ของฟั งก์ชนั กำรถอดรหัสโค้ด 2 มิตปิ ระกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนคือ
1) ขัน้ ตอนกำรระบุตำแหน่งอย่ำงหยำบ (Coarse locating phase) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ ใู้ ช้งำนระบุ
ROI ในภำพ ซึง่ ช่วยให้อลั กอริทมึ สำมำรถระบุบริเวณทีม่ โี ค้ด 2 มิตอิ ยูไ่ ด้งำ่ ยขึน้ (ถ้ำผูใ้ ช้งำนไม่ระบุ
ROI อัลกอริทมึ จะถือว่ำทัง้ ภำพคือ ROI) ขัน้ ตอนนี้ใช้เพิม่ ประสิทธิภำพของขัน้ ตอนถัดไปเนื่องจำก
บริเวณขอบเขตกำรค้นหำ (Search region) มีขนำดลดลง
2) ขัน้ ตอนกำรระบุตำแหน่ งและถอดรหัส (Locating and decoding phase) เป็ นขัน้ ตอนที่
อัลกอริทมึ จะค้นหำและถอดรหัสโค้ด 2 มิตหิ รือหลำยตัวภำยใน ROI

รูปที่ 9 ตัวอย่างบาร์โค้ด 2 มิ ติ [16]
3. การทดลอง
กำรทำงำนของเครื่องมือโดยเริม่ จำกกำรจับภำพตำมเวลำจริง แล้ว ใช้เทคนิคกำรประมวลผล
ภำพ กำรหำจุดอ้ำงอิงในแต่ละกลุ่ม เพื่อลดเวลำในกำรตรวจสอบ เมื่อได้จุดอ้ำงอิง แล้วเข้ำสูข่ นั ้ ตอน
กำรตรวจสอบชิน้ ส่วนในกลุ่มนัน้ ๆ ว่ำมีควำมถูกต้องตำมทีก่ ำหนดไว้หรือไม่ แล้วแสดงผลออกทำง
หน้ำจอคอมพิวเตอร์แสดงดังรูปที่ 10
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รูปที่ 10 แผนผังการทางานของเครื่องมือ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ได้แก่ คอมพิวเตอร์ NI DAQ กล่องทึบแสง กล้อง ไฟLEDแบบเส้น และแท่นวาง
ชิน้ งาน ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 เครื่องมือที่ใช้สร้างขึน้ มาเพื่อตรวจสอบชิ้ นงาน
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กำรเขียนโปรแกรมกำรทำงำน ขัน้ ตอนกำรเขียนโปรแกรม เริม่ จำกกำรรับภำพเข้ำมำจำก
กล้อ งถ่ ำยรูป แบบเรีย ลไทม์แ ล้ว ปรับ ภำพเป็ น ภำพขำวด ำ เพื่อ ให้ตำแหน่ ง ภำพคมชัด แล้วใช้
อัลกอริทมึ แบบกำรสุม่ ควำมซ้ำซ้อนต่ำ กำรนับจำนวนพิกเซลและกำรอ่ำนบำร์โค้ด ใช้กบั ตำแหน่งที่
ต้องกำรตรวจสอบตำมควำมเหมำะสมกับตำแหน่ งนั ้นๆ แล้วตัง้ ค่ำพำรำมิเตอร์จำกกำรทดสอบ
ตำแหน่งกำรมี/ไม่มชี น้ิ งำนนัน้ ๆ แล้วแสดงผลออกมำทำงหน้ำจอและเก็บข้อมูลไว้ทร่ี ะบบฐำนข้อมูล
เพือ่ ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลต่อไปแสดงดังรูปที่ 12-14

รูปที่ 12 การเขียนโปรแกรมการทางาน
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รูปที่ 13 การเขียนโปรแกรมการทางาน

รูปที่ 14 หน้ าต่างแสดงผล
บทความวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

124

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.10 No.2 May-August 2020

ในกำรแบ่งกลุ่มของงำนมีทงั ้ หมด 7 กลุ่มและชิ้นงำนที่ต้องกำรตรวจสอบ ได้มกี ำรทดสอบ
เปรียบเทียบเทคนิคทีใ่ ช้ทเ่ี หมำะสมในตำแหน่งต่ำงๆ โดยใช้เครือ่ งมือทีส่ ร้ำงขึน้ มำดังนี้
กำรเปรียบเทียบตำแหน่ งทีต่ รวจสอบโดยใช้เทคนิคแพตเทิรน์ แมตชิง อัลกอริทมึ ทีใ่ ช้ พีระมิด
แมตชิง (Pyramidal) กำรสุ่ ม ควำมซ้ ำ ซ้ อ นต่ ำ (Low discrepancy sampling) และกำรจับ คู่ ท ำง
เรขำคณิต (Geometric matching) หำค่ำคะแนนควำมเหมือนทีส่ งู ทีส่ ุด เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในกำร
ตรวจสอบชิน้ งำน
กำรตรวจสอบคะแนนกำรแมตชิงของภำพต่ำงๆ ทีต่ อ้ งกำรตรวจสอบดังรูปที่ 15

รูปที่ 15 คะแนนการแมตชิ งของภาพต่างๆ ที่ต้องการตรวจสอบ
จำกรู ป ที่ 15 ตำรำงคะแนนกำรแมตชิง ที่ไ ด้ มีค่ ำ สู ง ที่สุ ด จึง เลือ กใช้ อ ัล กอริทึม กำรสุ่ ม
ควำมซ้ำซ้อนต่ำ (Low discrepancy sampling)
กำรเปรียบเทียบตำแหน่งทีต่ รวจสอบโดยใช้กำรนับจำนวนพิกเซลของภำพระดับเทำ วิธกี ำรนี้
จะเป็ นวิธกี ำรหำเครื่องมือทีค่ ำดว่ำจะสำมำรถตรวจสอบชิน้ ส่วนได้ โดยกำรเปรียบเทียบกำรมี/ไม่มี
ของชิ้นส่วน จำกกำรนับจำนวนพิกเซลของตำแหน่ ง ต่ำงๆ แล้วนำค่ำจำนวนพิกเซลนัน้ มำกำหนด
เป็ นขีดจำกัดของกำรตรวจสอบตำแหน่งนัน้ ๆ แสดงดังรูปที่ 16
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รูปที่ 16 จานวนพิ กเซลของตาแหน่ งต่างๆ
จำกรูปที่ 16 ตำรำงแสดงจำนวนพิกเซลของตำแหน่ งต่ำงๆ สำมำรถหำขีดจำกัดของแต่ละ
ตำแหน่งได้ดงั นี้
1) ตำแหน่งทีม่ สี กรูคำ่ ต่ำสุดอยู่ท่ี 60 สูงสุดอยู่ท่ี 100 และตำแหน่งทีไ่ ม่มสี กรูคำ่ ต่ำสุดอยู่ท่ี 15
สูงสุดอยูท่ ่ี 40
2) ตำแหน่ งที่มกี ล้องหน้ ำค่ำต่ ำสุดอยู่ท่ี 8 สูงสุดอยู่ท่ี 15 และตำแหน่ งที่ไม่มกี ล้องหน้ ำค่ำ
ต่ำสุดอยูท่ ่ี 0 สูงสุดอยูท่ ่ี 2
3) ตำแหน่งทีม่ ลี ำโพงค่ำต่ำสุดอยูท่ ่ี 8 สูงสุดอยูท่ ่ี 15 และตำแหน่งทีไ่ ม่มลี ำโพงค่ำต่ำสุดอยูท่ ่ี 0
สูงสุดอยูท่ ่ี 5
4) ตำแหน่ งที่มี Gasket จุดที่ 1 ค่ำต่ ำสุดอยู่ท่ี 0 สูงสุดอยู่ท่ี 2 และตำแหน่ งที่ไม่มี Gasket
จุดที่ 1 ค่ำต่ำสุดอยูท่ ่ี 3 สูงสุดอยูท่ ่ี 6
5) ตำแหน่ งที่มี Gasket จุดที่ 2 ค่ำต่ ำสุดอยู่ท่ี 0 สูงสุดอยู่ท่ี 3 และตำแหน่ งที่ไม่มี Gasket
จุดที่ 2 ค่ำต่ำสุดอยูท่ ่ี 8 สูงสุดอยูท่ ่ี 18
6) ตำแหน่ งที่มี Gasket จุดที่ 3 ค่ำต่ ำสุดอยู่ท่ี 0 สูงสุดอยู่ท่ี 3 และตำแหน่ งที่ไม่มี Gasket
จุดที่ 3 ค่ำต่ำสุดอยูท่ ่ี 13 สูงสุดอยูท่ ่ี 25
7) ตำแหน่ งที่มี Gasket จุดที่ 4 ค่ำต่ ำสุดอยู่ท่ี 0 สูงสุดอยู่ท่ี 3 และตำแหน่ งที่ไม่มี Gasket
จุดที่ 4 ค่ำต่ำสุดอยูท่ ่ี 7 สูงสุดอยูท่ ่ี 15
ควำมถู ก ต้ อ งหรือ ควำมแม่ น ย ำ (Accuracy) [17] เป็ น ค่ ำ ที่บ่ ง บอกถึง ควำมสำมำรถของ
เครือ่ งมือวัด (Instrument) ในกำรอ่ำนค่ำหรือแสดงค่ำทีว่ ดั ได้เข้ำใกล้คำ่ จริง หำได้จำกสมกำรที่ 5
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𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 100 − |

𝑋𝑡𝑟𝑢𝑒 −𝑋𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(5)

| × 100

โดยที่ 𝑥𝑡𝑟𝑢𝑒 คือ จำนวนครัง้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกต้อง, 𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 คือ จำนวนครัง้ ทัง้ หมดทีท่ ดสอบ
4. ผลการทดลอง
จำกตำแหน่ งที่ต้องกำรตรวจสอบในแต่ละกลุ่ม จึงได้ทำกำรวิเครำะห์กำรใช้อลั กอริทึมให้
เหมำะสมกับตำแหน่ งนัน้ ๆ และทำกำรใช้อลั กอริทมึ นัน้ ๆ ในกำรตรวจสอบ จำแนกชิน้ งำนทัง้ หมด
7 กลุ่ม กลุ่มละ 100 ครัง้ ได้ผลกำรทดลองดังรูปที่ 17

รูปที่ 17 ผลการทดลองการใช้ เครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบและจ าแนกชิ้ นส่ วน
โทรศัพท์มือถือ
จำกรูปที่ 17 กำรทดลองสำมำรถคำนวณหำค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) ของกำรตรวจสอบ
จำแนกกลุ่มชิน้ งำนทัง้ หมด 7 กลุ่ม ได้ค่ำดังนี้ กลุ่มที่ 1 และ 4 ค่ำควำมถูกต้อง 100% กลุ่มที่ 2, 3,
5, 6 และ 7 ค่ำควำมถูกต้อง 99% และสำมำรถคำนวณได้ว่ำ ค่ำควำมถูกต้องของเครื่องมือนี้คอื
99.29%
เมื่อ เปรีย บเทีย บค่ ำ เฉลี่ย เวลำในกำรตรวจสอบ จ ำแนกชิ้น งำนระหว่ ำ งกำรท ำงำนของ
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนและกำรใช้เครือ่ งมือนี้ได้ผลดังรูปที่ 18
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รูปที่ 18 ค่าเวลาเปรียบเทียบระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิ งานกับเครื่องมือที่สร้างขึน้ มา
จำกรูปที่ 18 ตำรำงแสดงค่ำเวลำเปรียบเทียบระหว่ำงผูป้ ฏิบตั งิ ำนกับเครื่องมือทีส่ ร้ำงขึน้ มำนี้
เวลำเฉลีย่ ของผูป้ ฏิบตั งิ ำนอยู่ท่ี 41.92 วินำที เวลำเฉลีย่ ของเครื่องมืออยู่ท่ี 12.82 วินำที เวลำทีใ่ ช้
ในกำรตรวจสอบ จำแนกชิน้ ส่วนลดลงคิดเป็ น 70.90%
5. สรุปผล
จำกกำรวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นกำรสร้ำงเครือ่ งมือทีใ่ ช้เทคนิคกำรประมวลผลภำพและกำรใช้โปรแกรม
เอ็นไอวิชนั เพื่อช่วยเป็ นเครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบ จำแนกชิ้นส่วนโทรศัพท์มอื ถือทีผ่ ่ำนกำร
ถอดประกอบ โดยที่ก ำรจัด กลุ่ ม จ ำแนกออกเป็ น 7 กลุ่ ม กลุ่ ม ที่ 1-7 โดยกำรใช้เ ทคนิ ค กำร
ประมวลผลภำพกำรแพตเทิรน์ แมตชิง กำรนับจำนวนพิกเซลและกำรอ่ำนบำร์โค้ดมำใช้และมีกำรนำ
อัลกอริทมึ ของแพตเทิรน์ แมตชิงมำเปรียบเทียบ ประสิทธิภำพกำรตรวจสอบชิน้ งำน ทำให้ได้ทรำบ
ว่ำ อัลกอริทมึ ทีเ่ หมำะสมทีส่ ุดคือ กำรสุ่มควำมซ้ำซ้อนต่ำ (Low discrepancy sampling) เนื่องจำก
มีค่ำคะแนนแพตเทิร์นแมตชิงทีส่ ูงทีส่ ุด สำมำรถตรวจสอบชิ้นงำนได้อย่ำงถูกต้อง โดยจำกกำรใช้
เทคนิคกำรประมวลผลภำพต่ำงๆ ทีก่ ล่ำวมำ มำใช้เป็ นเครือ่ งมือในกำรตรวจสอบ จำแนกชิน้ งำนทำ
ให้ได้ค่ำควำมถูกต้องอยู่ท่ี 99.29% และเครื่องมือนี้สำมำรถลดเวลำกำรทำงำนได้ถงึ 70.90% เมื่อ
เทียบกับผูป้ ฏิบตั งิ ำน
จำกกำรศึกษำนี้สำมำรถนำไปใช้ในกำรตรวจสอบกับโทรศัพท์มอื ถือในรุน่ อื่นๆ ได้ ซึง่ สำมำรถ
ปรับเปลีย่ นพำรำมิเตอร์ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับรูปแบบของชิน้ งำนทีต่ อ้ งกำรตรวจสอบได้
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