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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ไดเสนอแนวคิดที่จะใชกระบวนการคนหารูปทรงของภาพ ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ

สําหรับเครื่องเลนดีวีดี ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอรเปนการประมวลผลภาพโดยใช
เทคนิคความคลุมเครือเพื่อการวิเคราะหระดับสี RGB แทนวิธีดั้งเดิมซึ่งใชพนักงานเปนผูตรวจสอบซึ่งพบวาเกิดความ
ผิดพลาดในการตรวจสอบคุณภาพรวมถึงยังใชระยะเวลานานในการตรวจสอบชิ้นงานแตละชิ้น  งานวิจัยนี้ไดมีการ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรวิเคราะหสีของภาพที่รับจากกลอง มาใชตรวจสอบชิ้นงานแบบอัตโนมัติซึ่งจากผลการทดสอบ
และนําไปใชงานจริงพบวาวิธีการดังกลาวสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความผิดพลาดเพียง 0.001%ทํา
ใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดความผิดพลาดเนื่องจากการตรวจสอบดวยสายตาพนักงาน, ลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ, ลดพนักงานตรวจสอบ รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ได 

การพัฒนาและการประยุกตใชการประมวลผลภาพในการคนหารูปทรงสี่เหลี่ยมในภาพที่ไดจาก Web 
Camera แบบ Real time สงมายังคอมพิวเตอร หลังจากนั้นกระบวนการนี้จะเริ่มตนการตรวจสอบคุณภาพของส ี
RGB วาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม เมื่อคุณภาพของสีตรงตามเกณฑที่กําหนดไวระบบจะปลอย
สัญญาณระบบการควบคุมสายการผลิตผานชองทางขอมูลอนุกรม (RS-232)  การทดลองนี้มีการกําหนดเงื่อนไขและ
ขอจํากัดดังนี้ตอไปนี ้  1. การศึกษาและการพัฒนากระบวนการเก็บภาพจากกลอง Web camera ลงในคอมพิวเตอร  
2. การศึกษาและการพัฒนาการหารูปทรงสี่เหลี่ยมในภาพโดยใชกระบวนการประมวลผลภาพ ดวยเทคนิคตางๆ เชน 
Image Filtering, Canny Edge Detection เปนตน  3. การพัฒนาการวิเคราะหระบบสี RGB โดยการวิเคราะหสีภาพ
ดวยกลองจับภาพจากจอแอลซีด ี
 
คําสําคัญ :  ระดับส ี การประมวลผลภาพ  ตรวจหารูปทรง 
 

Abstract 
This paper presents the digital image processing technique that is Fuzzy Logic applied RGB 

analysis for Quality Inspection of Digital Video Display in industrial process. The disadvantages of 
conventional method that used human inspection are error from human, long time inspection per unit and 
others. The paper introduces the automation system based on the digital image processing technique for 
Quality Inspection. As the result, the system is able to perfect substitute to conventional method that used 
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human inspection. Human error, inspection timing, quality control inspector and other costs reducing are 
the benefit of this research. 

Development and application of image processing to find the rectangular image from the Web 
Camera for Real time sent to the computer. After this process will be start checking the quality of the RGB 
color that is defined in the standard or not. When the quality of color that meet the criteria set and the 
system will be release the signal system control production line via serial data channel (RS232). This 
experiment has to determine conditions and limitations as follows. 1. Education and development 
process, store images from a camera Web camera into the computer. 2. Education and development to 
find for the rectangular image using image processing procedures. With techniques such as Image 
Filtering, Canny Edge Detection, etc. 3. Development the RGB color system analysis by  analyzing image 
Color with camera capture from the LCD . 
 
Keywords : RGB, Image Processing, Shape Detection 
E-mail : keanu4120@windowslive.com 
 

คํานํา 
การพัฒนากระบวนการผลิตยุคเกามุงเนนเพิ่มกําลังการผลิตเพียงอยางเดียว ตอมาเมื่อมีการแขงขันใน

ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น การพัฒนาดานกําลังการผลิตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค 
จําเปนตองมีการพัฒนาดานคุณภาพ และความยึดหยุนในกระบวนการผลิตควบคูกันไปดวย ดังนั้นจึงเริ่มมีการ
ประยุกตคอมพิวเตอรมาใชในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับระบบการผลิตทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 
เนื่องจากความสามารถอันหลากหลายของคอมพิวเตอร ทําใหปริมาณการใชคอมพิวเตอรในโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑเปนกระบวนการหนึ่งที่มีการนําคอมพิวเตอรอเขามาใช
ตรวจสอบคุณภาพแทนพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ขอดีของการนําคอมพิวเตอรมาใชคือ ปองกันการความผิด
พลาดของพนักงานในเรือ่งความจํา พนักงานทํางานดวยความปลอดภัยมากขึ้น และระบบยังสามารถทํางานไดตลอด 
24 ชั่วโมง ขอเสียของคอมพิวเตอรเหมือนกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติอื่นๆ กลาวคือ ถาหากมี
ความคลาดเคลื่อนขนาด รูปราง และตําแหนงของชิ้นงานจะทําใหผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการผลิตมีความไม
สมบูรณ และกลายเปนชิ้นงานไมไดคุณภาพ อันสงผลใหคาใชจายในการผลิตตอชิ้นเพิ่มสูงขึ้น 

งานวิจัยนี้จึงไดเสนอแนวคิดที่จะใชกระบวนการคนหารูปทรงของภาพ เพื่อทํางานรวมกับกระบวนการ
ประมวลผลภาพ เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถวิเคราะหสีของภาพที่รับจากกลอง Web Camera ไดถูกตองแมนยําซึ่งจะ
สงผลใหระบบมีความยึดหยุนในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเลน DVD ที่กําลังผลิตอยูในสายการผลิตไดโดยตรง 
และสงผลใหลดผลิตภัณฑที่ผิดพลาดที่จะสงมอบไปถึงลูกคาลดลง ทําใหชื่อเสียงดานการประกันคุณภาพของสินคามี
สูงขึ้นตามไปดวย 
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อุปกรณและวิธีการ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการสรางระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิตเครื่องเลนดีวีดี โดยเงื่อนไขการสราง

ระบบดังกลาว ไดนําองคความรูจากพนักงานมาสรางเปนเงื่อนไขในการตรวจสอบดังกลาว มีกระบวนการในการ
ทํางานที่สามารถอธิบายเปนแผนผังการทํางานดงัแสดงในรูปที ่1 

 
 

Figure 1   โครงสรางการทํางานโดยรวมของระบบ 
  
ภาพดิจิตอล 

ขอมูลภาพแบบดิจิตอลเปนภาพที่ถูกดัดแปลงมาจากภาพแบบตอเนื่องหรือAnalog Image ใหอยูในรูป
ตัวเลข หรือ Digital Image ดวยวิธีการ digitization โดยภาพ Analog Image จะถูกแบงเปนพื้นที่เล็กๆที่เรียกวา 
Pixels โดยในแตละ Pixel จะใช (x,y) ในการระบุตําแหนง การแสดงขอมูลตางๆที่อยูใน Matrix เปนจุดพิกัด (x,y) ใด ๆ 
เปนสวนประกอบของภาพ เมื่อเราเปรียบเทียบระหวางภาพ และ Pixels Matrix ดังรูปที ่2 จะเห็นวาจุดกําเนิดของภาพ
จะอยูที่มุมลางซาย แตจุดกําเนิดของ Pixels จะอยูที่มุมบนซาย คาของ Pixels หรือฟงกชัน (x,y) ณ จุดใด ๆ จะแสดง
ไดดวยคาของความเขมของแสง ซึ่งอาจแบงไดหลายระดับ ถามี 2 ระดับก็จะเปนแค 0 กับ 1 จากรูป จุดตาง ๆ ที่แสดง
อยูในพิกัดนี้ก็คือ Pixels หรือ Picture Element ซึ่งก็คือ ความสวางหรือคา Luminance (L) ของภาพ ถาภาพนั้นเปน
ภาพขาวดําขนาด 8 บิต จะมีคา L เทากับ 82  หรือเทากับ 256 คือตั้งแตระดับ 0 จนถึง 255 บางครั้งคาความสวาง (L) 
อาจหมายถึงระดับความละเอียดของภาพ (Image Resolution) ถา Pixels เปนภาพขาวดํา จะอานคาภาพดิจิทัลใน
รูปแบบ Matrix 2 มิติ ขนาด (M*N) ไดดังนี ้โดยที่คา f(x,y) จะอยูในชวง 0ถึง 255 สมมุติวาอานคา Pixels จากภาพ
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หนึ่งได f(x,y) เทากับ 10 แสดงวา จุด Pixels นั้นมีความสวางนอยมากหรือคอนขางจะดํา ถาอานไดเปน 255 แสดงวา
จุด Pixels นั้นมีความสวางมากหรือเปนสีขาว  (Arun D Kulkarni, 1994) 
 
 
 
 
 
 

Figure 2   รูปแสดงลักษณะตําแหนงพิกเซล 
 
Color Model 

โมเดลสีหรือ Color Space ประกอบดวย 3 แมสีหลัก ไดแก สีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน ถานําแตละแมสีมา
พล็อตกราฟในระบบพิกัด Color Space โดยแตละสีมีคา 0 ถึง 1 (0 แสดงถึงคาความมืด และ 1 แสดงถึงความสวาง) 
จะไดภาพการผสมสีทางแสงหรือการบวกแมสีเขาดวยกัน (Additive Primary Color) ดังรูป (Gonzalez RC, Woods 
RE., 1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3   คาความมืดและความสวางแตละสีตามมาตรฐาน 
 

ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยนี้ สามารถแบงไดเปน 3 ขั้นตอนหลัก คือขั้นตอนแรกเปนการเตรียมภาพถาย
และการหารูปทรงของภาพเพื่อเปนจุดเริ่มตนของการเริ่มกระบวนการวิเคราะหสี ขั้นตอนที่สอง เปนการวิเคราะหสี
ของภาพ สัญญาณภาพของเครื่องเลน DVD จะถูกสงไปยัง LCD ดวยการใชกลอง Web Camera จับภาพที่แสดงสี
และภาพสี่เหลี่ยม เมื่อสัญญาณเขาสูคอมพิวเตอรจะมีโปรแกรมจับภาพนิ่งจากสัญญาณวิดีโอและนําภาพนิ่งนั้นมา
วิเคราะหดวยกระบวนการประมวลผลภาพ เพื่อหารูปทรงสี่เหลี่ยม ใหไดจํานวน 4 ชิ้นขึ้นไปเพื่อเปนจุดเริ่มตนในการ
เริ่มวิเคราะหสีของภาพ (ธนภัทร สังขรัตน, 2550) 
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Figure 4   การคนหารูปทรงสี่เหลี่ยมจากสีตนแบบดวยกลอง Web Camera 
 

หลังจากนั้นระบบจะทําการแยกส ีRGB ออกจากภาพเพื่อคํานวณความเขมของเม็ดสีแตละสี โดยเกณฑที่จะ
ไดมาตรฐานจะอยูที่ระดับความเขมสีตั้งแต 200 ขึ้นไป (จากระดับความเขมสูงสุดของแตละสีที ่255) การวิเคราะห
ความเขมของสีในแตละครั้งนั้นจะวิเคราะหพรอมกัน 2 สี เพื่อลดเวลาในการประมวลผลใหสั้นที่สุด และขั้นตอนที่
สาม กระบวนการวัดระดับความถี่เสียงซาย-ขวาของเครื่องเลน DVD แตอยูนอกเหนือบทความนี้ เมื่อระดับความเขมสี
ของภาพถึงเกณฑที่ตั้งไวทั้ง 3 สี RGB ระบบจะทําการสงสัญญาณผานชองทางขอมูลอนุกรม RS232 เพื่อสงขอมูลไป
ยังชองทางขอมูลอนุกรมที่กลองควบคุมอุปกรณปลอยสายพานในสายการผลิต DVD Player เพื่อใหเครื่องเลน DVD 
เครื่องตอไป เขามาอยูในตําแหนงที่อุปกรณเชื่อมสัญญาณภาพเขา LCD สามารถรับสงสัญญาณไดโดยอัตโนมัต ิ
(สิทธิโชค ยอดระยับ, 2550) 

เทคโนโลยีการประมวลผลภาพหรืออิมเมจ โปรเซสซิ่ง (Image Processing) ถูกนํามาประยุกตใชในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องเลน DVD แทนการทํางานของพนักงานโดยอาศัยการมองผานทางกลองดิจิตอล และ
ระบบจะตองมีความสามารถในการวิเคราะหระดับสีและจําแนกวัตถุในภาพได งานวิจัยนี้ใชเทคนิคการวิเคราะห
ระดับสี RGB เพื่อใชแยกแยะกลุมสีและคาสีที่ปรากฏรวมสูงสุดของแตละกลุมส ีรวมกับการใช Shape Detection ใน
การพิจรณาภาพที่หนาจอ LCD ที่ไดสัญญาณมาจากเครื่องเลน DVD ตรวจสอบหารูปภาพสี่เหลี่ยมในภาพ ทําให
ระบบสามารถเช็คไดวาภาพที่จะนํามาใชวเคราะหระดับสีนั้นเปนภาพที่ถูกตองหรือไม เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการ
วิเคราะหระดับสี RGB วาถึงเกณฑที่ตั้งไวหรือไม ระบบจะอานสีครั้งละ 2 สีพรอมกันเพื่อประหยัดเวลาในการ
ตรวจสอบ กระบวนการดังกลาวสามารถแสดงใหดูดังรูปที ่5 
(Yingzi Du and ect. 2004) 

สามารถเขียนเปนกฎในรูปประโยคภาษาไดดังนี ้  
 กฎขอ 1:  ถา x

1 
มีคา >= 4รูป  และ x

2 
มีคา >= 200 แลว ขอมูล (x

1
, x

2
) เปนกลุม C

1 
 

 กฎขอ 2:  ถา x
1 
มีคา < 4 รูป  และ x

2 
มีคา < 200 แลว ขอมูล (x

1
, x

2
) เปนกลุม C

2 
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Figure 5   เงื่อนไขการตรวจเช็คคุณภาพสีเพื่อควบคุมการผลิต 
 

เมื่อเครื่องเลนดีวีดีเคลื่อนที่ตามสายการผลิตมาถึงจุดตรวจเช็คสัญญาณภาพ อุปกรณควบคุมสายพานการ
ผลิตจะหยุดการทํางาน หนาสัมผัสของแผงวงจรระหวางเครื่องเลน DVD กับชองรับสัญญาณภาพของจอ LCD จะ
สัมผัสกัน สัญญาณภาพถูกสงจากเครื่องเลน DVD ไปยังจอ LCD ดานหนาของจอ LCD มีกลอง Web Camera คอย
จับภาพเคลื่อนไหวสงไปยังคอมพิวเตอรดังแสดงใหเหน็ในรูปที ่6 
 

 
Figure 6   การทดสอบระบบในสายการผลิตเครื่องเลน DVD 

 
 การคนหารูปสี่เหลี่ยมในภาพจะทําการแปลงภาพใหอยูในรูปของภาพสีเทาเพื่อคนหาขอบของภาพดวยเทคนิค 
Canny และหามุมของขอบภาพ โดยการทําการหาจุดตัดของเสนและจะพิจรณาเฉพาะจุดตัดที่สัมพันธกัน 4 มุม พื้นที่
ภายในจุดตัดของทั้ง 4 มุมจะตองมีขนาดตั้งแต 250 จุดขึ้นไป ระบบจึงจะนําขอมูลนั้นมาประมวลผลในขั้นตอนของ
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การหาองศาของมุม ซึ่งมุมที่จะนํามาพิจารณานั้นจะตองมีคาอยูระหวาง 80 ถึง 100 องศาเทานั้นจึงจะถือวาตรวจพบ
รูปสี่เหลี่ยมแลวจะสรางภาพจําลองของรูปสี่เหลี่ยมที่ตรวจพบ พรอมทั้งแสดงจํานวนของรูปสี่เหลี่ยม ออกมาอีก
หนาตางหนึ่งดังรูปที ่7 (J. R. Parker., 1997) 
 

 

 
 
 
 
 

Figure 7   แบบจําลองภาพสี่เหลี่ยมจากภาพนิ่งและสถานะการวิเคราะห 
 

ถาตรวจพบรูป 4 เหลี่ยมในภาพไมถึง 4 รูป ระบบจะกลับไปเริ่มทํางานในโปรแกรม Capture ภาพใหมอีกครัง้
หนึ่ง  ถาตรวจพบรูป 4 เหลี่ยมในภาพตั้งแต 4 รูปขึ้นไป ระบบจะเริ่มโปรแกรมวิเคราะหสี RGB และโปรแกรมนี้ จะนํา
ขอมูลจากจุดภาพทีละจุดเพื่อแยกคาสี RGB ออกมา ดวยการดึงขอมูลจุดภาพทางดานซายไปดานขวา บนลงลาง 
และหาคาเฉลี่ยของแตละสี โดยการนําผลรวมทั้งหมดของแตละสีหารดวยจํานวนจุดทั้งหมดในภาพ การวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดกําหนดมาตรฐานความเขม ของแตละสีไวที ่200 (จากความเขมสีสูงสุดที ่255) เนื่องจากตองชดเชยสีที่ไมตรง
กับสีที่ทําการตรวจสอบจากการสรางรูปสี่เหลี่ยม เมื่อระบบวิเคราะหสตีามมาตรฐานที่กําหนดแลว ระบบจะกําหนดคา
ของสถานะการวิเคราะหสีใหเปนจริง สีที่วิเคราะหและผานมาตรฐานที่กําหนดไวจะแสดงขอความคําวา “OK” บนชอง
แสดงสถานะการวิเคราะหส ี

ผลลัพธของการวิเคราะหสี RGB ทั้งสีแดง สีขียว และสีน้ําเงิน ที่มีคาเปนจริงทั้ง 3 สีแลว ระบบจะสงสัญญาณ
ผานชองทางขอมูลอนุกรม RS232 ไปยังชองทางขอมูลอนุกรมที่กลองควบคุมอุปกรณสายพานการผลิต DVD Player 
เพื่อใหเครื่องเลน DVD ตําแหนงตอไป เคลื่อนที่ตามสายการผลิตมาหยุดตรงตําแหนงตรวจสอบ ระบบวิเคราะหส ี
จะเริ่มกระบวนการวิเคราะหใหมอีกครั้ง 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

จากผลการทดสอบและนําไปใชงานจริงในการผลิตเครื่องเลน ดีวีดี ในโรงงานอุตสาหกรรม พบวาวิธีการ
ดังกลาวสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความผิดพลาดเพียง 0.001% ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถ
ลดความผิดพลาดเนื่องจากการตรวจสอบดวยสายตาพนักงาน, ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ, ลดพนักงานตรวจสอบ 
รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ได โดยการเปรียบเทียบจากระยะเวลากอนนําระบบมาใชและหลังนําระบบมาใชเปนระยะเวลา 
8 เดือน โดยทดลองเปรียบเทียบ 1 สายการผลิต  รายละเอียดดังแสดงตามตารางที ่1  
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Table 1   การเปรียบเทียบการตรวจสอบดวยพนักงานและดวยกลองเว็บแคม 
 

รายละเอียด ใชพนักงานตรวจสอบ ใชกลองตรวจสอบ 
ชวงเวลาในการตรวจสอบ เดือน ม.ค. – เม.ย. 53 เดือน พ.ค. – ส.ค. 53 
จํานวนผลิตภัณฑ (ชิ้น) 660,132 98,320 

ความผิดพลาดในการตรวจสอบ (ชิ้น) 9901.98 (0.015 %) 98.32 (0.001 %) 
ระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบ  10 วินาที / ตอ ชิ้น 6 วินาที / ตอ ชิ้น 

ระดับความเขมของส ี คลุมเครือ ประมาณการ >= 190 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
เมื่อนําระบบที่สรางขึ้นมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพการผลิตเครื่องเลนดีวีด ีไปใชงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม 

ทําใหเห็นถึงประสิทธิภาพของระบบวามีประสิทธิภาพดี และ มีความผิดพลาดเพียง 0.001% เพียงพอที่ตรวจสอบได
วาการผลิตดังกลาวมีคุณภาพเพียงใด ระบบสามารถตรวจสอบคุณภาพแทนพนักงานได และสามารถนําระบบไป
ประยุกตใชดานอื่นที่เกี่ยวของกับการแสดงผลดานสี เพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทีมผูวิจัยวางแผนที่จะนํา
เทคนิคอื่นๆ เขามาชวยในการวิเคราะหสีในอนาคต 
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