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บทคดัย่อ 
         โดยทัว่ไปบรรจุภณัฑส์ าหรับใส่สินคา้จะมีตราผลิตภณัฑ ์ขอ้ความ 
หรือรูปภาพพิมพอ์ยูท่ี่บรรจุภณัฑ์ ถ้าการพิมพต์ราสินคา้ ขอ้ความ หรือ
รูปภาพบนบรรจุภณัฑ์มีความผิดพลาดแลว้บรรจุภณัฑ์นั้นวางจ าหน่าย
ในทอ้งตลาด อาจส่งผลเสียท าให้ลูกคา้สูญเสียความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ ์
ประกอบกบัปัจจุบนัมีการน าระบบอตัโนมติัมาใชใ้นสายการผลิตมากข้ึน 
เพ่ือทดแทนแรงงานและลดขอ้ผิดพลาดจากการท างานของมนุษย ์ดงันั้น
เคร่ืองตน้แบบการตรวจสอบบรรจุภณัฑด์ว้ยการประมวลผลภาพ จึงถูก
ออกแบบและสร้างข้ึน เพ่ือเป็นชุดสาธิตการท างานและทดสอบ
ประสิทธิภาพของการตรวจสอบบรรจุภณัฑด์ว้ยการประมวลผลภาพ ผล
จากการทดสอบการท างานของเคร่ืองต้นแบบ พบว่าเคร่ืองต้นแบบน้ี
สามารถคัดแยกบรรจุภัณฑ์ท่ีผิดพลาดออกจากบรรจุภัณฑ์ปกติได ้
ถึงแม้ว่าจะวางบรรจุภณัฑ์เอียงจากการวางแบบปกติ ±90 องศา ส่วน
ความเร็วเฉล่ียในการคดัแยกบรรจุภณัฑคื์อ 3.4 วินาที ต่อ กล่อง 
 

ค าส าคัญ : เคร่ืองตรวจสอบบรรจุภัณฑ์  การประมวลผลภาพ การ
เปรียบเทียบภาพตน้แบบ 
 

Abstract 
 Packages nowadays may have logos, texts or pictures printed on 
them. If these logos, texts or pictures are incomplete, when the sellers 
bring these products with incomplete packages to the markets. The 
manufacturers may lose customer’ reputation. In addition, the 
automation is increasingly implemented in manufacturing process since 
it can replace human workforces and decrease human errors. Therefore, 
a prototype of the package checker using image processing was 
designed and constructed for demonstration and test the efficiency of 
the proposed prototype. The experimental results show that the 
proposed machine can distinguish between the good packages and the 
incomplete ones even though the position of the packages were tilted 
up to ±90 degrees. The average velocity of checking is 3 .4 
seconds/package. 
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1. บทน า 
 ในอดีตนั้นมีการพฒันาเทคโนโลยีการพิมพ์ข้ึนเพ่ือใช้พิมพ์ตรา
ผลิตภณัฑไ์วบ้นหนา้บรรจุภณัฑ ์สามารถพิมพบ์รรจุภณัฑไ์ดม้ากข้ึนและ
รวดเร็วข้ึน รูปแบบตราผลิตภณัฑ์และรูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามจะ
ช่วยเพ่ิมความน่าสนใจและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ แต่การตรวจ
คุณภาพในยุคนั้ นใช้สายตามนุษยใ์นการตรวจสอบท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการตรวจสอบ เน่ืองมาจากความเหน่ือยล้าของผูป้ฏิบติังาน 
ท าให้บรรจุภณัฑ์ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพอาจหลุดรอดออกไปสู่ลูกคา้ ส่งผลให้
ลูกค้าคิดว่าผลิตภณัฑ์นั้นไม่ได้มาตรฐานและสูญเสียความเช่ือมัน่ต่อ
ผลิตภณัฑ ์
 ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีดา้นการผลิตข้ึน โดยการน า
ระบบอัตโนมัติ (Automation) เข้ามาทดแทนการท างานของมนุษย ์
เน่ืองจากระบบอตัโนมติั นั้นสามารถลดตน้ทุนและเวลาในการผลิตลง 
ช่วยเพ่ิมและควบคุมคุณภาพในการผลิต และช่วยเพ่ิมความปลอดภัย
ให้กบัผูป้ฏิบติังาน จะเห็นไดว้า่ระบบอตัโนมติันั้นเขา้มาทดแทนแรงงาน
มนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี [4] 
 ผูจ้ดัท  าจึงออกแบบและสร้างเคร่ืองต้นแบบการตรวจสอบบรรจุ
ภณัฑ์ด้วยการประมวลผลภาพเพ่ือเป็นชุดสาธิตการท างานของระบบ
ตรวจสอบบรรจุภณัฑ์ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของสายการผลิตอตัโนมติั 
โดยการน าหลักการประมวลผลภาพในการเปรียบเทียบภาพต้นแบบ 
(Template Matching) มาใช้ในการตรวจสอบการพิมพต์ราผลิตภณัฑบ์น
บรรจุภณัฑ์ ซ่ึงมีหลักการคือ ต้องมีภาพต้นแบบ (Template) ของตรา
ผลิตภัณฑ์ท่ีสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ท่ีน ามา
ตรวจสอบเพ่ือวดัความคลา้ยคลึงกบัภาพตน้แบบ ค่าความคลา้ยคลึงท่ีได้
จะมีค่าอยูใ่นช่วง 0-100 เปอร์เซ็นต ์โดยกรณีท่ีค่าความคลา้ยคลึงมากกว่า
หรือเท่ากบั 90 เปอร์เซ็นต ์จะถือว่าบรรจุภณัฑท่ี์น ามาตรวจสอบนั้นเป็น
งานดี (OK) และถ้าค่าความคล้ายคลึงน้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต ์จะถือว่า
บรรจุภณัฑท่ี์น ามาตรวจสอบนั้นเป็นงานเสีย (NG)  
 

2. หลกัการท างานและการออกแบบ 
 หลกัการท างานของเคร่ืองตน้แบบการตรวจสอบบรรจุภณัฑ์ด้วย
การประมวลผลภาพ    คือ   เม่ือเซนเซอร์สัง่ถ่ายภาพตรวจพบบรรจุภณัฑ ์ 
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จะส่งสัญญาณอินพุตเขา้ไปท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น Arduino Mega 
2560 [3] เม่ือโปรแกรม LabVIEW ท่ีเช่ือมต่อกบัไมโครคอนโทรลเลอร์  
ได้รับสัญญาณอินพุตก็จะทราบว่ามีบรรจุภัณฑ์เล่ือนผ่านมา แล้ว
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้กล้องถ่ายภาพบรรจุภณัฑ์ท่ีเซนเซอร์
ตรวจพบ แลว้น าภาพท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัภาพตน้แบบ และค านวณค่า 
ความคลา้ยคลึง [1]  ออกมา โดยเปรียบเทียบระดบัสีเทาแบบพิกเซลต่อ
พิกเซลท่ีตรงกนัของภาพตน้แบบและภาพท่ีน ามาทดสอบ โดยขอ้มูลค่า
ระดับเทา (Grayscale Value) นั้ น อัลกอริทึมใช้การค านวณค่าความ
คลา้ยคลึงแบบ Normalizing Cross-Correlation ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานการหา
ความสัมพันธ์ ร่วมด้วยวิธี  Sum of Absolute Difference [2] ค่าความ
คล้ายคลึงท่ีได้จะมีค่าอยู่ในช่วง 0-100 เปอร์เซ็นต์ โดยกรณีท่ีค่าความ
คลา้ยคลึงมากกว่าหรือเท่ากบั 90 เปอร์เซ็นต ์จะถือวา่บรรจุภณัฑท่ี์น ามา
ตรวจสอบนั้ นเป็นงานดี (OK) และถ้าค่าความคล้ายคลึงน้อยกว่า 90 
เปอร์เซ็นต์ จะถือว่าบรรจุภณัฑ์ท่ีน ามาตรวจสอบนั้นเป็นงานเสีย (NG) 
หลงัจากนั้นโปรแกรม LabVIEW จะสั่งการให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ส่ง
สัญญาณเอาต์พุตออกไปควบคุมหลอดไฟแสดงสถานะและโซลินอยด์
วาล์ว โดยควบคุมผ่านรีเลยเ์พ่ือให้ในกรณีท่ีตรวจพบงานเสีย เคร่ืองจะ
ดีดงานเสียออกจากสายพาน และหลอดไฟแสดงสถานะสีแดงติด และถา้
เคร่ืองตรวจพบงานดี เคร่ืองจะล าเรียงให้งานดีเคล่ือนต่อไปและ
หลอดไฟแสดงสถานะสีเขียวติด ในกรณีท่ีเซนเซอร์ตรวจไม่พบบรรจุ
ภัณฑ์ น าน เกิน  30  วิน าที  โป รแกรม  LabVIEW ก็ จะสั่ งก ารให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่งสัญญาณเอาตพ์ุตออกไปควบคุมมอเตอร์ เพ่ือ
หยดุการท างานของสายพาน ดงัรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมแสดงการท างานของเคร่ืองตน้แบบ 

 

2.1 การออกแบบโครงสร้างเคร่ืองต้นแบบ 

 ตูค้วบคุมและแหล่งจ่ายไฟ รีเลยแ์ละไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีท า
การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ของเคร่ืองตน้แบบ  หลอดไฟแสดงสถานะ 2 
หลอด โซลินอยด์วาล์ว และสายพาน ดงัรูปท่ี 2 ชุดสายพานจะคอยรับ
บรรจุภณัฑ์ให้ไหลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดไวบ้ริเวณขา้งสายพานโดยมี 
เซนเซอร์ กลอ้งถ่ายภาพ โซลินอยดว์าลว์และกระบอกลม โดยเม่ือบรรจุ 

 
ภณัฑ์ไหลผ่านเซนเซอร์ กล้องจะท าการถ่ายภาพและวิเคราะห์ความ
คลา้ยคลึงของภาพท่ีไดก้บัภาพตน้แบบ  แลว้จึงท าการคดัแยกบรรจุภณัฑ ์
เสียออกจากสายพาน โดยเคร่ือง และปล่อยให้บรรจุภณัฑดี์ผ่านสายพาน
ต่อไป ดงัรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 2 อุปกรณ์ภายในตูค้วบคุม 

 
รูปท่ี 3 เคร่ืองตน้แบบการตรวจสอบบรรจุภณัฑด์ว้ยการประมวลผลภาพ 
 

2.2 การออกแบบซอฟแวร์ส าหรับการประมวลผลภาพ 
 การออกแบบโปรแกรมประมวลผลนั้ น จะใช้โปรแกรม 
LabVIEW บนคอมพิวเตอร์ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 ในการ
ป ระ ม วล ผ ล ภ าพ แ ล ะ ค วบ คุ ม อุ ป ก ร ณ์ ต่ า งๆ  ทั้ ง ห ม ด ผ่ าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น Arduino Mega 2560 และประมวลผลภาพดว้ย
โมดูล NI Vision [2] โดยเช่ือมต่อผ่านสาย USB (LabVIEW Interface 
For Arduino) ซ่ึงมีการออกแบบโปรแกรมควบคุมเคร่ืองทั้ งหมดและ
ประมวลผลภาพด้วยโปรแกรม Labview แสดงดงัรูปท่ี 4 และหน้าจอ
แสดงผลบนคอมพิวเตอร์ดงัรูปท่ี 5  
 เม่ือออกแบบส่วนต่าง ๆ เสร็จส้ิน แลว้สร้างเคร่ืองตน้แบบท่ีเสร็จ
สมบูรณ์มีขั้นตอนการท างานแสดงเป็นผงังานดงัรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 4 การออกแบบโปรแกรมควบคุมและประมวลผลภาพ

 
รูปท่ี 5 การออกแบบหนา้จอแสดงผลท่ีคอมพิวเตอร์ 
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รูปท่ี 6 แผนผงัแสดงการท างานเคร่ืองตน้แบบการตรวจสอบบรรจุภณัฑ ์
           ดว้ยการประมวลผลภาพ 
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3. การทดสอบเคร่ืองต้นแบบการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ 
 บรรจุภณัฑท่ี์น ามาทดสอบการท างานของเคร่ืองตน้แบบ คือ กล่อง
นมไทย-เดนมาร์ค  โดยน ากล่องนมจ านวน  1 ชุด (12 กล่อง) มา
ตรวจสอบและคัดแยกกล่องท่ีมีต  าหนิบนตราผลิตภัณฑ์  ออกจาก
สายพานล าเรียง โดยกล่องท่ี 1-6 เป็นกล่องท่ีไม่มีต  าหนิ สถานะเคร่ืองจะ
ปล่อยให้ช้ินงานผ่านไป และกล่องท่ี 7-12 เป็นกล่องท่ีมีต  าหนิ สถานะ
เคร่ืองจะตอ้งดนัช้ินงานออกจากสายพาน โดยท าการวางบรรจุภณัฑเ์อียง
จากภาพต้นแบบ 0 องศา ±15 องศา ±30 องศา ±45 องศา   ±60 องศา 
±75 องศา และ ±90 องศา 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดลองคดัแยกบรรจุภณัฑ ์

บรรจุภณัฑเ์อียง กล่องท่ี 1-6 กล่องท่ี 7-12 คลาดเคล่ือนเฉล่ีย 
0 องศา ✓ ✖ 0.41 % 
+15 องศา ✓ ✖ 0.55 % 
-15 องศา ✓ ✖ 0.67 % 
+30 องศา ✓ ✖ 0.27% 
-30 องศา ✓ ✖ 0.66 % 
+45 องศา ✓ ✖ 1.01 % 
-45 องศา ✓ ✖ 1.13 % 
+60 องศา ✓ ✖ 0.4 % 
-60 องศา ✓ ✖ 0.52 % 
+75 องศา ✓ ✖ 0.4 % 
-75 องศา ✓ ✖ 0.38 % 
+90 องศา ✓ ✖ 1.06 % 
-90 องศา ✓ ✖ 0.37 % 

หมายเหตุ  ✓  หมายถึง เคร่ืองปล่อยบรรจุภณัฑผ์่านไป 

  ✖ หมายถึง  เคร่ืองคดัแยกบรรจุภณัฑอ์อกจากสายพานล าเรียง 
 

3.1 การทดสอบหาระยะห่างระหว่างบรรจุภัณฑ์ทีน้่อยทีสุ่ด  
 การทดลองน้ีเป็นการหาระยะห่างระหว่างกล่องนมแต่ละกล่องท่ีวาง
ใกล้กนัมากท่ีสุดโดยเคร่ืองตน้แบบยงัคงตรวจสอบและคดัแยกบรรจุภณัฑ์
ได้ถูกต้อง โดยน ากล่องนมแต่ละกล่องวางห่างกัน 10 เซนติเมตร 20 
เซนติเมตร และ 30  
 จากการทดลองหาระยะห่างในการวางกล่องนมแต่ละกล่องโดยท่ี
เคร่ืองยงัคงตรวจสอบและคดัแยกบรรจุภณัฑเ์สร็จส้ินก่อนก่อนท่ีกล่อง
นมถดัไปจะเล่ือนเขา้มา เม่ือวางบรรจุภณัฑห่์างกนัเป็นระยะ10 และ 20 
เซนติเมตร แต่สามารถถ่ายภาพประมวลผลภาพ และคดัแยกกล่องนม
เสร็จส้ินก่อนกล่องนมถัดไปจะเล่ือนเข้ามาในระยะห่างตั้ งแต่ 30 
เซนติเมตรข้ึนไป 

 
ตารางท่ี 2 ทดลองการตอบสนองของเซนเซอร์ จากระยะการวางช้ินงาน 
ระยะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
10 
cm ✓ ✖ ✓ ✖ ✓ ✖ ✓ ✖ ✓ ✖ ✓ ✖ 

20 
cm ✓ ✖ ✓ ✖ ✓ ✖ ✓ ✖ ✓ ✖ ✓ ✖ 

30 
cm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

หมายเหตุ  ✓  หมายถึง เคร่ืองปล่อยบรรจุภณัฑผ์่านไป 

  ✖ หมายถึง เคร่ืองคดัแยกบรรจุภณัฑอ์อกจากสายพานล าเรียง 

 
4.  สรุปผล 
 จากการออกแบบและสร้างเคร่ืองต้นแบบการตรวจสอบบรรจุ
ภณัฑ์ด้วยการประมวลผลภาพ และผลการทดสอบ พบว่าเคร่ืองตรวจ
สอบบรรจุภณัฑด์ว้ยการประมวลผลภาพสามารถคดัแยกบรรจุภณัฑ์เสีย
ออกจากบรรจุภณัฑดี์ถูกตอ้งทุกกรณี และมีค่าความเท่ียงตรงเฉล่ียในการ
เปรียบเทียบภาพตน้แบบสูงถึง 99.4%  ถึงแมว้า่ต  าแหน่งของบรรจุภณัฑ์
จะวางเอียงจากต าแหน่งปกติในระหว่าง 0 ถึง ± 90 องศา และพบว่าตอ้ง
วางบรรจุภณัฑ์ห่างกนัอย่างน้อย 30 เซนติเมตร และมีความเร็วในการ
ตรวจสอบและคดัแยกบรรจุภณัฑ์เฉล่ีย 3.4 วินาที ต่อ บรรจุภณัฑ ์1 ช้ิน 
การพฒันาเคร่ืองตน้แบบให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนท าได้โดยน าซิงเกิล
บอร์ดคอมพิวเตอร์ (Single-board computer)  เช่น Rasberry Pi  มาแทน
คอมพิวเตอร์     และไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล  Arduino ท่ีใช้อยูใ่น
เคร่ืองปัจจุบนั 
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