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 The purpose of this study was to develop software prototype for detecting defects on a 

printed circuit board by using digital image processing. The scope of this study was to 

automatically segment all individual boards on a printed circuit board (PCB), find missing 

components, and when a component is present, detect whether it is rotated. In this study, board 

segmentation performed multi-scale analysis, connected component analysis and thresholding 

based on H (Hue) value in the HSV color space to find and crop all individual boards in a PCB. 

To find missing components, the target area of components was specified from a reference image. 

Then, the method counted the number of black pixels (components color) which was thresholded 

by using values L*, a*, b* in CIE Lab color space. If the number of black pixels is less than 50% 

of that belonging to a corresponding component in a reference image, it would be assumed that 

the component is missing. For component rotation inspection, the method performed connected 

component labeling on black areas in a target area and calculated the minimum enclosing 

rectangle. This enclosing rectangle was described by size, center coordinates and rotated angle. If 

its rotation angle exceeded acceptable limits, the component would be classified as a rotated 

component. 

 This study used 20 input images. There were 120 individual boards, 177 of missing 

components out of 1800 expected components and 35 rotated components out of 1623 existing 

components. The results showed that the proposed method was able to properly segment 

individual boards in a PCB and the accuracies for detecting the missing and rotated components 

were 99.89% and 100%. 
 
 

Department of Computing         Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature ........................................           Academic Year 2014 

Independent Study Advisor's signature ........................................ 



 
 

ฉ 
 

กติติกรรมประกาศ 

 

 การคน้ควา้อิสระฉบบันีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากความช่วยเหลือของอาจารย ์ดร.ภิญโญ  
แทป้ระสาทสิทธิ  อาจารยที์ปรึกษา ซึงท่านไดอ้บรม สังสอน แนะนาํวธีิแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึน
ในระหวา่งการทาํการวิจยั ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณา และขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้
ณ โอกาสนี 

 ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ ประธานกรรมการ และอาจารย์ ดร.คทา  
ประดิษฐว์งศ ์กรรมการ ทีกรุณาใหค้าํแนะนาํในการแกไ้ขขอ้บกพร่องในการทาํการคน้ควา้อิสระ 

 ขอขอบคุณ ภรรยาและบุตร ทีเป็นกาํลงัใจและแรงบนัดาลใจ รวมทงัการช่วยเหลือในทุก
ดา้นทีเกียวกบัการศึกษาในครังนี 

 สุดทา้ยนี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณบิดา มารดา ทีสนบัสนุนเรืองทุนการศึกษา และเป็นกาํลงัใจ
สาํคญัจนทาํใหง้านวจิยัครังนีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ช 
 

สารบัญ 

หนา้ 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ........................................................................................................................ จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................. ฉ 

สารบญัตาราง .................................................................................................................................... ฌ 
สารบญัภาพ ....................................................................................................................................... ญ 
บทที 

 1 บทนาํ .........................................................................................................................................  
 .  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา ....................................................................  

 .  วตัถุประสงคง์านวจิยั .................................................................................................  

 .  ขอบเขตการศึกษา ......................................................................................................  

 .  ขนัตอนการศึกษา .......................................................................................................  

 .  นิยามศพัทเ์ฉพาะ .......................................................................................................  

 .  ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บ ........................................................................................  

 2 งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ...................................................................................................................  

 3 ทฤษฎีทีเกียวขอ้ง .......................................................................................................................  

 .  รูปภาพดิจิตอล ...........................................................................................................  

        . .  ประเภทของภาพ ..............................................................................................  

          . . .  ภาพแบบระดบัสีเทา ........................................................................... 8 

          . . .  ภาพสี ..................................................................................................  

          . . .  ภาพขาวดาํ ..........................................................................................  

  . . .4 ภาพดชันี .............................................................................................  

 . .  ขนาดของไฟลภ์าพ .........................................................................................  

     .  การติดป้ายชือองคป์ระกอบทีเชือมต่อกนั .................................................................. 9 

     .  แบบจาํลองสี ............................................................................................................ 5 

 . .  แบบจาํลองสี RGB ....................................................................................... 5 

 . .  แบบจาํลองสี HSV ........................................................................................ 5 

 . .  แบบจาํลองสี LAB ........................................................................................ 6 



 
 

ซ 
 

  .  การประมวลผลภาพดิจิตอลดว้ย MATLAB ............................................................ 6 

 3. .1 การแปลงทางเรขาคณิตของภาพ ................................................................... 6 

     .5 การประมวลผลภาพดิจิตอลดว้ย OpenCV ............................................................... 8 

บทที                                                                                                                                                          
 4 วธีิดาํเนินการวจิยั .......................................................................................................................  

 .  ซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์ทีใชใ้นการพฒันา ................................................................ 0 

 .  ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั ...................................................................................... 1 

  . .  ขนัการเก็บขอ้มูลภาพทดสอบ ...................................................................... 1 

  . .  ขนัตอนการเตรียมขอ้มูลภาพตน้แบบ .......................................................... 1 

  . .  ขนัตอนการแบ่งส่วนภาพแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทงั 6 แผน่ ....................... 3 

  . .  ขนัตอนตรวจสอบขอ้บกพร่องของการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ... 29 

 .  ผลการทดลองและการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ................................... 3 

  . .  ดา้นความแม่นยาํ ........................................................................................... 3 

  . . .  การตดับอร์ดยอ่ยยอ่ย  บอร์ด และการจดัตาํแหน่งของบอร์ด ......... 3 

  . . .  การตรวจสอบหาคอมโพเนนตที์ขาดหายไป .................................... 4 

   . . .  การตรวจสอบคอมโพเนนตเ์อียง ...................................................... 5 

  . .  ดา้นความเร็วในการประมวลผล ................................................................... 5 

 .  ปัญหาทีพบจากการทดลอง ...................................................................................... 6 

 5 สรุปผลการวจิยั ..........................................................................................................................  

 .  สรุปผลการวจิยั ........................................................................................................ 8 

  . .  การตดับอร์ดยอ่ยยอ่ยและการจดัตาํแหน่งของบอร์ด .................................... 8 

  . .  การตรวจหาขอ้บกพร่อง ............................................................................... 39 

 .  ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................ 39 

บรรณานุกรม .................................................................................................................................... 0 

ภาคผนวก ......................................................................................................................................... 2 

     ภาคผนวก ก  .....................................................................................................................  3 

     ภาคผนวก ข  ...................................................................................................................... 6 

ประวติัผูว้ิจยั ..................................................................................................................................... 0 

 

 



 
 

ฌ 
 

สารบัญตาราง 

ตารางที  หนา้  
 .1  ความคลาดเคลือนของขนาดบอร์ดยอ่ยเทียบกบัภาพตน้แบบ .........................................  3 

 4.2  ความคลาดเคลือนดา้นตาํแหน่งของบอร์ดยอ่ยเทียบกบัภาพตน้แบบ ............................... 4 

 .3 ผลการตรวจสอบหาคอมโพเนนตที์ขาดหายไป ..............................................................  4 

 .4  ผลการตรวจสอบคอมโพเนนตเ์อียง ................................................................................. 5 

 .5 ความเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม ......................................................................  6  

ตารางผนวก 
 ก.  ภาพตน้แบบและตาํแหน่งของคอมโพเนนต ์..................................................................... 5   

 ข.  รายงานผลทีไดห้ลงัจากการประมวลผลของโปรแกรม .................................................... 0   

 ข.  ตวัอยา่งขอ้บกพร่องทีตรวจสอบพบในภาพทดสอบ ........................................................ 1  

 ข.   ตวัอยา่งขอ้บกพร่องทีตรวจสอบพบในภาพทดสอบ (ต่อ) ...............................................  2 

 ข.  ตวัอยา่งภาพขนัตอนการตรวจสอบคอมโพเนนตเ์อียงของภาพทดสอบ ........................... 3   

 ข.   ตวัอยา่งภาพขนัตอนการตรวจสอบคอมโพเนนตเ์อียงของภาพทดสอบ (ต่อ) .................. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ญ 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที   หนา้ 
 3.1 ลกัษณะการเชือมต่อของพิกเซลทีติดกนั .......................................................................... 0 

 3.2 อาร์เรยข์องภาพไบนารี ..................................................................................................... 2   

 3.  การติดป้ายชือพิกเซลหลงัจากการทาํขนัตอน First pass ................................................... 2   

 3.  ความสัมพนัธ์ของป้ายชือทีเทียบเท่ากนั............................................................................ 3   

 3.  การติดป้ายชือพิกเซลหลงัจากการทาํขนัตอน Second pass .............................................. 3   

 3.  ผลลพัธ์ของกระบวนการติดป้ายชือองคป์ระกอบทีเชือมต่อกนั ....................................... 4 

 3.  รหสัเทียมของกระบวนการติดป้ายชือองคป์ระกอบทีเชือมต่อกนั .................................... 4   

 3.  การหา Contour ของ OpenCV .......................................................................................... 8 

 4.1 ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั ............................................................................................... 1 

 4.2 ขนัตอนการแบ่งส่วนภาพบอร์ดยอ่ยแบบอตัโนมติั .......................................................... 3 

 4.3 ผลการตรวจสอบความเอียงของภาพทดสอบ ................................................................... 5 

 4.4 กระบวนการการตดัภาพบอร์ดยอ่ยแบบอตัโนมติั ............................................................ 8 

 .  ผลลพัธ์ของการตดัภาพบอร์ดยอ่ยแบบอตัโนมติั .............................................................. 8  

 4.6  ขนัตอนตรวจสอบขอ้บกพร่องของการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์........................ 29  

 4.7 สรุปผลการตรวจสอบขอ้บกพร่องของภาพทดสอบ ......................................................... 2   

 4.8  ปัญหาทีพบจากการทดลอง .............................................................................................. 6  

ภาพผนวก 

 ก.  ตวัอยา่งภาพทดสอบทีใชใ้นงานวจิยั ................................................................................ 4   

 ข.  ผลการตดับอร์ดยอ่ยทงัหมดจาํนวน 120 บอร์ด ................................................................ 7  

 ข.   ผลการตดับอร์ดยอ่ยทงัหมดจาํนวน 120 บอร์ด (ต่อ) ....................................................... 8  

 ข.  ผลการตดับอร์ดยอ่ยทงัหมดจาํนวน 120 บอร์ด (ต่อ) ....................................................... 49   

 ข.   ผลการตรวจสอบกรณีคอมโพเนนตข์าดหายไปจาํนวน 179 ภาพ .................................... 5  

 ข.  ผลการตรวจสอบกรณีคอมโพเนนตข์าดหายไปจาํนวน 179 ภาพ (ต่อ) ............................ 6   

 ข.  ผลการตรวจสอบกรณีคอมโพเนนตข์าดหายไปจาํนวน 179 ภาพ (ต่อ) ............................ 7  

 ข.   ผลการตรวจสอบกรณีคอมโพเนนตข์าดหายไปจาํนวน 179 ภาพ (ต่อ) ............................ 8  

 ข.  ผลการตรวจสอบคอมโพเนนตเ์อียงทงัหมด 35 ภาพ ........................................................ 59   



 

บทท ี1 

บทนํา 
  

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต้องการคุณภาพและ
ความเร็วในการผลิตมากขึน ดงันนัความตอ้งการใช้งาน Surface Mounted Technology (SMT) ใน
สายการผลิตจึงมีมากขึนตามไปด้วย เนืองจากสามารถวางตาํแหน่งของชินส่วน SMD บนแผ่น 
Printed Circuit Board (PCB) ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว รวมทงัมีการตรวจสอบแบบอตัโนมติัดว้ย
เครือง AOI (Automated Optical Inspection) สําหรับตรวจสอบขอ้บกพร่องต่างๆ (Defects) เช่น ไม่
มีตะกัว  (No Solder), ตะกัวน้อย  (Dry Solder), ตะกัวเป็นลูก  (Solder Ball), ตะกัวเชือมติดกัน 
(Solder), ไม่มีคอมโพเนนต์ (Missing Component), คอมโพเนนต์เอียง (Component Rotation), 

คอมโพ เนนต์ เลือน  (Component Shift), คอมโพ เนนต์ผิด  (Wrong Component) เป็นต้น  ซึ ง
ขอ้บกพร่องเหล่านีอาจเกิดจากกระบวนการปาดตะกวัเหลว (Solder Paste), การวางคอมโพเนนต ์
(Placement), ผ่านเตาอบ (Reflow) เพือให้ตะกัวเหลวแห้งและยึดติดกบัคอมโพเนนต์ โดยเครือง 
AOI นีสามารถแยกชินงานทีผ่านและไม่ผ่านการตรวจสอบแบบอตัโนมติัออกมาไดอ้ย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ  ( Image Processing) และแมชชีนวิชัน 
(Machine Vision) ก่อนทีจะนําชินงานทีผ่านการตรวจสอบไปสู่กระบวนการผลิตอืนๆ  ใน
สายการผลิตต่อไป 

บริษัท เวฟ เครสท์ (ประเทศไทย) จาํกัด ทาํธุรกิจเกียวกับการผลิตและประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสายการผลิตประเภท SMT ซึงประกอบด้วยเครืองปาดตะกัวเหลว (Solder 

Paste), เครืองวางคอมโพเนนต ์(Placement), เตาอบ (Reflow) และเครือง AOI ตามทีไดก้ล่าวขา้งตน้ 
อยู่ 3 สายการผลิต และได้เพิมสายการผลิตเพิมอีก 1 สายการผลิต เพือผลิตชินงาน 2 โมเดล คือ 
QRXS0102ZZ, QRXS0103ZZ คลา้ยกบัสายการผลิตแบบ SMT ประกอบดว้ยเครือง YGD Yamaha 

ซึงเครืองนีจะทาํหนา้ทีคลา้ยเครืองปาดตะกวัเหลว (Solder Paste) ใน SMT Line ต่างกนัตรงทีไม่ได้
ใช้ตะกัวเหลว  แต่ใช้กาว  (Glue) แทน  โดยเรียกกระบวนการนีว่า Bond Process, เครืองวาง
คอมโพ เนนต์  (Placement) และเตาอบ  (Reflow) ด้วยความ ร้อน สู ง  เพื อให้ ก าวยึด ติดกับ
คอมโพเนนต์  เมือชินงานออกจากเครือง Reflow จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ  (Visual 

Inspection) ซึงกระบวนการนีไม่ไดใ้ชเ้ครือง AOI ในการตรวจสอบ เนืองจากเครืองดงักล่าวมีราคา
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แพงมาก จึงใชค้นในการตรวจสอบแทน โดยใชก้ลอ้งทีมีกาํลงัขยายสูงส่อง เพือตรวจสอบชินงาน
แทนเครือง AOI ทาํให้เกิดความล่าชา้ รวมทงัอาจทาํให้เกิดความผิดพลาดจากการตรวจสอบได ้ซึง
ทาํใหชิ้นงานทีมีขอ้บกพร่องหรือไม่ไดม้าตรฐานเขา้สู่กระบวนการผลิตในสายการผลิตอืนๆ 

จากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันาตน้แบบซอฟตแ์วร์สําหรับการตรวจสอบขอ้บกพร่อง
การประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักการประมวลผลภาพดิจิตอล เพือแก้ปัญหา
ดงักล่าวขา้งตน้ และเพือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเป็นระบบแมชชีนวิชนัทีสามารถนาํไปใชจ้ริง
ในสายการผลิตต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์งานวจัิย 

พัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์สําห รับการตรวจสอบข้อบ กพร่องการประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใชห้ลกัการประมวลผลภาพดิจิตอล 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ทาํการแบ่งส่วนภาพแผน่วงจรพิมพท์งั  แผน่ แบบอตัโนมติั 

1.3.2 ทาํการตรวจสอบขอ้บกพร่องในกรณีไม่มีคอมโพเนนตแ์ละคอมโพเนนตเ์อียง 

 

1.4 ขนัตอนการศึกษา 

. .  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทาํงานจริงในส่วนของการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ทฤษฎีต่างๆ ทีใชต้รวจสอบเพือแยกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทีไม่ไดคุ้ณภาพออกมา 

. .  วเิคราะห์และเลือกใชท้ฤษฎี อลักอริทึมทีเหมาะสมสาํหรับการตรวจสอบขอ้บกพร่อง 

. .  เขียนโปรแกรมและทาํการทดลองกบัภาพถ่ายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

. .  สรุปผลการทดลอง 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 Surface Mount Device (SMD) คือ อุปกรณ์ทียดึอยูบ่นผวิของแผน่ Printed Circuit Board 

(PCB) เป็นอุปกรณ์ทีไม่ตอ้งเสียบขาลงในรูของแผน่ PCB 

1.5.2 Printed Circuit Board (PCB) คือ แผน่วงจรพิมพ ์แบ่งออกเป็นแผน่เล็ก จาํนวน 6 แผน่ 

1.5.3 Surface Mount Technology หมายถึง เทคโนโลยใีนการยดึอุปกรณ์ประเภท SMD บนผวิ
แผน่ Printed Circuit Board (PCB) 

1.5.4 ขอ้บกพร่อง (Defect) ประกอบดว้ยกรณีไม่มีคอมโพเนนตแ์ละคอมโพเนนตเ์อียง 
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1.6 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

สามารถนําต้นแบบซอฟต์แวร์สําหรับการตรวจสอบข้อบกพร่องการประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใชห้ลกัการประมวลผลภาพดิจิตอล ไปพฒันาเป็นระบบแมชชีนวิชนั (Machine 

Vision) เพือนาํไปใชใ้นสายการผลิตจริงในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท ี2 

งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 

 ปัจจุบนัมีการวิจยัเพือพฒันาวิธีการตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์ SMD บนแผ่น PBC 

จาํนวนมาก เพือให้สามารถตรวจสอบให้ครอบคลุมขอ้บกพร่องต่างๆ ทีเกิดจากกระบวนการผลิต 
โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางการพฒันาระบบแมชชีนวิชนั เพือให้สามารถตรวจสอบชินงานแบบ
อตัโนมติั และทาํให้การผลิตเป็นไปอยา่งต่อเนือง แต่อยา่งไรก็ตามหวัใจสําคญัของระบบตรวจสอบ
แบบอตัโนมติัคือซอฟตแ์วร์หรืออลักอริทึมทีนกัวิจยัคิดคน้ขึนมา โดยใช้หลกัการประมวลผลภาพ
ดิจิตอล ดงันันผูว้ิจยัจึงได้ศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือใช้เป็นแนวทางในการทาํการวิจยั โดยมี
รายละเอียดดงันี 

Huihui.Wu, Guanglin.Feng, Huiwen.Li, Xianrong.Zeng (2010) ได้ศึกษาเรือง Automated 

Visual Inspection of Surface Mounted Chip Components [1] โดยได้พัฒนาเทคนิคต่างๆ  ในการ
ตรวจสอบชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นวงจร (Printed Circuit Board) ทีผ่านกระบวนการปาด
ตะกวั (Solder Paste) แลว้ กระบวนการตรวจสอบใชห้ลกัการแมชชีนวชิัน โดยเนน้ทีการตรวจสอบ
คุณภาพการวางตาํแหน่งชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทีมี 2 ขวั เช่น ตวัตา้นทาน (Resistor), ตวัเก็บประจุ 
(Capacitor) การวิจัยนีได้แบ่งความบกพร่องของการวางชินส่วนออกเป็น 4 ประเภท คือ ไม่มี
คอมโพเนนต์(Missing Component),คอมโพเนนต์เอียง (Component Rotation), คอมโพเนนต์เลือน 
(Component Shift), คอมโพเนนต์ผิด (Wrong Component) โดยขนัตอนตรวจสอบเริมจากกาํหนด
คุณลักษณะของคอมโพเนนต์ทีใช้อ้างอิง (Reference Component) ใน  ROI (Region of Interest) 

จากนันแบ่งภาพออกเป็นภาพสเกลสีเทาย่อยของ 3 ระนาบสี (R,G,B sub-image) แล้วทาํการแบ่ง
ส่วนภาพ (Segmentation) ขวัของคอมโพเนนตเ์ป็นภาพไบนารี จากภาพสเกลสีเทายอ่ยของระนาบสี
แดง (red sub-image) แล้วทาํการฉายภาพไบนารี (Projection) เพือหาตาํแหน่งของคอมโพเนนต ์
โดย ใช้  sliding location window algorithm [1] จ ากนัน ค้น ห าข้อบ กพ ร่อ ง  ป ระ เภท  ไม่ มี
คอมโพเนนต์ , คอมโพเนนต์เอียง , คอมโพเนนต์เลือน  โดยการวิเคราะห์ภาพฉายของขัว
คอมโพเนนต ์ซึงอธิบายไดด้งันี 1) ไม่มีคอมโพเนนต ์ภาพฉายของภาพทดสอบจะต่างจากภาพฉาย
ของ Good Component ทีใชอ้า้งอิง โดยค่าทีเกิดจากการฉายภาพ (Value of Projection), ค่าเฉลียของ
ภาพฉาย  (Projection Mean) จะมีค่าน้อยมาก  และค่าเฉลียภาพฉายในแนวระดับ  (Horizontal 

Projection Mean) ของภาพทดสอบกับภาพอ้างอิงจะมีค่าแตกต่างกันมาก 2) คอมโพเนนต์เอียง 
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พืนทีภาพฉายของขวัคอมโพเนนต์ทีกาํหนดไวใ้น ROI จะเปลียนแปลงไป 3) คอมโพเนนต์เลือน
พิจารณาจากผลต่างของจุดศูนยก์ลางมวล (Center of Gravity) ระหว่างคอมโพเนนต์กบัวถัตุทีใช้
อ้างอิง ซึงจุดศูนย์กลางของแท่นวางอุปกรณ์  (Pad) ในตาํแหน่งทีคอมโพเนนต์นันวางอยู่เป็น
จุดอา้งอิง ถ้าผลต่างมีค่ามากกว่าค่าทีกาํหนด แสดงว่าคอมโพเนนต์นันเลือน 4) คอมโพเนนต์ผิด 
คอมโพเนนตบ์างตวั เช่น ตวัตา้นทาน และตวัเก็บประจุ อาจมีขนาดเท่ากนัและมีขวัเหมือนกนั แต่มี
สีในส่วนของตวัคอมโพเนนตต่์างกนั ในกรณีนีการใชคุ้ณลกัษณะของขวัเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถ
แยกความแตกต่างของคอมโพเนนต์ดงักล่าวได ้ตอ้งนาํคุณลกัษณะของสีทงั 3 ระนาบมาพิจารณา
ด้วย โดยใช้ Bayes classifier (ตวัจาํแนกประเภทแบบเบย)์ ในการระบุสีในแต่ละพิกเซลของตวั
คอมโพเนนตโ์ดยวเิคราะห์จากการกระจายของคุณลกัษณะภาพสเกลสีเทายอ่ยทงั 3 สี (Distribution 

of the gray level of three sub-images) ในปริภูมิสมามิติ (Three-dimensional space) พบว่า ข้อมูล
ของคุณลกัษณะสีทงั 3 ระนาบ เพียงพอสําหรับการระบุความแตกต่างของคอมโพเนนต์ทงัสอง
ประเภทได้ (ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุทีมีขนาดเท่ากันและมีขัวเหมือนกัน) กระบวนการ 
Training ใช้กลอ้ง CCD รับภาพมาจาก Inline System จากนนันาํรูปทีได้เขา้สู่ Offline System เพือ
ทาํการ Training โดยการวิจยันีใช้ 15 ตัวอย่างต่อประเภทของ Defect ผลทีได้จากการใช้ Bayes 

classifier ตรวจสอบให้ผลเป็นทีน่าพอใจ และระบบนีถูกนาํไปใชแ้ละทดสอบกบัสภาพแวดลอ้มใน
การผลิตจริง เพือประเมินประสิทธิภาพในเทอมของอตัราการจาํแนกและเวลาทีใชใ้นการดาํเนินการ 
(Recognition Rate and Execution Time) ผลการวิจัยพบว่า อัลกอริทึมในการตรวจสอบทีได้
นาํเสนอนีสามารถระบุขอ้บกพร่อง ต่างๆ เช่น ไม่มีคอมโพเนนต,์ คอมโพเนนตเ์อียง, คอมโพเนนต์
เลือน, คอมโพเนนตผ์ดิ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

Fabiana R. Leta, Flávio F. Feliciano ( ) ได้ ศึ ก ษ า เรือ ง  Computational System to 

Detect Defects in Mounted and Bare PCB Based on Connectivity and Image Correlation [ ] โดย
ได้นําเสนอระบบวิเคราะห์และประมวลผลรูปภาพ  (Image Analysis System) เพือใช้ในการ
ตรวจสอบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  (Printed Circuit Board) แบบอัตโนมัติ (Automatic Visual 

Inspection) โดยสามารถตรวจสอบได้ทังแผ่นวงจรเปล่า (Bare-board) เช่น  ไม่มีลายทองแดง 
(Missing Tracks) ลายวงจรช็อต (Circuit Shorts), ไม่มีรู (Missing Holes), วงจรเปิด (Opens), ลาย
วงจรถูกตัดขาด (Breaks) เป็นต้น และแผ่นวงจรทีประกอบชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้ว 
(Mounted-board) โดยสามารถตรวจสอบการขาดหายไป (Lack), สลับ (Interchange), กลับด้าน 
(Inversion), วางแนวผิด  (Misalignment) และเอียง  (Rotation) เป็นต้น  โดยใช้วิ ธี เป รียบเทียบ
แผน่วงจรทีตอ้งการตรวจสอบกบัแผน่วงจรมาตรฐานทีใชก้ารอา้งอิง ซึงไดก้าํหนดลกัษณะเฉพาะที
จาํเป็นต่างๆ ไวใ้นฐานขอ้มูล ใชว้ิธีแยกภาพออกเป็นภาพเล็กๆ เพือลดเวลาทีใชใ้นการประมวลผล
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หลกัการหกัลบภาพ (Image Subtraction) และวิธีการ Connection Analysis ถูกนาํมาใชใ้นการคน้หา
ขอ้บกพร่องในแผ่นวงจรเปล่า (Bare-board) ส่วนแผ่นวงจรทีประกอบชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์แลว้
ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ของรูปดิจิตอล (Digital Image Correlation) เพือหาลกัษณะหรือ
รูปแบบทีเหมือนกันของแต่ละภาพกับภาพพืนทีย่อยทีใช้อ้างอิง (Sub region image) กับภาพที
ตอ้งการตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบเริมตน้จากใชแ้ผน่วงจรทีมาตรฐาน (Standard Mounted 

PCB) เป็นตวัอา้งอิง จากนันใช้หลกัการหักลบภาพ (Image Subtraction) เพือระบุบริเวณทีอาจเกิด
ข้อบกพร่อง (Possible Failed Regions) บนแผ่น  PCB ออกมา เมือรู้ตําแหน่งทีแน่นอนแล้วจะ
ตรวจสอบเฉพาะบริเวณนนั จากนนัคาํนวณหาค่าสหสัมพนัธ์ของภาพทีใชท้ดสอบและภาพอา้งอิง 
โดยค่าสหสัมพันธ์ควรมีค่าอยู่ระหว่าง -  ถึง  ซึงอาจเป็นไปได้ทังบวกและลบ (Positive or 

Negative) ถ้ามีค่าเขา้ใกล ้-  หรือ  หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงเส้นตรงระหว่างทงัสองตวั
แปรมากขึน  ถ้าค่าเท่ากับ  หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรงเลย โดยการใช้ค่า
สหสัมพนัธ์นีสามารถระบุไดว้่า ) คอมโพเนนต์อยู่บนแผ่น PCB และอยูใ่นตาํแหน่งทีถูกตอ้ง ) 
คอมโพ เนนต์อยู่บนแผ่น  PCB แต่กลับด้าน  (Inverted Position) ) ไม่ มี คอมโพ เนนต์  ) 
คอมโพเนนตส์ลบัตาํแหน่งกนั (Interchange) โดยภาพคอมโพเนนตที์มีค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) 

มากกวา่ .  ถือวา่ผา่นการตรวจสอบ นอกจากนียงัพบว่าการใชค้่าสหสัมพนัธ์ของภาพเพียงอยา่ง
เดียวไม่สามารถระบุประเภทของขอ้บกพร่อง (Defects) ต่างๆ ได้อย่างถูกตอ้ง ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการ
วิเคราะห์ต่างๆ ต่อไปนีร่วมดว้ย เช่น ฮิสโตแกรม, ค่าเฉลีย (Mean), ค่ามธัยฐาน (Median), ค่าความ
เบ ้(Skew) และค่าความโด่ง (Kurtosis) ถา้ในกรณีของคอมโพเนนตเ์อียงจะพิจารณา Signature ของ
ภาพดว้ย นอกจากนนัผูว้ิจยัยงัไดเ้สนอแนะวา่ควรนาํวิธีทีนาํเสนอนีไปทาํเป็นระบบแบบเรียลไทม์
ในอุตสาหกรรมการผลิตจริง รวมทังเพิมในส่วนของการประมวลผลแบบขนาน  (Parallel 

Processing) เพือลดเวลาในการประมวลผลดว้ย 

Han-Jin Cho and Tae-Hyung Park (2008) ได้ศึกษาเรือง Template Matching Method for 

SMD Inspection using Discrete Wavelet Transform [3] โดยได้นํ า เสนอวิ ธี ก ารจับ คู่ รูป แบบ 
(Template Matching) โดยใช้การแปลงเวฟเล็ทแบบดีสกรีต ในระบบตรวจสอบการประกอบ
ชินส่วนประเภท SMD (Surface Mounted Device) เพือแยกชินส่วนทีมีขอ้บกพร่องออกมา โดยทาํ
การเปรียบเทียบ Template Matching Algorithm ทงั 3 รูปแบบต่อไปนี คือ Full matching method, 

Coarse-to-fine matching method, Histogram matching method กบัรูปแบบทีนาํเสนอ ซึงมีขนัตอน 
4 ขันตอน  ดังนี  1) ทําการแปลงเวฟเล็ทแบบดีสกรีต (Discrete Wavelet Transform) โดยนํารูป
ทดสอบ (Input Image) เขา้สู่ Wavelet Area โดยใช้การแปลงเวฟเล็ทแบบดีสกรีต ภาพจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ภาพบนซ้ายเป็นภาพต้นฉบับ (Original Image), ภาพบนขวาเป็นภาพความ
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แตกต่างในแนวนอน  (Horizontal Difference), ภาพล่างซ้ายเป็นภาพความแตกต่างในแนวตัง 
(Vertical Difference), ภาพล่างขวาเป็นภาพความแตกต่างนอกเหนือจากความต่างทงัแนวตงัและ
แนวนอน (Difference Image) 2) ทาํเป็นภาพไบนารี (Binarization) ทาํภาพสเกลสีเทา (Gray-level 

image) ทีได้จากการแปลงเวฟเล็ทแบบดีสกรีต (ภาพล่างขวา) ให้เป็นภาพไบนารี (Binary Image) 

โดยการทาํ thresholding 3) ทาํการตดัแบ่งภาพ (Segmentation) ภาพไบนารีทีได้จากขนัตอนก่อน
หน้านีจะถูกตดัแบ่งออกมา โดยพิกเซลอยู่นอกขอบเขตภาพจะถูกตดัออก เพือลดเวลาทีใช้ในการ
จบัคู่ (Matching) และลดพืนทีในการจดัเก็บขอ้มูล 4) ทาํการจบัคู่รูปแบบ (Template Matching) เป็น
ขนัตอนสุดทา้ยในการตดัสินวา่ผ่านการตรวจสอบหรือไม่ โดย Template Matching Algorithm ใน
ขนัตอนนีใช้วิธีเดียวกนักบั Full template matching algorithm แต่จะพิจารณาพืนทีทีจะตรวจสอบ
ตามเส้นทแยงมุมของคอมโพเนนต์ทีได้จากการทาํการแปลงเวฟเล็ทแบบดีสกรีต (DWT-based 

diagonal components) จึงทาํให้วิธีนีสามารถทาํการจบัคู่รูปแบบ (Template Matching) ได้เร็วกว่า
การจบัคู่รูปแบบวิธีอืนๆ ผูว้ิจยัได้ทาํการ Implement วิธีการ (algorithm) ทีนาํเสนอนีโดยใช้ภาษา 
C++ และไดติ้ดตงัเพือทาํการทดสอบระบบ ร่วมกบักลอ้ง CCD, ตารางตาํแหน่งของคอมโพเนนต ์
(XY table) และแผน่ PCB เพือตรวจสอบขอ้บกพร่องต่างๆ (Defects) 6 รายการ ดงันี การตงัขึนของ
คอมโพเนนต์ที มีสองด้าน  โดยตังขึนด้านเดียว  (Tombstone), ไม่ มีคอมโพเนนต์(Missing), 

คอมโพเนนต์กลบัด้าน (Inverse), คอมโพเนนต์ผิด (Other parts), คอมโพเนนต์แตก (Breakaway), 

และการวางคอมโพเนนต์ผิดแนว (Misalignment) โดยใช้ภาพทังหมด 30 ภาพในการทดลอง 
แบ่งเป็น 5 ภาพ (Different Images) ต่อประเภทของแต่ละขอ้บกพร่อง (Defects) และผลการทดลอง
พบว่า วิธีการ (Algorithm) ทีนําเสนอนีสามารถลดพืนทีการจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจํา 
(Memory Storage Capacity) ของระบบได้ และเมือเปรียบเทียบในเทอมของเวลาทีใช้ในการ
ประมวลผลกบัวิธี Full matching วิธีทีนาํเสนอนีใช้เวลาในการประมวลผลน้อยกว่ามาก แต่ให้ผล
ความถูกต้องในการตรวจสอบ (Results of Accuracy) ใกล้เคียงกัน และเมือเปรียบเทียบกับวิธี 
Coarse-to-fine matching, Histogram matching ให้ผลความถูกตอ้งในการตรวจสอบมากกวา่ แต่ใช้
เวลาใกลเ้คียงกนั 

 

 

 

 

 



 

บทท ี3 
 

ทฤษฎีทเีกียวข้อง 
 

3.1 รูปภาพดิจิตอล (Digital Image) 
โดยทวัไปแบ่งรูปภาพทีใชง้านบนเครืองคอมพิวเตอร์ออกเป็นสองรูปแบบ คือ รูปแบบบิตแมป 

(Bitmap Image) และรูปแบบเวคเตอร์ (Vector Image) โดยรูปภาพแบบบิตแมป (Bitmap Image) 
เป็นภาพทีประกอบจากจุดขนาดเล็ก ๆ จาํนวนมาก (Pixels) ทีต่อเรียงกนัจนเป็นภาพ ๆ หนึง เพือ
เป็นการแสดงให้เห็นภาพทีชัดเจนยิงขึน ลักษณะของภาพชนิดนีเป็นการสร้างภาพบนตาราง
สีเหลียมเล็ก ๆ แล้วเติมสีลงในช่องสีเหลียมแต่ละช่องจนกลายเป็นภาพทีสมบูรณ์ขนาดใหญ่ 
เนืองจากตารางนีมีขนาดเล็กมาก ๆ ดงันนัดวงตาของมนุษยไ์ม่สามารถทีจะมองเห็นและแยกแยะ 
รายละเอียดส่วนย่อยเล็ก ๆ นนัได ้แต่เมือลองขยายภาพดูจะเห็นเป็นรูปตาราง ยงิขยายใหญ่เท่าไร 
ตารางสีเหลียมก็ยิงมีขนาดใหญ่ขึนจนอาจมองภาพนันไม่ออกว่าเป็นภาพอะไร เช่นเดียวกบัเมือ
ขยายภาพบิตแมปบนคอมพิวเตอร์ ซึงทาํให้รายละเอียดไม่ชดัเจน และโดยทวั ๆ ไปภาพบิตแมปเป็น
ภาพประเภททีนิยมใชก้นัมากในภาพถ่ายหรือภาพวาด เนืองจากมนัสามารถไล่โทนสีและแสงเงาได้
เหมือนจริงทีสุด ส่วนภาพแบบเวคเตอร์ (Vector Image) มีคุณสมบติัทีแตกต่างกบัแบบบิตแมป คือ
ภาพประเภทนีไม่วา่จะขยายใหญ่แค่ไหน ก็ยงัคงรายละเอียดและความคมชดัไวไ้ดเ้หมือนเดิมโดย
ไม่ผิดเพียน เนืองจากภาพแบบเวคเตอร์นนัประกอบดว้ยเส้นตรง เส้นโคง้และรูปทรงต่าง ๆ ภาพที
ได้จะสร้างขึนจากคําสังทีบอกถึงลักษณะของภาพในรูปแบบทางเรขาคณิตด้วยสมการทาง
คณิตศาสตร์ ดงันนัโปรแกรมทีตอ้งการเปิดรูปภาพจะตอ้งนาํสมการต่าง ๆ ทีบนัทึกเอาไวม้าคาํนวณ
และสร้างรูปทรงของภาพขึนมาใหม่ จุดเด่นคือ ไม่ว่าจะขยายให้ใหญ่แค่ไหนคอมพิวเตอร์ก็จะ
คาํนวณค่าต่าง ๆ ใหใ้หม่ทุกครังทาํใหภ้าพทีเกิดขึนมามีความคมชดั ภาพแบบเวคเตอร์เหมาะกบังาน
ทีมีความแม่นยาํ และตอ้งการความละเอียดสูง เช่น การสร้างภาพโลโก ้การสร้างภาพสามมิติ การ
สร้างแบบร่างทางวศิวกรรม 

3.1.1 ประเภทของภาพ (Image types)  

 โดยทวัไปแบ่งประเภทของภาพบิตแมปตามสมบติัของสีออกเป็น  ประเภทดงันี  
3.1.1.1 ภาพแบบระดบัสีเทา (Intensity images or Gray scale image) ลกัษณะของภาพ

ชนิดนีในแต่ละพิกเซล (pixel) จะมีค่าความเขม้ของแสงในแต่ละระดบัทีแตกต่างกนัไปตงัแต่สีขาว
ไปยงัสีดาํ เราสามารถกาํหนดระดบัความเขม้ของแสงนนัไดโ้ดยใช้ค่าระดบัเทา (Gray scale) โดย
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ปกติทวั ๆ ไป ภาพแบบระดับสีเทาจะมีความละเอียด (Resolution) เท่ากับ  บิต ซึงภาพจะมีค่า
ระดบัความเขม้แสงของสีดาํเท่ากบัศูนย ์ส่วนค่าระดบัความเขม้แสงของสีขาวจะมีค่าเท่ากบั   

3.1.1.2 ภาพสี (Color image) ภาพชนิดนี แต่ละพิกเซลของภาพจะเก็บค่าระดบัความเขม้
ของแต่ละแถบแสงของแม่สีหลกั  สีทีซ้อนกนัคือ สีแดง(red) สีเขียว (green) สีนาํเงิน (blue) ซึงใน
แต่ละพิกเซลนนั ๆ ก็จะแสดงผลของค่าสีของแต่ละพิกเซลตามระดบัความเขม้ในแต่ละแถบแสงนนั  

3.1.1.3 ภาพขาวดาํ (Binary image) ลกัษณะของภาพขาวดาํคือในแต่ละพิกเซลจะแสดง
ดว้ยค่าแบบไบนารี (binary) คือมี  บิต ซึงประกอบไปดว้ยค่า  และ  โดยที  หมายถึงจุดภาพสี
ขาว และ  หมายถึงจุดภาพสีดาํ ภาพประเภทนีเหมาะสําหรับภาพทีเกียวกบัอกัษร (Text) ภาพ
ลายนิวมือ (Finger print) เป็นตน้ 

3.1.1.4 ภาพแบบดัชนี (Index image) ในแต่ละพิกเซลของภาพจะเก็บค่าดัชนี (Index 

number) ซึงเป็นตวัเลขจาํนวนเต็ม ซึงค่าดชันีดงักล่าวจะถูกนาํไปเทียบกบัตารางสี (Color table) ซึง
เป็นตารางแสดงค่าแสงสีแดง เขียว และนาํเงิน ซึงค่าดชันีนีจะเป็นตวัชีให้เห็นว่าภาพในตาํแหน่ง
พิกเซลนนัๆ มีอตัราส่วนของแม่สี  สีในอตัราส่วนละเท่าไร 

3.1.2 ขนาดของไฟล์ภาพ (Image File Sizes) 

ขนาดของไฟล์ภาพขึนอยู่กับปัจจัยหลักๆ  ส่วน คือขนาดของภาพ (size) และ
จาํนวนบิตทีใชใ้นการแสดงค่าสี หรือระดบัความเขม้ของแสงในแต่ละพิกเซลของภาพตวัอยา่ง เช่น 
เมือเราพิจารณาภาพขาวดํา (Binary Image) ขนาด 512 ×512 พิกเซล ขนาดของไฟล์ภาพเราจะ
สามารถคาํนวณไดจ้าก 512 × 512 ×   =  262,144 บิต ในกรณีทีภาพนนัเป็นภาพแบบ Gray Scale 

ซึงมีระดบัค่าความเขม้เทาอยู่ระหว่าง 0 –  (  บิต)  และมีขนาด  × 512 พิกเซล ขนาดของ
ไฟลภ์าพก็จะสามารถคาํนวณไดจ้าก 512 × 512 ×   =  2,097,152 บิต ถา้เป็นภาพสีขนาด  × 512    
พิกเซล ความละเอียด  บิต ขนาดไฟล์ภาพจะสามารถคาํนวณขนาดไดจ้าก  512 × 512 × 8 × 3  =  

6,291,456 บิต 

 
3.2 การติดป้ายชือองค์ประกอบทเีชือมต่อกนั (Connected Component Labeling) 

การติดป้ายชือองค์ประกอบทีเชือมต่อกนัถูกใช้งานในคอมพิวเตอร์วิทศัน์ (Computer Vision) 
ซึงเป็นกระบวนการทาํงานขนัพืนฐานในการประมวลผลรูปภาพดิจิตอล ทงัภาพไบนารีและภาพสี 
เพือคน้หาพืนทีทีเชือมต่อกนั [10] โดยการคน้หาพิกเซลทีเชือมต่อกนันนัมี  ลกัษณะ ดงัรูปที .  
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รูปที 3.1 ลกัษณะการเชือมต่อของพิกเซลทีติดกนั 

(ก) การเชือมต่อแบบ  ทิศทาง (ข) การเชือมต่อแบบ  ทิศทาง 
 

จากรูป .  (ก) ถา้พิกเซลสีแดงเป็นพิกเซลปัจจุบนั (Current Pixel) จะไดพ้ิกเซลทีเชือมต่อกนั 
คือ พิกเซลบน ล่าง ซา้ย และขวา ส่วนรูป .  (ข) ถา้พิกเซลสีแดงเป็นพิกเซลปัจจุบนั จะไดพ้ิกเซลที
เชือมต่อกนั คือพิกเซลทงัหมดทีลอ้มรอบพิกเซลดงักล่าว  
 กระบวนการติดป้ายชือองค์ประกอบทีเชือมต่อกนัใช้ Two-pass Algorithm [10] ซึงเป็นการทาํ 
Two-pass ภาพไบนารี โดยในรอบแรก (First pass) เป็นการกาํหนดค่าป้ายชือแบบชัวคราวให้กบั
พิกเซล และทาํการบนัทึกค่าป้ายชือทีเทียบเท่ากนั (equivalence label) และในรอบทีสอง (Second 

pass) เป็นการจดักลุ่ม โดยเลือกค่าทีนอ้ยทีสุดของแต่ละ equivalence class เพือนาํมาใชเ้ป็นตวัแทน
ของกลุ่ม โดยตรวจสอบการเชือมต่อกนัของป้ายชือพิกเซลขา้งเคียง (neighbor pixels' labels) นนัจะ
ไม่พิจารณาพิกเซลขา้งเคียงทียงัไม่มีป้ายชือ และมีเงือนไขในการตดัสินค่าทีจะถูกกาํหนดให้กบั
พิกเซลปัจจุบนั ดงันี 

1. ถา้พิกเซลด้านซ้ายมีค่าเท่ากนักบัพิกเซลปัจจุบนั แสดงว่าเป็นเป็นพิกเซลทีอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน ให้กําหนดป้ายชือของพิกเซลด้านซ้ายให้กับพิกเซลปัจจุบัน ถ้าไม่เข้าเงือนไขนี ให้
ตรวจสอบเงือนไขถดัไป 

2. ถา้พิกเซลดา้นบนและดา้นซ้ายมีค่าเท่ากนักบัพิกเซลปัจจุบนั แต่มีป้ายชือต่างกนั แสดงว่า
เป็นพิกเซลทีอยู่ในบริเวณเดียวกัน แต่มีป้ายชือต่างกัน ซึงป้ายชือเหล่านีจะถูกรวมเป็นป้ายชือ
เดียวกนัในขนัตอน Second pass โดยให้กาํหนดป้ายชือทีน้อยทีสุดระหว่างป้ายชือของพิกเซลซ้าย
และป้ายชือของพิกเซลบนให้กบัพิกเซลปัจจุบนั และบนัทึกความสัมพนัธ์ของความเทียบเท่ากนั 
(equivalence relationship) และถา้ไม่เขา้เงือนไขนี ใหต้รวจสอบเงือนไขถดัไป 
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3. ถา้พิกเซลซา้ยมีค่าต่างจากพิกเซลปัจจุบนั และพิกเซลดา้นบนมีค่าเท่ากนักบัพิกเซลปัจจุบนั 
ให้กาํหนดป้ายชือของพิกเซลดา้นบนให้กบัพิกเซลปัจจุบนั และถา้ไม่เขา้เงือนไขนี ให้ตรวจสอบ
เงือนไขถดัไป 

4. ถา้พิกเซลดา้นซ้ายและดา้นบนมีค่าต่างจากพิกเซลปัจจุบนั ให้สร้างป้ายชือใหม่เพือกาํหนด
ใหก้บัพิกเซลปัจจุบนั 

 อลักอริทึมนีจะทาํกระบวนการดงักล่าวอย่างต่อเนือง และสร้างป้ายชือสําหรับพืนทีใหม่
เมือจาํเป็น โดยอลักอริทึมนีใช้โครงสร้างขอ้มูลแบบ union-find ซึงมีประสิทธิภาพทีดีมากในการ
ติดตามความสัมพนัธ์ทีเท่าเทียมกัน (equivalence relationships) โดยเมือสร้างป้ายชือและบันทึก
ข้อมูล equivalence แล้ว ขนัตอน Second pass จะเป็นการแทนค่าป้ายชือพิกเซลทีอยู่ในบริเวณ
เดียวกนั แต่มีป้ายชือแตกต่างกนั ให้มีป้ายชือเดียวกนั โดยเลือกค่าทีนอ้ยทีสุดในแต่ละ equivalence 
class มาเป็นป้ายชือของบริเวณดงักล่าว 

นอกจากนี Faster-scanning algorithm เป็นอีกอลักอริทึม สําหรับการแยกพืนทีทีเชือมต่อกนั ซึง
มีขนัตอนดงันี 

ขนัตอนการทาํ First pass : 

1. วนลูปเขา้ไปในอิลิเมนตข์องขอ้มูล แต่ละคอลมัน์ และแต่ละแถว (Raster Scanning) 

2. ถา้อิลิเมนตน์นัไม่ใช่ Background 

2.1. ใหห้าอิลิเมนตข์า้งเคียง (Neighboring Elements) ของอิลิเมนตปั์จจุบนั 

2.2. ถา้ไม่มี Neighbors ให้ติดป้ายชืออิลิเมนตปั์จจุบนัดว้ยป้ายชือทีไม่ซาํกบัป้ายชืออืน
และดาํเนินการต่อ 

2.3. ถ้ามี Neighbors ให้หา Neighbor ทีมีป้ายชือน้อยทีสุด และกําหนดป้ายชือนัน
ใหก้บัอิลิเมนตปั์จจุบนั 

2.4. เก็บค่า Equivalence ของป้ายชือของพิกเซลปัจจุบนัและป้ายชือของพิกเซลทีอยู่
ขา้งเคียง 

ขนัตอนการทาํ Second pass : 

1. วนลูปเขา้ไปในอิลิเมนตข์องขอ้มูล แต่ละคอลมัน์ และแต่ละแถว 

2. ถา้อิลิเมนต์นนัไม่ใช่ Background ให้กาํหนดป้ายชือใหม่ให้กบัอิลิเมนต์ดว้ยป้ายชือที
เทียบเท่ากนัทีมีค่านอ้ยทีสุด 

 ภาพต่อไปนีเป็นตวัอยา่งของกระบวนการติดป้ายชือองค์ประกอบทีเชือมต่อกนั โดยใช้ Two-

pass Algorithm 
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รูปท ี .  อาร์เรยข์องภาพไบนารี 

 

 รูปที .  เป็นตวัอยา่งอาร์เรยข์องภาพไบนารีทีจะถูกแยกพืนทีทีเชือมต่อกนั โดยใชก้ารเชือมต่อ
แบบ  ทิศทาง ก่อนทีจะทาํขนัตอน First pass ในรูปต่อไป 
 

 
 

รูปท ี .  การติดป้ายชือพิกเซลหลงัจากการทาํขนัตอน First pass 
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  รูปที .  เป็นรูปหลังจากการทาํ First pass โดยมีป้ายชือทงัหมด  หมายเลข ซึงถูก
กาํหนดตามเงือนไขทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และมีความสัมพนัธ์ของป้ายชือทีเทียบเท่ากนั ดงัรูปที .  

 

 
 

รูปท ี .  ความสัมพนัธ์ของป้ายชือทีเทียบเท่ากนั 

 

 การทาํขนัตอน Second pass นนัจะเป็นนาํขอ้มูลในตารางความสัมพนัธ์ของป้ายชือทีเทียบเท่า
กนัในรูปที .  มาทาํการกาํหนดป้ายชือใหม่ใหก้บัป้ายชือทีอยูใ่นบริเวณเดียวกนั แต่มีหมายเลขของ
ป้ายชือต่างกัน โดยการเลือกค่าทีน้อยทีสุดของแต่ละ equivalence class และหลังจากทาํขนัตอน 
Second pass แลว้ไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปที .  

 

 
 

รูปท ี .  การติดป้ายชือพิกเซลหลงัจากการทาํขนัตอน Second pass 
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 จากรูปที .  จะเห็นว่าหมายเลขทีน้อยทีสุดในแต่ equivalence class จะถูกกาํหนดให้กบัพืนที
นัน นันคือจากกระบวนการติดป้ายชือองค์ประกอบทีเชือมต่อกนั ทาํให้ได้ผลลัพธ์ของพืนทีที
เชือมต่อกนั  พนืที ซึงมีหมายเลขของป้ายชือ คือ  และ  ตามลาํดบั  
 

 
 

รูปท ี .  ผลลพัธ์ของกระบวนการติดป้ายชือองคป์ระกอบทีเชือมต่อกนั 

 

 รูป .  เป็นการกาํหนดสีให้แต่ละพืนทีทีเชือมต่อกนั เพือแสดงให้เห็นพืนทีทีเชือมต่อกนัของ
แต่ละพืนทีได้อย่างชัดเจน โดยกระบวนการติดป้ายชือองค์ประกอบทีเชือมต่อกนัทีใช้ Two-pass 

Algorithm มีรหสัเทียม (pseudo code) ดงัรูปที .  

 

 
 

รูปท ี .  รหสัเทียมของกระบวนการติดป้ายชือองคป์ระกอบทีเชือมต่อกนั 
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2.1 แบบจําลองสี (Color Models)  
แบบจาํลองสีเป็นวิธีทีกาํหนดสีต่างๆ ให้เป็นแบบมาตรฐาน ซึงแบบจาํลองสีในแต่ละแบบมี

คุณสมบติัแตกต่างกนัออกไป และเหมาะสําหรับการใชง้านทีแตกต่างกนั ในแบบจาํลองของสีนนั 
ใชสี้หลกัๆ ทีเรียกวา่แม่สีมาผสมผสานกลมกลืนกนัเพือใชใ้นการแสดงค่าสีอืน ๆ โดยแม่สีหลกันนั
จะแตกต่างกนัไปตามแบบจาํลองแต่ละชนิด [14] 

2.1.1 แบบจําลองสี RGB  

 RGB ยอ่มาจาก Red, Green และ Blue คือ กระบวนการผสมสีจากแม่สี  สี คือ สีแดง สี
เขียว และสีนาํเงิน การใช้สัดส่วนของสี  สีนีต่างกนั จะทาํให้เกิดสีต่างๆ ไดอี้กมากมาย ระบบสี 
RGB เป็นระบบสีทีเกิดจากการรวมกันของแสงสีแดง เขียว และนําเงินโดยมีการรวมกันแบบ 
Additive ซึงโดยปกติจะนาํไปใชใ้นจอภาพแบบ CRT (Cathode ray tube) 

2.1.2 แบบจําลองสี HSV  

 เป็นแบบจาํลองสีทีถูกกาํหนดขึนมาเพือใชง้านศิลปะในระบบคอมพิวเตอร์โดยที 

 ค่าสี (Hue) หมายถึง ค่าสีต่าง ๆ เช่น สีแดง สีเขียว สีนาํเงิน สีส้ม เป็นตน้ 

 ค่าความอิมตวั (Saturation) หมายถึง ปริมาณของสีทีถูกทาํให้เจือจางด้วยสีขาว โดยมี
ปริมาณสีขาวมากขึนเท่าใด ความอิมตวัยงิมีนอ้ย ยกตวัอยา่งเช่น สีแดงมีความอิมตวัสูงกวา่สีชมพู 

 ค่าความสวา่ง (Value) คือ ระดบัความสวา่งของสีนนั  
 แบบจาํลองนีมีความใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากกว่าแบบจาํลองอืน เพราะว่าความ

เขม้ขน้ของสีนนัไม่ไดขึ้นอยูก่บัตวัเนือสีเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมีเรืองของแสงสวา่งมาเกียวขอ้งดว้ย 
ดงันนัแบบจาํลองนีสามารถเพิมหรือลดความสวา่งของสีใดสีหนึงได ้และแบบจาํลองนีค่อนขา้งที
จะมีประโยชน์สําหรับการประมวลผลภาพเป็นอยา่งมาก หลกัการของแบบจาํลองนีจะเสมือนวา่เรา
มองลูกบาศก์ในแบบจาํลองสี RGB ในทิศทางขนานกบัแกนระดบัสีเทา จากตาํแหน่งสีขาวเขา้ไป 
เราสามารถทีจะมองภาพของแบบจาํลองนีเป็นรูปทรงกรวย ซึงทุกๆ จุดบนผิวหนา้ของรูปแสดงค่า
ความอิมตวั แกนรัศมีบอกถึงค่าความอิมตวัของสี แกนความสูงบอกถึงค่าความสว่าง และมุมของ
แกนรัศมีจะเป็นตวับ่งบอกถึงค่าของสี  

2.1.2.1 การเปลยีนค่าแบบจําลองสี RGB เป็นค่าแบบจําลองสี HSV  

 สมมติว่าเราให้ค่าของสามสี  R, G, B อยู่ระหว่าง  และ  เท่านัน  แต่ถ้าค่า
เหล่านนัมีค่าอยูร่ะหวา่ง  และ  เราจะตอ้งทาํการหารค่าต่าง ๆ ดว้ย  เป็นอนัดบัแรกเพือเป็น
การทาํใหค้่าอยูร่ะหวา่ง  และ  จากนนัเราจะทาํการกาํหนดค่าต่าง ๆ ดงันี 
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ทาํใหไ้ดผ้ลลพัธ์สาํหรับค่าสี โดยทีเราจะพิจารณาจากกรณีต่อไปนี 
1) If   ดงันนั  

2) If   ดงันนั  
3) If   ดงันนั  

ถา้สุดทา้ยแลว้ค่า  เป็นจาํนวนติดลบ เราจะตอ้งเพิมค่า  โดยเฉพาะกรณี  

สาํหรับค่า  เราจะกาํหนดให ้  ยกตวัอยา่งเช่น สมมติวา่ 
 ทาํใหไ้ด ้

 
 

 
เมือ  ดงันนัเราจะได ้  

 

2.1.3 แบบจําลองสี LAB  

 แบ บ จําล อ ง สี แบ บ  Lab [9] เป็ น ค่ า สี ที ถู ก กํ าห น ด ขึน โด ย  CIE (Commission 

Internationale d’ Eclarirage) เพือให้เป็นสีมาตรฐานกลางของการวดัสีทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสี
ใน  RGB และ CMYK และใช้ได้กับสีทีเกิดจากอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์ 
เครืองพิมพ ์เครืองสแกนและอืนๆ ส่วนประกอบของโหมดสีนีไดแ้ก่ 

 L หรือ Luminance เป็นการกาํหนดความสว่างซึงมีค่าตงัแต่ 0 ถึง 100 ถา้กาํหนดที 0 จะ
กลายเป็นสีดาํ แต่ถา้กาํหนดที 100 จะกลายเป็นสีขาว 

   A เป็นค่าของสีทีไล่จากสีเขียวไปสีแดง 

   B เป็นค่าของสีทีไล่จากสีนาํเงินไปสีเหลือง 

 

2.2 การประมวลผลภาพดิจิตอลด้วย MATLAB 

2.2.1 การแปลงทางเรขาคณติของภาพ [14] 

 การแปลงทางเรขาคณิตของภาพเป็นพืนฐานในการประมวลผลภาพแบบดิจิตอล ซึงกียว
ขอ้งกบัการสเกล (Scaling) การเคลือนยา้ย (Translation) การหมุน (Rotation) และการเฉือน (Shear) 

ภาพดิจิตอล โดยมีคาํจาํกดัความคือ ฟังก์ชนั  มิติ โดยที  และ   คือ พิกดัหรือตาํแหน่ง
ของพิกเซล ค่าของฟังก์ชนัทีตาํแหน่ง  หรือ  ซึงโดยปกติแลว้หมายถึงค่าความเขม้แสง 
(Intensity) หรือเรียกว่าค่าระดับเทา (Gray level) การแปลงทางเรขาคณิตของภาพเกียวขอ้งกบั  
ขบวนการคือ การแปลงเรขาคณิตของพิกดั (Geometrical Spatial Transformation) ซึงกระทาํกบัตวั
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แปร  และการกาํหนดค่าระดบัเทาให้กับภาพใหม่ (Gray – level Interpolation) ซึงกระทาํกับ
ฟังกช์นั   

2.2.1.1 การแปลงเรขาคณติแบบเป็นเชิงเส้น (Geometrical Linear Transformation) 
 การแปลงเรขาคณิตแบบเป็นเชิงเส้นหมายถึง การแปลงทีรวมถึงการสเกลหรือ
การย่อขยาย (Scaling) การเคลือนยา้ยภาพ (Translation) การหมุนภาพ (Rotation) และการเฉือน
ภาพ (Shear) ให้  สาํหรับ  และ  แทนภาพเอาตพ์ุตทีไดจ้ากการแปลง
เรขาคณิตของภาพอินพุท  สําหรับ  และ  ภาพอินพุตและเอาต์พุต
อาจมีขนาดทีไม่เท่ากนั การแปลงทางเรขาคณิตมกัทาํในระบบพิกดัแบบ Cartesian นนัคือจุดกาํเนิด 
(0,0) อยูมุ่มล่างซ้ายของภาพ แต่สําหรับภาพดิจิตอลมีจุดกาํเนิด (1,1) อยูที่มุมซ้ายบนของภาพ โดย
อาร์เรยข์องภาพดิจิตอลอินพุต  มีความสัมพนัธ์กบัพิกดั Cartesian  ดงันี 

 
 

เช่นเดียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งอาร์เรยข์องภาพจิติตอลเอาต์พุต  กบัพิกดั 
Cartesian  มีดงันี  

 
 

ขบวนการแปลงทางเรขาคณิตของภาพทีกล่าวถึงต่อไปนีอา้งอิงถึงจุดกาํเนิดของ
ระบบพิกดัของภาพซึงอยูที่ตาํแหน่งมุมซา้ยบน  

1) การเคลือนย้ายภาพ (Translation) การเคลือนยา้ยภาพ  เทียบกบัจุด
กาํเนิด Cartesian ไปเป็นภาพ  เกียวขอ้งกบัการคาํนวณตาํแหน่งออฟเซตสัมพนัธ์ (Relative 

Offset Address) ของภาพทงัสองตามความสัมพนัธ์ 
 
 

  โดยที  และ  แทนระยะของการยา้ยตาํแหน่ง  
2) การสเกลภาพ (Scaling) การสเกลภาพสามารถทําได้โดยการเปลียนพิกัด 

Cartesian ของภาพอินพุตตามความสัมพนัธ์  
 
 

โดยที  และ  คือพารามิเตอร์ของสเกล (Scaling Parameter) ถา้ค่าของ  และ  มากกว่าหนึง
ผลคือทาํให้เกิดการขยายในทิศทางทีสอดคล้องกนั ถ้ามีค่าอยู่ในช่วง ( , ) ผลคือทาํให้เกิดการ
ยอ่ส่วนในทิศทางทีสอดคลอ้งกนั ในกรณีทีค่าของ  และ  นอ้ยกวา่ศูนย ์จะเกิดลกัษณะทีเรียกวา่ 
Reflection หรือภาพกลบัขวาเป็นซา้ย ซา้ยเป็นขวา บนเป็นล่าง ล่างเป็นบน 



18 
 

 
 

3) การหมุนภาพ (Rotation) การหมุนภาพรอบจุดกาํเนิดสามารถทาํไดโ้ดยการ
คาํนวณดงันี พิจารณาการหมุนของจุด  รอบจุดกาํเนิดไปทีจุด  ดว้ยมุม  เราสามารถ
แทนจุด  และจุด  ในพิกดัโพลาร์ไดด้งันี 

          (1) 

        (2) 

โดยอาศยักฎทางตรีโกณมิติ สามารถเขียนสมการที ( )  ใหม่ไดเ้ป็น 
    

     (3) 

แทนสมการที ( ) ลงในสมการที ( ) ไดส้มการพิกดัใหม่หลงัการหมุนดงันี 
  

          (4) 

โดยที  แทนมุมของการหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเมือเทียบกบัแกนนอน (Horizontal Axis) 

สมการการหมุนภาพ ( ) แทนการหมุนภาพรอบจุดกาํเนิดในระบบพิกดั Cartesian การหมุนภาพ
รอบจุดใด ๆ สามารถทาํได้โดยเลือนจุดหมุนไปทีจุดกาํเนิด ทาํการหมุนภาพ และเลือนจุดหมุน
กลบัมาทีเดิม  

 

2.3 การประมวลผลภาพดิจิตอลด้วย OpenCV 

2.3.1 การหา Contour [4] 

 นิยามของ Contour คือลิสต์ของจุดทีแทน  Curve ในรูปภาพ  กรณีของ Contour ใน 
OpenCV จะเก็บไวใ้นรูปของ Sequence ตามรูปที 3.8 

 

 
 

รูปท ี .8 การหา Contour ของ OpenCV 
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 ภาพบนเป็นภาพทีต้องการหา  Contour ซึงประกอบด้วยส่วน  A-E ส่วนด้านล่างคือ 
Contour ที OpenCV หาได ้(โดยฟังก์ชนั cvFindContours) ซึงกาํกบัไวด้ว้ยคาํวา่ cX หรือ hX โดย c 

หมายถึง Contour, h หมายถึง Hole ตวัทีเป็นเส้นประ เป็น Exterior Boundaries ของพืนทีสีขาว (ที
ไม่ใช่  0 คือกรอบของพืนทีขาว) ตัวเส้นจุดนันเป็น  Interior Boundaries ของพืนทีสีขาว หรือ 
Exterior Boundary ของพืนทีดาํ (อยูใ่นพืนทีขาว หรือเป็นกรอบของพืนทีสีดาํ) ซึง OpenCV จะแยก
ความแตกต่างระหว่างสองตวันี โดยฟังก์ชันทีใช้ในการหา Contour ของ OpenCV ใน MATLAB 

คือ cv.findContours [7] โดยเป็นการหา Contours ในภาพไบนารี โดยมีรูปแบบคาํสัง ดงันี 
  contours = cv.findContours(image) 

  contours = cv.findContours(image, 'OptionName', optionValue, ...) 

 โดยมีอินพุตเป็นภาพไบนารี และเอาตพ์ุตเป็น Contour ทีตรวจพบ โดยแต่ละ Contour จะ
ถูกเก็บเป็นเวกเตอร์ของจุด, Option (Mode : External) รีเทิร์น Contour ภายนอกเพียงอยา่งเดียว โดย
ทุก Contour มีลาํดบัชนัเป็น hierarchy[i][ ]=hierarchy[i][ ]=-  

2.3.2 ฟังก์ชันอืนๆ ของ OpenCV ทเีกยีวข้องกบัการประมวลผลรูปภาพ 

2.3.2.1 cv.cvtColor [6] เป็นฟังก์ชนัสําหรับการแปลงภาพจากโมเดลสีหนึงไปเป็นอีก
โมเดลสีหนึง โดยมีรูปแบบของคาํสัง ดงันี 

 dst = cv.cvtColor(src, code) 

โดยคาํสังดงักล่าวมีอินพุตเป็นภาพ  บิต และ  บิต และมีเอาท์พุตเป็นภาพทีมีขนาด
เท่ากนักบัภาพอินพุต 

2.3.2.2 cv.threshold [5] ใช้ค่าเธรสโฮลด์แบบกาํหนดเองสําหรับแต่ละองค์ประกอบ
ของอาร์เรย ์โดยมีรูปแบบของคาํสัง ดงันี 

 dst = cv.threshold(src, thresh) 

 dst = cv.threshold(src, thresh, 'Method', 'Binary', ...) 

 [dst, thresh] = cv.threshold(src, 'auto', ...) 

โดยคาํสังดงักล่าวมีอินพุตเป็นภาพระดบัสีเทา, thresh คือ ค่าทีใชใ้นการทาํเธรสโฮลด ์
และเอาตพ์ุตเป็นอาร์เรยข์องภาพทีมีขนาดเท่ากนักบัภาพอินพุต 

2.3.2.3 cv.minAreaRect [8] ใช้สําหรับการหากรอบสีเหลียมมุมฉากทีมีพืนทีน้อย
ทีสุดทีปิดลอ้มเซตของจุดในแต่ละวตัถุในภาพอินพุต โดยมีรูปแบบของคาํสัง ดงันี 

 rct = cv.minAreaRect(points) 

โดยคาํสังดงักล่าวมีอินพุตเป็นเซตของจุดของแต่ละวตัถุในภาพอินพุต และมีเอาตพ์ุต
เป็นกรอบสีเหลียมมุมฉากทีมีพืนทีนอ้ยทีสุดทีปิดลอ้มวตัถุนนั



 

บทท ี  

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

บทนีกล่าวถึงซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ทีใช้ในการพฒันา  ขนัตอนในการดาํเนินการวิจยั
เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาทัง  ข้อ คือ การแบ่งส่วนภาพแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ทงั 6 แผ่น แบบอตัโนมติัและการตรวจสอบขอ้บกพร่องในกรณีไม่มีคอมโพเนนต ์
และคอมโพเนนตเ์อียง รวมถึงผลการทดลอง การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม และปัญหาที
พบจากการทดลอง โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดงันี  

 

4.1 ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ทใีช้ในการพฒันา 
4.1.1 ซอฟต์แวร์ 

4.1.1.1 โปรแกรม MATLAB R2012b และ OpenCV Library เวอร์ชนั . . .  ใช้สําหรับ
การเขียนโปรแกรมในส่วนของการประมวลผลภาพทงัหมด 

4.1.1.2 โปรแกรม XnView .  for Windows ใช้สําหรับการจดัการรูปภาพ รวมถึงการ
พิจารณาคุณสมบติัต่างๆ ของภาพตน้แบบ 

4.1.1.3 โปรแกรม ColorTrainer ซึงถูกพัฒนาโดย อ.ดร.ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ ใช้
สาํหรับวเิคราะห์ค่าสีทีเหมาะสมสาํหรับการทาํเธรสโฮลดข์องโมเดลสี HSV และโมเดลสี CIE Lab 

4.1.1.4 โปรแกรม  Microsoft Access 2013 ใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการเก็บข้อมูล
คุณลกัษณะต่างๆ ของภาพตน้แบบ รวมถึงเก็บขอ้มูลทีไดจ้ากการประมวลผลของโปรแกรม 

4.1.1.5 โปรแกรม  Microsoft Excel 2013 ใช้สําหรับเปิดรายงานผลลัพธ์ทีได้จากการ
ประมวลผลของโปรแกรม 

 

4.1.2 อุปกรณ์ 

4.1.2.1 เครืองคอมพิวเตอร์ Intel(R) Core(TM) i5-4278 CPU @2.60GHz, RAM 2.00 GB 

64-bit Operating System, Windows 8.1 Pro 

4.1.2.2 เค รือ งส แกน รุ่น  Canon CannoScan 5600F ความล ะ เอี ยด ใน ก ารส แกน 
x9600 dpi ใชส้ําหรับสแกนภาพแผน่ Printed Circuit Board (PCB) เพือใชเ้ป็นภาพทดสอบใน

การวจิยั 
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4.2 ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 

ขนัตอนการดาํเนินการวจิยัมีขนัตอนหลกัๆ ดงันี 

 

 
รูปท ี .  ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั 

 

4.2.1 ขนัการเกบ็ข้อมูลภาพทดสอบ 

 โมเดลทีใช้ทดสอบในการวิจยัครังนีคือ  QRXS0103ZZ โดยไดท้าํการเก็บภาพทดสอบ
จาํนวน  ภาพ ซึงมีขนัตอน ดงันี 

4.2.1.1 นําแผ่น PCB ทีเกิดข้อบกพร่องจากการผลิตจริงมาสแกนเป็นภาพบิตแมป 
(Bitmap) โดยมีขนาดของภาพเท่ากบั 5096x7000 พิกเซล 

4.2.1.2 บันทึกข้อมูลข้อบกพร่องทีพบของแผ่น  PCB ทุกแผ่นลงในฐานข้อมูล ซึง
ประกอบดว้ย ชือภาพทดสอบ ตาํแหน่งของบอร์ดยอ่ย ตาํแหน่งของคอมโพเนนต ์และประเภทของ
ขอ้บกพร่องทีพบ เพือใช้เป็นขอ้มูลตงัตน้สําหรับเปรียบเทียบกบัผลลพัธิทีไดจ้ากการประมวลผล
ของโปรแกรม  

 

4.2.2 ขันตอนการเตรียมข้อมูลภาพต้นแบบ 

4.2.2.1 นาํแผน่ PCB ทีไม่มีขอ้บกพร่องทีไดจ้ากการผลิตจริงมาสแกนเป็นภาพบิตแมป 
(Bitmap) โดยมีขนาดของภาพเท่ากบั 5096x7000 พิกเซล 

4.2.2.2 ทาํการตดัภาพบอร์ดยอ่ย  แผน่ จากบอร์ดยอ่ย  แผน่ ในแผน่ PCB เพือเป็นใช้
เป็นภาพตน้แบบ โดยเลือกบอร์ดย่อยทีมีความสมบูรณ์ทีสุด กล่าวคือ ตอ้งมีคอมโพเนนต์ครบทงั   



22 
 

 
 

 ตาํแหน่ง และคอมโพเนนต์ทุกตวัอยู่ในตาํแหน่งทีถูกตอ้ง ตามมาตรฐานการผลิตชินงานของ
โมเดลทีใชเ้ป็นภาพทดสอบ 

4.2.2.3 บนัทึกขอ้มูลของคอมโพเนนตแ์ต่ละตวัในภาพตน้แบบ เพือใช้เป็นขอ้มูลตงัตน้
สําหรับการประมวลผลในการตรวจสอบขอ้บกพร่องในกรณีไม่มีคอมโพเนนต์ และคอมโพเนนต์
เอียง โดยประกอบดว้ยขอ้มูลต่างๆ และมีจุดประสงคใ์นการเก็บขอ้มูลดงักล่าว ดงัต่อไปนี 

1) ลาํดบัของคอมโพเนนต ์( - ) 
2) ชือตาํแหน่งของคอมโพเนนต ์

3) คู่ลาํดบั (X, Y) ในตาํแหน่งซ้ายบนและขวาล่างของบริเวณทีมีคอมโพเนนต์
วางตวัอยู่ โดยกาํหนดขอบเขตให้ครอบคลุมพืนทีรอบๆ คอมโพเนนต์นันๆ   เพือใช้เป็น
ตาํแหน่งเริมตน้และสินสุดสําหรับการตรวจสอบว่ามีคอมโพเนนต์อยู่ในบริเวณดงักล่าวหรือไม่ 
รวมถึงการตรวจสอบวา่คอมโพเนนตที์อยูใ่นบริเวณดงักล่าวนนัวางตวัเอียงหรือไม่ 

4) ค่าตําสุด–สูงสุดของค่าสี  L*, a*, b* ในโมเดลสี  CIE Lab  ซึงช่วงค่าสี          
L*, a*, b*  ดงักล่าว คือช่วงค่าสีของคอมโพเนนต์แต่ละตวัทีไดจ้ากการวิเคราะห์ค่าสีทีเหมาะสม
ดว้ยโปรแกรม ColorTrainer โดยขอ้มูลนีจะถูกใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรับการทาํเธรสโฮลด์ เพือพิจารณา
วา่คอมโพเนนตที์อยูใ่นแต่ละบริเวณในขอ้  ขาดหายไปหรือไม่ 

5) ขนาดจริง (กวา้ง x ยาว) ของคอมโพเนนตแ์ต่ละตวัทีวดัไดจ้ากภาพตน้แบบ 
โดยใชโ้ปรแกรม XnView โดยจะถูกใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรับการเปรียบเทียบขนาดของกรอบสีเหลียม
มุมฉากทีปิดล้อมวตัถุต่างๆ ทีถูกคน้พบในภาพทดสอบทีได้จากการประมวลผลของโปรแกรม 
กล่าวคือ ถา้ขนาดของกรอบสีเหลียมมุมฉากทีปิดลอ้มวตัถุนนัมีขนาดเท่ากนัหรือใกลเ้คียงทีสุดกบั
ขนาดจริงของคอมโพเนนต์ทีวดัไดจ้ากภาพตน้แบบ แสดงว่ากรอบสีเหลียมมุมฉากทีปิดลอ้มวตัถุ
นนัเป็นคอมคอมโพเนนต์ในตาํแหน่งในขอ้  และมีชือตาํแหน่งในขอ้  โดยขอ้มูลดงักล่าวจะถูก
นาํไปใชใ้นการวเิคราะห์เพือหาวา่คอมโพเนนตน์นัวางตวัเอียงหรือไม่ 

6) จาํนวนพิกเซลทีนบัไดจ้ากการทาํเธรสโฮลด์ของคอมโพเนนต์แต่ละตวัจาก
ภาพตน้แบบ ซึงไดจ้ากประมวลผลฟังก์ชนั “setTemplate.m” ทีผูว้ิจยัไดเ้ขียนขึน โดยใชช่้วงค่าสีใน
ขอ้  และมีจุดเริมตน้และสินสุดตามขอ้มูลในขอ้  โดยขอ้มูลนีจะถูกใช้เป็นขอ้มูลตงัตน้สําหรับ
เปรียบเทียบกับจาํนวนพิกเซลทีนับได้จากภาพทดสอบ เพือตรวจสอบว่าคอมโพเนนต์ทีอยู่ใน
บริเวณนนัขาดหายไปหรือไม่  
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4.2.3 ขนัตอนการแบ่งส่วนภาพแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ทงั 6 แผ่น แบบอตัโนมัติ 
 การแบ่งส่วนภาพบอร์ดยอ่ยในแผน่ PCB มีขนัตอนและกระบวนการ ดงัรูปที .  

 

 
 

รูปท ี .  ขนัตอนการแบ่งส่วนภาพบอร์ดยอ่ยแบบอตัโนมติั 

 

 โดยในขนัตอนการแบ่งส่วนภาพบอร์ดยอ่ยแบบอตัโนมติัมีรายละเอียดและอลักอริทึมใน
แต่ละกระบวนการ ดงันี 

4.2.3.1 รับภาพทดสอบจาํนวน  ภาพ จากไดเรกทอรี “input_images” 
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4.2.3.2 ใชก้ารวิเคราะห์หลายความละเอียด (Multi-scale analysis) เพือใหส้ามารถหาวตัถุ
เป้าหมายทีตอ้งการ ซึงในทีนีคือบอร์ดย่อยทงั  บอร์ดทีอยู่ในแผ่น Printed Circuit Board (PCB) 

โดยทาํการลดขนาดภาพทดสอบลงให้เหลือขนาดภาพเท่ากบั 320 x 440 พิกเซล (ต่อไปในงานวิจยั
นีจะเรียกว่า “ภาพหยาบ”) จากภาพตน้ฉบบัทีมีขาด 5,096 x 7,000 พิกเซล หรือลดขนาดของภาพ
ทดสอบลงประมาณ  เท่า ดว้ยคาํสัง imresize() ของ MATLAB 

4.2.3.3 ตรวจสอบวา่ภาพทดสอบเอียงหรือไม่ ถา้เอียงให้หมุนภาพทดสอบกลบัมาตงัตรง
ก่อน โดยใช้มุมทีวดัได้จากวตัถุอ้างอิงในภาพทดสอบ ซึงในทีนีคือภาพของแผ่น PCB โดยการ
ตรวจสอบวา่แผน่ PCB วางตวัเอียงหรือไม่นนัสามารถใช้อา้งอิงได้วา่ภาพทดสอบนนัเอียงหรือไม่ 
ซึงการตรวจสอบความเอียงของภาพทีใชท้ดสอบนนัเป็นสิงทีตอ้งทาํเป็นอนัดบัแรก เนืองจากจะทาํ
ให้กระบวนการต่อไปทาํไดง่้ายขึน กล่าวคือ วตัถุประสงคข์องกระบวนการนีคือการแบ่งส่วนภาพ
บอร์ดย่อยทงั  บอร์ดในแผ่น PCB ดังนันเมือภาพทีใช้ทดสอบหรืออีกความหมายหนึงคือแผ่น 
PCB ไม่เอียง จะส่งผลให้บอร์ดยอ่ยทงั  บอร์ดทีจะถูกแบ่งส่วนออกมานนัไม่เอียงดว้ยเช่นกนั แต่
ถา้แผน่ PCB เอียงและไม่ไดถู้กหมุนกลบัมาให้ตงัตรงก่อนการแบ่งส่วนภาพบอร์ดยอ่ย จะส่งผลให้
บอร์ดยอ่ยทีจะถูกตดัออกมานนัมีความเอียงดว้ย และหลงัจากนนัตอ้งทาํการหมุนบอร์ดยอ่ยทีถูกตดั
ออกมาทัง  บอร์ดให้กลับมาตงัตรง เพือทีจะเข้าสู่กระบวนการหาข้อบกพร่องต่อไป โดยการ
ตรวจสอบความเอียงของภาพทดสอบมีขนัตอนต่างๆ  ดงันี 

1) แปลงภาพทดสอบเป็นภาพไบนารี โดยใช้ฟังก์ชัน cv.cvtColor และ cv.theshold 

ของ OpenCV 

2) หา Contour ของวตัถุทงัหมดในภาพไบนารี โดยใช้ฟังก์ชัน cv.findContours ของ 
OpenCV ยกตัวอย่างเช่น  contours = cv.findContours(im_bw, ‘Mode’, External) โดยทีตัวแปร 
contours มีชนิดขอ้มูลแบบ Cell Array ทีมีขนาด 1x2 ดงันันเราสามารถหาจาํนวน Contour  ทีพบ
ทงัหมดได ้ดว้ยคาํสัง size(contours, 2) นนัคือจะไดผ้ลลพัธ์จาํนวน Contour ทงัหมดของวตัถุทีพบที
ในภาพไบนารีเท่ากับ  Contour จากนันทําการวนลูปตามจาํนวน Contour ทีพบเพือหากรอบ
สีเหลียมมุมฉากทีมีพืนทีน้อยทีสุดทีปิดล้อมแต่ละ Contour โดยใช้ฟังก์ชัน  cv.minAreaRect  
ยกตวัอย่างเช่น minRect = cv.minAreaRect(contours{i}) โดยทีตวัแปร minRect มีชนิดขอ้มูลแบบ
โครงสร้าง ทีมีขนาด  1 x 1 และมีฟิลด์ทังหมด   ฟิลด์คือ  [size : center : angle] นันคือกรอบ
สีเหลียมมุมฉากทีมีพืนทีน้อยทีสุดทีปิดล้อมแต่ละ Contour ดังกล่าว (ซึงต่อไปในงานวิจยันีจะ
เรียกว่า “minRect”) จะถูกบรรยายโดยขนาด จุดศูนยก์ลาง และมุมเอียง ตวัอย่างเอาต์พุตทีไดจ้าก
การหา minRect ได้แก่  center: [  194], size: [318 290], angle: . 0067 จากนันนําคุณสมบัติ
ดงักล่าวมาคาํนวณหาพิกดั (X, Y) ทงั 4 มุมของ minRect โดยอาศยัหลกัการแปลงภาพเรขาคณิต  



25 
 

 
 

มิติ แลว้วาดเส้นตรงล้อมรอบ minRect ของแต่ละ Contour ทีพบทงัหมดในภาพหยาบ จากนนัให้
ดาํเนินการตามกระบวนการในขอ้ 3 และ ขอ้ 4 

3) หาพืนทีของ minRect โดยคาํนวณขนาด (กวา้ง x ยาว) จากค่าในฟิลด์ size ด้วย
คาํสัง minRect.size( ) * minRect.size( ) เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการเปรียบเพือหาพืนทีทีคาดวา่จะเป็น
พนืทีของแผน่ PCB 

4) หาพืนทีทีคาดว่าจะเป็นพืนทีของแผ่น PCB โดยนําพืนทีทีคาํนวนได้จากข้อ  
เปรียบเทียบกบัพืนทีจริงของแผน่ PCB ทีไดจ้ากการวดัภาพตน้ฉบบั โดยใชโ้ปรแกรม XnView ซึง
มีขนาดเท่ากับ 4,  x 5,033 พิกเซล แต่จากการทีภาพตน้ฉบบัได้ถูกลดขนาดลง  เท่า ดงันัน
พนืทีของแผน่ PCB ในภาพหยาบจะมีค่าเท่ากบัเท่ากบั (4, / ) * ( ,033/16) โดยมีสมมติฐานใน
การหาพืนทีทีคาดวา่จะเป็นพืนทีของแผน่ PCB คือ ตอ้งเป็นพืนทีทีมีขนาดเท่ากนัหรือใกลเ้คียงทีสุด
กบัพืนทีแผน่ PCB ของภาพหยาบ หรือกล่าวอีกนยัหนึงคือพืนทีทีคาํนวณไดจ้าก minRect กบัพืนที
แผน่ PCB ของภาพหยาบจะตอ้งมีค่าความแตกต่างนอ้ยทีสุด เมือหาพืนทีของ minRect  ทีคาดวา่จะ
เป็นพืนทีของแผ่น  PCB ได้แล้ว ให้หามุมเอียงของ minRect จากค่าในฟิลด์ angle ด้วยคําสัง 
minRect.angle ยกตวัอยา่งเช่น pcb_angle =  minRect.angle โดยเก็บค่ามุมเอียงของแผน่ PCB ไวใ้น
ตวัแปร pcb_angle ซึงมีชนิดตวัแปรเป็น double ทีมีขนาด 1 x 1 เพือนาํขอ้มูลมุมเอียงดงักล่าวไปใช้
สาํหรับการหมุนภาพทดสอบทงัภาพหยาบและภาพตน้ฉบบัใหต้งัตรงต่อไป 

5) นาํขอ้มูลมุมเอียงของแผน่ PCB ทีหาไดจ้ากขอ้  ซึงจะถูกใช้เป็นมุมอา้งอิงในการ
หมุนภาพทดสอบทงัภาพหยาบและภาพตน้ฉบบัให้กลบัมาตงัตรง ก่อนทีจะเขา้สู่กระบวนการพืนที
ของบอร์ดย่อยทัง  บอร์ดในแผ่น PCB โดยพิจารณาว่าถ้ามุมเอียงของแผ่น PCB ทีหาได้มีค่า
มากกวา่ศูนย ์ให้ทาํการหมุนภาพภาพหยาบและภาพตน้ฉบบัดว้ยคาํสัง imrotate() จากกระบวนการ
ตรวจสอบความเอียงของภาพหยาบไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปที .  
 

รูปท ี .  ผลการตรวจสอบความเอียงของภาพทดสอบ 
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4.2.3.4 เมือภาพหยาบของภาพทีใช้ทดสอบถูกหมุนกลับมาตังตรงแล้ว  จะเข้าสู่
กระบวนการหาพืนทีทีคาดวา่จะเป็นบอร์ดยอ่ยทงั 6 บอร์ดในแผน่ PCB โดยเริมจากการแปลงภาพ
หยาบดังกล่าวจากโมเดลสี  RGB เป็น  HSV ด้วยคําสั ง  rgb2hsv() ของ  MATLAB และแยก
องคป์ระกอบของค่าสี (Hue) ออกมา ยกตวัอยา่งเช่น 

  im_hsv = rgb2hsv(im_coarse_rotated); 

  im_hue = im_hsv(:,:,1); 

4.2.3.5 ทาํการหาช่วงค่าสี (Hue) ของพืนทีบอร์ดยอ่ยในแผน่ PCB ในทีนีคือพืนทีสีเขียว
ในภาพหยาบ เพือหาช่วงค่าทีเหมาะสมสาํหรับการทาํเธรสโฮลด ์โดยใชโ้ปรแกรม ColorTrainer ใน
การวิเคราะห์ค่าสี (Hue) ในโมเดลสี HSV ไดค้่าทีเหมาะสมคือ 0.4 <= Hue <= 0.5 แลว้ทาํการเธรส
โฮลด์ดว้ยช่วงค่าสี (Hue) ดงักล่าว ด้วยคาํสัง im_thresh = (im_hue > 0.4) & (im_hue < 0.5) โดยที 
im_thresh เป็นเมตริกซ์ของภาพไบนารี ทีมีขนาด 440 x 320 พิกเซล 

4.2.3.6 นําภาพไบนารีทีได้จากการทาํเธรสโฮลด์ในข้อ  มาทาํการกาํหนดหมายเลข
ให้กบัองค์ประกอบทีเชือมต่อกนั (Connected Component Labeling) โดยเลือกการเชือมต่อแบบ  
ทิศทาง ด้วยคาํสัง [ L, num] = bwlabel(im_thresh, ) ของ MATLAB ไดผ้ลลพัธ์เป็นเมตริกซ์ “L” 

ซึงเป็นเมตริกซ์ของหมายเลขทีถูกกาํหนดให้กบัพืนทีทีเชือมต่อกนั โดยมีขนาดเท่ากบัภาพไบนารี 
และตวัแปร num เป็นจาํนวนของพืนทีทีเชือมต่อกนัทีพบทงัหมดในเมตริกซ์ “L” 

4.2.3.7 ทาํการวนลูปตามจาํนวนพืนทีทีเชือมต่อกนัทีพบในขอ้ 8 (ตวัแปร num) เพือหา
พืนทีทีเชือมต่อกันทีมีขนาดเท่ากนัหรือใกล้เคียงทีสุดกบัพืนทีของบอร์ดย่อยในภาพหยาบทีถูก
คาํนวณมาจากขนาดของบอร์ดยอ่ยทีวดัไดจ้ากภาพตน้ฉบบัโดยใชโ้ปรแกรม XnView ซึงบอร์ดยอ่ย
ดงักล่าวมีขนาดเท่ากบั (1,363/16) * (2,044/16) หรือ 85 x 128 = 10,880 พิกเซล โดยขนาดของพืนที
พนืทีทีเชือมต่อกนัทีพบในเมตริกซ์ “L” นนัสามารถหาไดโ้ดยการนบัจาํนวนพิเซลของแต่ละพืนทีที
ถูกกาํหนดหมายเลข โดยเริมการหาพิกัด (X, Y) ของแต่ละหมายเลขทีถูกกาํหนดให้เป็นพืนทีที
เชือมต่อกนั ดว้ยคาํสัง  [r, c] = find(L= = i) ของ MATLAB จากนนัหาจาํนวนของแถว (r) ใน [r, c] 

ดว้ยคาํสัง size([r, c],1) จะไดจ้าํนวนพิกเซลของบริเวณดงักล่าว แลว้จึงนาํไปเปรียบเทียบเพือหาว่า
พืนทีใดทีคาดว่าจะเป็นพืนทีของบอร์ดย่อยทงั 6 บอร์ด โดยมีสมมติฐานว่าพืนทีทีคาดว่าจะเป็น
พืนทีบอร์ดยอ่ยจะตอ้งมีขนาดมากกว่าร้อยละ 60 ของพืนทีบอร์ดย่อยทีวดัไดจ้ากภาพหยาบ (โดย
พืนทีทีไดจ้ากการทาํ Connected Component Labeling จะมีพืนทีนอ้ยกวา่พืนทีจริงของบอร์ดยอ่ยที
คาํนวณไดจ้ากภาพหยาบ เนืองจากพืนทีดงักล่าวถูกเธรสโฮลด์เฉพาะพืนทีสีเขียว แต่พืนทีจริงของ
บอร์ดนนัมีสีอืนปะปนอยู่ดว้ย เช่น สีดาํของคอมโพเนนต์ เป็นตน้ ดงันนัจึงกาํหนดค่าร้อยละของ
ความต่างไม่เกินร้อยละ 40 ของพืนทีบอร์ดจริงทีคาํนวณได้จากภาพหยาบ) จากนันทาํการเก็บค่า
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หมายเลขของพืนทีทีเชือมต่อกนั และจาํนวนพิกเซลของแต่ละพืนทีดงักล่าวไวใ้นเมตริกซ์ A และ B 

ตามลาํดบั เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการหาพิกดั (X, Y) ของพืนทีทีคาดวา่จะเป็นพืนทีบอร์ดยอ่ยในภาพ
หยาบ และการแปลงเพือหาพิกดั (X, Y) ของพืนทีบอร์ดย่อยในภาพตน้ฉบบั เพือทาํการแบ่งส่วน
ภาพบอร์ดยอ่ยแบบอตัโนมติัต่อไป 

4.2.3.8 หา Contour ของวตัถุทงัหมดในภาพเมตริกซ์ “L”โดยใชก้ระบวนการเดียวกนักบั
ข้อ 2 ย่อย จากข้อ .2.3.3 เพือคํานวณหาพิกัด (X, Y) ทัง 4 มุมของ minRect และวาดเส้นตรง
ลอ้มรอบ minRect ของแต่ละ Contour ทีพบทงัหมดในภาพหยาบ 

4.2.3.9 หาพืนทีของ minRect โดยคาํนวณขนาด (กวา้ง x ยาว) จากค่าในฟิลด์ size ดว้ย
คาํสัง minRect.size(2) * minRect.size(1) เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการเปรียบเพือหาพืนทีทีคาดวา่จะเป็น
พนืทีของบอร์ดยอ่ยแต่ละบอร์ดในแผน่ PCB 

4.2.3.10 หาพืนทีของ minRect  ทีคาดวา่จะเป็นพืนทีของบอร์ดย่อยทงั  บอร์ด ทีคาํนวณ
ไดจ้ากขอ้ 4.2.3.9 เทียบกบัขอ้มูลขนาดทีถูกเก็บไวใ้นเมตริกซ์ B จากขอ้ 4.2.3.7 โดยมีสมมติฐานวา่
พืนทีทีคาดว่าจะเป็นพืนทีบอร์ดย่อยจะต้องมีค่าความแตกต่างของทังสองพืนทีดังกล่าวไม่เกิน     

ร้อยละ 40 เมือหา minRect  ได้แล้ว ให้กาํหนดค่าพิกัดมุมซ้ายบนและมุมขวาล่างของหรือพิกัด        
min(X, Y) และ max(X, Y) ด้วยพิกดัทีหาได้จากข้อ 4.2.3.8 เพือใช้เป็นพิกดัในการแบ่งส่วนภาพ
ของบอร์ดยอ่ยทงั  บอร์ดต่อไป 

4.2.3.11 จากขอ้มูลพิกดั min(X, Y) และ max(X, Y) ของบอร์ดยอ่ยทงั  บอร์ดทีหาไดจ้าก
ภาพหยาบในขอ้ 4.2.3.10 ทาํให้สามารถหาพิกัด min(X, Y) และ max(X, Y) ของบอร์ดย่อยทงั  
บอร์ดในภาพตน้ฉบบัได ้โดยการเทียบอตัราส่วนของพิกดัดงักล่าวของภาพตน้ฉบบัและภาพหยาบ 
แลว้ทาํการคาํนวนหาพิกดั min(X, Y) และ max(X, Y) ของภาพตน้ฉบบัออกมา จากนนัทาํการตดั
ภาพต้นฉบบัด้วยคาํสัง imcrop() ของ MATLAB แล้วแสดงผลออกทางจอภาพและทาํการเขียน
ขอ้มูลภาพบอร์ดย่อย โดยตงัชือภาพบอร์ดย่อยขึนตน้ด้วยชือของภาพทดสอบตามด้วยตาํแหน่ง
บอร์ดทีถูกตดั เช่น “IMG_01_B1” เป็นตน้ ในไดเรกทอรี “segment_boards” เพือใช้ในการคน้หา
ขอ้บกพร่องในกระบวนการถดัไป รวมทงับนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล ซึงประกอบดว้ยชือภาพ
บอร์ดย่อยทีถูกตดั ขนาดภาพ (กวา้ง x ยาว) และเวลาทีใช้ในการตดับอร์ดแต่ละบอร์ด เพือขอ้มูล
สําหรับการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมในดา้นความแม่นยาํของการตดับอร์ดและในดา้น
ความเร็วในการประมวลผลต่อไป 

 รูปที 4.4 เป็นภาพไบนารีทีได้จากกระบวนการกาํหนดหมายเลขให้กบัองค์ประกอบที
เชือมต่อกนั (Connected Component Labeling) และการหากรอบสีเหลียมมุมฉากทีมีพืนทีนอ้ยทีสุด
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ทีปิดลอ้ม Contour ของบอร์ดยอ่ยในแผ่น PCB  ตามลาํดบั ส่วนภาพที 4.5 แสดงภาพผลลพัธ์ทีได้
จากจากการตดับอร์ดยอ่ยทงั 6 บอร์ดในแผน่ PCB แบบอติัโนมติั 
 

 
ก 

 
ข 

รูปท ี .  กระบวนการการตดัภาพบอร์ดยอ่ยแบบอตัโนมติั 
 

 
ภาพท ี .  ผลลพัธ์ของการตดัภาพบอร์ดยอ่ยแบบอตัโนมติั 



29 
 

 
 

4.2.4 ขันตอนตรวจสอบข้อบกพร่องของการประกอบแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ 

การตรวจสอบขอ้บกพร่องเป็นกระบวนการต่อเนืองจากกระบวนการแบ่งส่วนภาพบอร์ด
ยอ่ยทงั  บอร์ดในแผน่ PCB โดยมีขนัตอนต่างๆ ดงัรูปที .   

 

 
 

รูปท ี .  ขนัตอนตรวจสอบขอ้บกพร่องของการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 โดยกระบวนการตรวจสอบความบกพร่องนันมีลาํดบัการตรวจสอบไปทีละภาพ ตงัแต่
บอร์ดที  1 ถึง 6 และตังแต่คอมโพเนนต์ตําแหน่งที  1 ถึง 15 ของแต่ละบอร์ดย่อย แล้วทําซํา
ตามลาํดบัการตรวจสอบดงักล่าวจนครบทงั  ภาพ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดงันี 
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4.2.4.1 อ่านข้อมูลภาพทดสอบทัง 20 ภาพจากไดเรกทอรี “input_images” และอ่าน
ขอ้มูลภาพตน้แบบทีจาํเป็นตอ้งใชส้ําหรับการประมวลผลเพือตรวจสอบขอ้บกพร่องของทงั 2 กรณี 
จากตาราง “defects” โดยภาพทดสอบจะถูกประมวลผลไปทีละภาพจนครบ 20 ภาพ 

4.2.4.2 อ่านขอ้มูลภาพบอร์ดยอ่ยทีถูกตดัแลว้จากขอ้ที 4.2.3 ของภาพทดสอบทีกาํลงัถูก
ประมวลผลจากไดเรกทอรี “segment_boards” เพือทาํการตรวจสอบขอ้บกพร่องไปทีละบอร์ดตงัแต่
บอร์ดที 1 ถึง 6 

4.2.4.3 ตรวจสอบหาขอ้บกพร่องในกรณีไม่มีคอมโพเนนต ์โดยมีขนัตอนต่างๆ ดงันี 

1) แปลงภาพบอร์ดย่อยทีกาํลงัถูกประมวลผลจากโมเดลสี RGB เป็น CIE Lab 

และหาค่าสี L*,a*,b* ออกมา ดว้ยคาํสัง ดงันี  
cform lab  = makecform('srgb lab'); 

labd = lab double(applycform(im_board,cform lab)); 

L = labd(:, :, );  A = labd(:, :, );  B = labd(:, :, ); 
  จากนันทําการวนลูปตามจาํนวนของคอมโพเนนต์ในบอร์ดย่อย ซึงจาํนวน
คอมโพเนนตใ์นแต่ละบอร์ดยอ่ยมีทงัหมด 15 ตวั 

2) ทําการเธรสโฮลด์  โดยใช้ช่วงของค่าสี  L*,a*,b*  และตําแหน่งเริมต้น      
min(X, Y) ตาํแหน่งสินสุด max(X, Y) ของคอมโพเนนตใ์นภาพตน้แบบทีถูกเก็บไวฐ้านขอ้มูล ซึง
ไดถู้กอ่านค่ามาเก็บไวแ้ลว้ในขอ้ 4.2.4.1 

3) นบัจาํนวนพิกเซลของคอมโพเนนตที์กาํลงัถูกตรวจสอบทีมีช่วงค่าสี L*,a*,b* 
อยูใ่นช่วงทีกาํหนดตามขอ้ 2 แลว้นาํจาํนวนพิกเซลทีนบัไดไ้ปเปรียบเทียบกบัจาํนวนพิกเซลทีนบั
ได้ของคอมโพเนนต์ตวันันๆ ของภาพตน้แบบในบริเวณเดียวกนัทีถูกเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล แล้ว
คาํนวณอตัราส่วนดงักล่าวให้อยู่ในรูปร้อยละ เพือใช้เป็นตวัตดัสินว่าคอมโพเนนต์ตวัทีกาํลงัถูก
ตรวจสอบนีขาดหายไปในบริเวณดงักล่าวหรือไม่ โดยมีเงือนไขในการพิจารณาคือ ถ้าอตัราส่วน
ของพิกเซลทีนับได้ต่อจาํนวนพิกเซลทีนับได้จากภาพต้นแบบมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 จะถือว่า
คอมโพเนนตที์อยูใ่นบริเวณดงักล่าวขาดหายไป แลว้ทาํการบนัทึกขอ้มูลชือภาพทดสอบ ตาํแหน่ง
บอร์ดย่อย ชือคอมโพเนนต์ และประเภทของขอ้บกพร่อง (M ซึงหมายถึง Missing) ลงในตาราง 
“defects” เพือใช้เป็นขอ้มูลในการสรุปผลการตรวจสอบหาขอ้บกพร่องต่อไป แต่ถา้ถา้อตัราส่วน
ของพิกเซลทีนับได้ต่อจาํนวนพิกเซลทีนับได้จากภาพตน้แบบมีค่ามากกว่าร้อยละ 50 จะถือว่ามี
คอมโพเนนต์อยู่ในบริเวณดงักล่าว และตอ้งตรวจสอบว่าคอมโพเนนต์นนัวางตวัเอียงหรือไม่ ใน
กระบวนการต่อไป 
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4.2.4.4 การตรวจสอบว่าคอมโพเนนต์วางตวัเอียงเกินกวา่ค่ามาตรฐานทีกาํหนดหรือไม่
นัน  เป็นกระบวนหลังจากการตรวจสอบว่ามีคอมโพเนนต์อยู่ในบริเวณดังกล่าวจริงตาม
กระบวนการในขอ้ 4.2.4.3 โดยมีขนัตอนต่างๆ ดงันี 

1) ตัดภาพบริเวณของคอมโพเนนต์  (ROI) ทีกําลังถูกประมวลผล  โดยใช้
ตาํแหน่งเริมตน้ min(X, Y) และตาํแหน่งสินสุด max(X, Y) ของคอมโพเนนต์ในภาพตน้แบบทีถูก
เก็บไวฐ้านขอ้มูล ซึงไดถู้กอ่านค่ามาเก็บไวแ้ลว้ในขอ้ 4.2.4.1 ดว้ยคาํสัง imcrop() ของ MATLAB 

2) แปลงภาพบริเวณของคอมโพเนนต ์(ROI) ทีกาํลงัถูกประมวลผล จากโมเดลสี 
RGB เป็น CIE Lab และหาค่าสี L*,a*,b* ออกมาดว้ยคาํสังเดียวกนักบัขอ้ . . .  ขอ้ 1 ยอ่ย 

3) ทาํการเธรสโฮลด์ภาพ CIE Lab ของคอมโพเนนตต์วัทีกาํลงัถูกประมวล โดย
ใช้ช่วงของค่าสี L*,a*,b* ของคอมโพเนนต์ของภาพตน้แบบทีถูกกาํหนดไวใ้นตาราง “templates” 

เพือใหไ้ดม้าซึงภาพไบนารีของคอมโพเนนตต์วัดงักล่าว 

4) นาํภาพไบนารีทีไดจ้ากการทาํเธรสโฮลด์ในขอ้ 3 มาทาํการกาํหนดหมายเลข
ให้กบัองค์ประกอบทีเชือมต่อกนั (Connected Component Labeling) โดยเลือกการเชือมต่อแบบ  
ทิศทาง 

5) หา Contour ของวตัถุทงัหมดในภาพไบนารี โดยใช้กระบวนการเดียวกนักบั
ข้อ 2 ย่อย จากข้อ 4.2.3.3 เพือคํานวณหาพิกัด (X, Y) ทัง 4 มุมของ minRect และวาดเส้นตรง
ลอ้มรอบ minRect ของแต่ละ Contour ทีพบทงัหมดในภาพ 

6) หาพืนทีของ minRect ทีคาดว่าจะเป็นพืนทีของคอมโพเนนต์ ด้วยคําสัง 
minRect.size( ) * minRect.size( ) เปรียบเทียบกับพืนทีของคอมโพเนนต์ในฐานข้อมูล โดยมี
สมมติฐานว่าตอ้งพืนทีทีมีขนาดเท่ากนัหรือใกลเ้คียงทีสุดกบัพืนทีของคอมโพเนนต์ในฐานขอ้มูล 
หรือกล่าวอีกนยัคือตอ้งเป็นพืนทีทีมีกบัค่าความแตกต่างกบัพืนทีของคอมโพเนนต์ในฐานขอ้มูล
น้อยทีสุด โดยเมือหาพืนทีของ minRect ทีคาดว่าจะเป็นพืนทีของแผ่นคอมโพเนนต์ได้แล้ว จะ
สามารถหามุมเอียงของ  minRect ของคอมโพเนนต์นันได้จากค่าในฟิลด์  angle ด้วยคําสั ง 
minRect.angle จากนนันาํค่ามุมเอียงของคอมโพเนนตไ์ปเปรียบเทียบกบัค่ามุมเอียงทีคอมโพเนนต์
แต่ละตวัสามารถวางตวัเอียงไดโ้ดยไม่ถือว่าเป็น defect โดยทีค่ามุมเอียงดงักล่าวถูกกาํหนดไวไ้ม่
เกิน 10 องศา ถา้มุมเอียงของ minRect ของคอมโพเนนต์ทีกาํลงัถูกตรวจสอบมากกวา่ 10 องศา ให้
บนัทึกขอ้มูลชือภาพทดสอบ ตาํแหน่งบอร์ดยอ่ย ชือคอมโพเนนต ์ประเภทของขอ้บกพร่อง (R ซึง
หมายถึง Rotation) และมุมเอียงของคอมโพเนนต์ลงในตาราง “defects” เพือใช้เป็นขอ้มูลในการ
สรุปผลของการตรวจสอบหาขอ้บกพร่องต่อไป 
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4.2.4.5 ทาํการคิวรีขอ้มูลในตาราง “defects” ซึงเป็นตารางทีเก็บรายละเอียดของ defect ที
ถูกตรวจสอบพบจากการประมวลผลของโปรแกรมเทียบกบัตาราง  “input_images” ซึงเป็นตารางที
เก็บรายละเอียดของ defects ของคอมโพเนนต์ทีเกิดขึนจริงในแต่ละบอร์ดย่อยของแต่ละภาพ
ทดสอบ เพือให้ได้เป็นข้อมูลสรุปการประมวลผลสําหรับการตรวจสอบข้อบกพร่องของภาพ
ทดสอบทงัหมด และแสดงผลออกมาในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Excel ซึงจะถูกนําไปใช้ใน
ส่วนของการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยสรุปผลการตรวจสอบขอ้บกพร่องของภาพ
ทดสอบทงั 20 ภาพ แสดงดงัรูปที 4.7 

 

 
รูปท ี .  สรุปผลการตรวจสอบขอ้บกพร่องของภาพทดสอบ 

 

 โดยจาํนวนแถวแสดงขอ้มูลจาํนวนภาพทีถูกตรวจสอบ และข้อมูลคอลัมน์ในแถวที 1 
หมายถึงชือตาํแหน่งของคอมโพเนนต์ทัง 15 ตัวในบอร์ดย่อย ส่วนข้อมูลคอลัมน์ในแถวที 2 
หมายถึงตาํแหน่งของบอร์ดย่อยตาํแหน่งที 1 ถึง 6 นบัจากซ้ายไปขวาและบนลงล่างของแผ่น PCB 
โดยมีรายละเอียดการแสดงผลขอ้มูลต่างๆ ดงันี 

 M (สีแดง) หมายถึง คอมโพเนนตข์าดหายไปในตาํแหน่งและบอร์ดยอ่ยทีถูกระบุ 

 R (สีเขียว) หมายถึง คอมโพเนนตเ์อียงในตาํแหน่งและบอร์ดยอ่ยทีถูกระบุ 

 F (สี เห ลือง ) หมายถึง  ความผิดพลาดที เกิดจากการตรวจสอบข้อบกพ ร่องของ
คอมโพเนนตใ์นตาํแหน่งและบอร์ดยอ่ยทีถูกระบุ 

 Total of Missing หมายถึง จํานวนคอมโพเนนต์ทีขาดหายไปทีพบทังหมดจากการ
ประมวลผลของโปรแกรม 

 Total of Rotation หมายถึง จาํนวนคอมโพเนนตเ์อียงทีพบทงัหมดจากการประมวลผล 

 Total of Fail หมายถึง จาํนวนความผิดพลาดในการตรวจสอบขอ้บกพร่องทงัหมดทีเกิด
จากการประมวลผลของโปรแกรม 
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4.3 ผลการทดลองและการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 

การทดลองในงานวิจยัครังนีใช้ภาพทดสอบทงัหมด 20 ภาพ โดยบอร์ดยอ่ยในภาพทดสอบมี
ทงัหมด 6 บอร์ดต่อ 1 ภาพทดสอบ รวมจาํนวนบอร์ดยอ่ยทีใช้ทดสอบจาํนวน 20 x 6 = 20 บอร์ด
และบอร์ดย่อยแต่ละบอร์ดมีคอมโพเนนต์ทงัหมด 15 ตวั รวมจาํนวนคอมโพเนนต์ทีใช้ทดสอบ
ทงัหมด 1 0 x 1  = ,  ตวั 

โดยในการทดลองโปรแกรมจะทาํการตดับอร์ดย่อยทงั  บอร์ดออกมาก่อน จากนนัจะทาํการ
ตรวจหาว่ามีคอมโพเนนต์ทีขาดหายไปในตาํแหน่งใดบา้งของบอร์ดย่อยตงัแต่บอร์ด 1 ถึง 6 และ
คอมโพเนนตแ์ต่ละตวัเอียงกีองศาและเอียงเกินค่าทีกาํหนดไปเท่าใดบา้ง ซึงความเอียงนีวดัจากแกน
แนวตงัของตวับอร์ด  

จากผลการทดลองสามารถนาํมาวเิคราะห์เพือหาประสิทธิภาพในการประมวลผลของโปรแกรม
ได ้โดยทาํการวดัประสิทธิภาพไปทีละขนัตอนของการทาํงาน เพือให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็ง
ของกระบวนการทาํงาน และทาํให้ง่ายต่อการหาจุดทีตอ้งพฒันาโปรแกรมให้ดีขึนต่อไป โดยการ
ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมสามารถสรุปออกมาไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ดา้นความแม่นยาํและ
ความเร็วในการประมวลผล ซึงมีรายละเอียดต่างๆ ดงันี 

 

4.3.1 ด้านความแม่นยาํ 
4.3.1.1 การตัดบอร์ดย่อย  บอร์ด และการจัดตําแหน่งของบอร์ด 

 โดยอลักอริทึมทีพฒันาขึนสามารถตดับอร์ดย่อยทงัหมดจาํนวน 120 บอร์ด ได้
อย่างถูกต้อง คิดเป็น  100% และสามารถนําภาพบอร์ดย่อยของแต่ละภาพทดสอบไปใช้ใน
กระบวนการตรวจสอบหาขอ้บกพร่องได้ แต่อย่างไรก็ตามยงัมีความคลาดเคลือนเกิดขึนอยู่บา้ง     
โดยแบ่งเป็นความคลาดเคลือนของขนาดและตาํแหน่งของบอร์ดยอ่ย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดงันี 

1) ความคลาดเคลือนทางด้านขนาด (กวา้ง x ยาว) ของภาพบอร์ดย่อยทีถูกตดั
เทียบกบัขนาดของบอร์ดย่อยในภาพตน้แบบ ซึงความคลาดเคลือนของขนาดเฉลียคิดเป็น . % 
ความคลาดเคลือนมากทีสุดคิดเป็น . % และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .  ดงัรายละเอียด
ในตารางที .  

 

ค่าความคลาดเคลือน ค่าน้อยสุด ค่ามากทสุีด ค่าเฉลยี ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

ขนาดของบอร์ดยอ่ย .  .  .  .  

 

ตารางท ี .  ความคลาดเคลือนของขนาดบอร์ดยอ่ยเทียบกบัภาพตน้แบบ 
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2) คลาดเคลือนทางดา้นตาํแหน่ง โดยวดัจากตาํแหน่งใดๆ ของบอร์ดยอ่ยเทียบ
กบัตาํแหน่งเดียวกนัของบอร์ดย่อยในภาพตน้แบบว่าเคลือนออกจากตาํแหน่งทีควรจะเป็นเท่าใด 
โดยแยกเป็นความคลาดเคลือนตามแนวนอนและแนวตงั ซึงความคลาดเคลือนเฉลียตามแนวแกน
นอนและแนวแกนตังคิดเป็น  . % และ 4.28% ตามลําดับ ความคลาดเคลือนมากทีสุดตาม
แนวแกนนอนและแนวแกนตงัคิดเป็น 8.75% และ 13. % ตามลาํดบั และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ของความคลาดเคลือนตามแนวแกนนอนและแนวแกนตังคิดเป็น  2.55 และ 3.53 ตามลําดับ           
ดงัรายละเอียดในตารางที 4.2 

 

ค่าความคลาดเคลือน ค่าน้อยสุด ค่ามากสุด ค่าเฉลยี ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

X Y X Y X Y แกน X แกน Y 

ตาํแหน่งบอร์ดยอ่ย   .  .  .  .  .  .  

 

ตารางท ี .  ความคลาดเคลือนดา้นตาํแหน่งของบอร์ดยอ่ยเทียบกบัภาพตน้แบบ 

 

4.3.1.2 การตรวจสอบหาคอมโพเนนต์ทขีาดหายไป 

 จากการทดลองในส่วนของการตรวจสอบหาคอมโพเนนต์ทีขาดหายไปในภาพ
ทดสอบจาํนวน 20 ภาพ โดยมีจาํนวนคอมโพเนนต์ขาดหายไปรวมกนั 177 ตวั จากทงัหมด 1,800 
ตวั พบว่าโปรแกรมสามารถตรวจสอบหาคอมโพเนนต์ทีขาดหายไปดงักล่าวได้ทงัหมด 177 ตวั 
และเกิดขอ้ผิดพลาดในตรวจสอบหาคอมโพเนนต์ทีขาดหายไปจากการประมวลผลของโปรแกรม
จาํนวน 2 ตวั กล่าวคือ มีคอมโพเนนต์อยู่ในทงั 2 ตาํแหน่งทีถูตรวจสอบ แต่ผลจากการตรวจสอบ
ของโปรแกรมระบุวา่คอมโพเนนตท์งั 2 ตวันนัขาดหายไป ตามรายละเอียดในตารางที 4.3 

 

กรณีการตรวจสอบ โปรแกรมพบว่าหายไป โปรแกรมพบว่าอยู่ในตําแหน่งปรกต ิ

คอมโพเนนตข์าดหายไป 1   

คอมโพเนนตอ์ยูใ่นตาํแหน่งปรกติ 2 162  

 

ตารางท ี .  ผลการตรวจสอบหาคอมโพเนนตที์ขาดหายไป 

 

 จากผลการทดลองในตารางที 4.3 สามารถนาํมาคาํนวณหาความแม่นยาํในการ
ตรวจสอบพบคอมโพเนนตที์ขาดหายไปของโปรแกรมไดด้งันี 
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ความแม่นยาํในการตรวจสอบคอมโพเนนตเ์อียง 

ความแม่นยาํในการตรวจพบ 

    

 

 

 จากผลการคํานวณข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมมีความแม่นยาํในการ
ตรวจสอบหาคอมโพเนนตที์ขาดหายไปคิดเป็น 99.89% 

 

4.3.1.3 การตรวจสอบคอมโพเนนต์เอยีง 

 จากการทดลองในส่วนของการตรวจสอบคอมโพเนนต์เอียงในภาพทดสอบ
จาํนวน 20 ภาพ โดยมีจาํนวนคอมโพเนนต์ทีเอียงตวัอย่างเห็นได้ชัดจาํนวน 35 ตวั จากทงัหมด 

1,623 ตัว พบว่าโปรแกรมสามารถตรวจสอบหาคอมโพเนนต์ทีวางตัวเอียงเกินค่ามาตรฐานที
กาํหนด (เกิน  องศา) ได้ทงัหมด 35 ตวั และไม่มีขอ้ผิดพลาดเกิดขึนในกระบวนการตรวจสอบ
คอมโพเนนตเ์อียงจากการประมวลผลของโปรแกรม ตามรายละเอียดในตารางที 4.4 

 

กรณกีารตรวจสอบ โปรแกรมพบว่าเอียง โปรแกรมพบว่าวางตัวปรกติ 
คอมโพเนนตว์างตวัเอียง   

คอมโพเนนตว์างตวัปรกติ   

 

ตารางท ี .  ผลการตรวจสอบคอมโพเนนตเ์อียง 

 

 จากผลการทดลองในตารางที 4.4 สามารถนาํมาคาํนวณหาความแม่นยาํในการ
ตรวจสอบสอบคอมโพเนนตเ์อียงของโปรแกรมไดด้งันี 

 

 

 

 จากผลการคํานวณข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมมีความแม่นยาํในการ
ตรวจสอบคอมโพเนนตเ์อียงคิดเป็น 100% 

 

4.3.2 ด้านความเร็วในการประมวลผล 

ในส่วนของการวดัประสิทธิภาพด้านความเร็วในการประมวลผล แยกเป็น  ส่วนคือ 
ความเร็วในการประมวลผลของกระบวนการตดับอร์ดยอ่ยในแต่ละภาพทดสอบ และความเร็วใน
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(ก) (ข) 

การประมวลผลของกระบวนการหาขอ้บกพร่อง ทงัในกรณีของการตรวจสอบหาคอมโพเนนต์ที
ขาดหายไปและการตรวจสอบคอมโพเนนต์เอียง โดยสรุปเป็นเวลาเฉลีย น้อยทีสุด มากทีสุด  และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยมีหน่วยเป็นวนิาที ตามรายละเอียดในตารางที .  

 

ประเภทการประมวลผล ค่าน้อยสุด ค่ามากทสุีด ค่าเฉลยี ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

การตดับอร์ดยอ่ย .  .   .  

การตรวจสอบขอ้บกพร่อง .  .  .  .  

 

ตารางท ี .  ความเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม 

 

4.4 ปัญหาทพีบจากการทดลอง 

ในการทดลองครังนีพบปัญหาทีเกิดจากการตดับอร์ดย่อยในแผ่น PCB ทีมีความคลาดเคลือน
ทางด้านตาํแหน่งมากจนเกินไป เมือเทียบกับตาํแหน่งของภาพต้นแบบ ทาํให้ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการตรวจสอบข้อบกพร่องในกรณีของการหาคอมโพเนนต์ทีขาดหายไป เนืองจาก
กระบวนการตรวจสอบขอ้บกพร่องในกรณีดงักล่าวนนัใชต้าํแหน่งอา้งอิงของคอมโพเนนตใ์นภาพ
ต้นแบบในการค้นหาข้อบกพร่อง ดังนันเมือมีความคลาดเคลือนทางด้านตาํแหน่งเกิดขึนจาก
กระบวนการตดับอร์ดย่อย จึงส่งผลทาํให้ตาํแหน่งอา้งอิงของคอมโพเนนต์ทีควรจะเป็นในภาพ
ตน้แบบของภาพทดสอบนนัคลาดเคลือนออกไปดว้ย จึงทาํให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการตรวจสอบหา
ขอ้บกพร่องเกิดขึน ดงัรูปที 4.8 

 

 

 

 

 

รูปท ี .  ปัญหาทีพบจากการทดลอง  
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จากรูป 4.8 (ก) พบวา่เกิดขอ้ผิดพลาดทางดา้นตาํแหน่งของการตดับอร์ดยอ่ย โดยตาํแหน่งซ้าย

บนของบอร์ดทีถูกตดัเลือนจากขอบซ้ายบนของภาพตน้แบบมาทางดา้นขวามากเกินไป จึงทาํให้
ตาํแหน่งอา้งอิงของคอมโพเนนต์ในตาํแหน่ง “R5” ในรูป 4.8 (ข) เลือนออกจากตาํแหน่งทีควรจะ
เป็นในภาพตน้แบบ ส่งผลให้การนบัจาํนวนพิกเซลของคอมโพเนนตใ์นบริเวณดงักล่าวมีค่าลดลง 
ซึงในการตรวจสอบหาว่าข้อบกพร่องในกรณีนีมีเงือนไขว่าถ้าค่าร้อยละของอตัราส่วนระหว่าง
จาํนวนพิกเซลของคอมโพเนนตที์นบัไดจ้ากภาพทดสอบและจาํนวนพิกเซลของคอมโพเนนตที์นับ
ได้จากภาพตน้แบบมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 จะถือว่าคอมโพเนนต์ในบริเวณดงักล่าวขาดหายไป 
ดงันนัในกรณีนีโปรแกรมจึงระบุวา่คอมโพเนนตใ์นตาํแหน่ง “R5” ขาดหายไป ทงัทีคอมโพเนนต์
ตวัดงักล่าวอยูใ่นตาํแหน่งปรกติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท ี  

สรุปผลการวจัิย 
 

งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาซอฟแวร์ตน้แบบสําหรับการตรวจสอบขอ้บกพร่องการ
ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใชห้ลกัการประมวลผลภาพดิจิตอล โดยมีขอบเขตการศึกษา 

2 ขอ้ คือ การแบ่งส่วนภาพแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทงั 6 แผ่น แบบอตัโนมติัและการตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง (Defects) ในกรณีไม่มีคอมโพเนนต์ (Component Missing) และคอมโพเนนต์เอียง 
(Component Rotation)  

จากผลการทดลองใชซ้อฟตแ์วร์ตน้แบบทีพัฒนาขึนในการตรวจสอบขอ้บกพร่องในกรณี
ไม่มีคอมโพเนนตแ์ละคอมโพเนนตเ์อียง สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

จากผลการทดลองใช้ต้นแบบซอฟต์แวร์ทีพัฒนาขึนตรวจสอบข้อบกพร่องตามขอบเขต
การศึกษา 2 ข้อ คือ การแบ่งส่วนภาพแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทัง 6 แผ่น  แบบอัตโนมัติ การ
ตรวจสอบขอ้บกพร่องในกรณีไม่มีคอมโพเนนต์และคอมโพเนนต์เอียง พบวา่ซอฟแวร์ตน้แบบที
พฒันาขึนมีประสิทธิภาพดา้นความแม่นยาํและดา้นความเร็วในการประมวลผล ดงันี 

 

5.1.1 การตัดบอร์ดย่อยย่อยและการจัดตําแหน่งของบอร์ด 

 อลักอริทึมทีพฒันาขึนสามารถตดับอร์ดย่อยทงัหมดจาํนวน 120 บอร์ด ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
คิดเป็น 100% และสามารถนาํภาพบอร์ดยอ่ยของแต่ละภาพทดสอบไปใชใ้นกระบวนการตรวจสอบ
หาข้อบกพร่องได้ แต่อย่างไรก็ตามย ังความคลาดเคลือนเกิดขึนอยู่บ้างโดยแบ่งเป็นความ
คลาดเคลือนของขนาดและตาํแหน่งของบอร์ดยอ่ย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดงันี 

1)  ความคลาดเคลือนทางดา้นขนาดของภาพบอร์ดยอ่ยทีถูกตดัเทียบกบัขนาดของบอร์ด
ยอ่ยในภาพตน้แบบ ซึงความคลาดเคลือนของขนาดเฉลียคิดเป็น 0.04% ความคลาดเคลือนมากทีสุด
คิดเป็น 3.54% และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.32 

2)  ความคลาดเคลือนทางดา้นตาํแหน่ง โดยวดัจากตาํแหน่งใดๆ ของบอร์ดยอ่ยเทียบกบั
ตาํแหน่งเดียวกนัของบอร์ดย่อยในภาพตน้แบบวา่เคลือนออกจากตาํแหน่งทีควรจะเป็นเท่าใด โดย
แยกเป็นความคลาดเคลือนตามแนวนอนและแนวตงั ซึงความคลาดเคลือนเฉลียตามแนวแกนนอน
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และแนวแกนตงัคิดเป็น 2.84% และ 4.28% ตามลาํดบั ความคลาดเคลือนมากทีสุดตามแนวแกน
นอนและแนวแกนตงัคิดเป็น 8.75% และ 13.45% ตามลาํดับ และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานของ
ความคลาดเคลือนตามแนวแกนนอนและแกนตงัคิดเป็น 2.55 และ 3.53 ตามลาํดบั 

 ในดา้นความเร็วทีใช้ในการประมวลผลการตดับอร์ดย่อยในแต่ละภาพทดสอบคิดเป็น
เวลาเฉลีย น้อยทีสุด มากทีสุด และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ได้เท่ากบั 17, 14.84, 23.37 และ 1.83 
ตามลาํดบั โดยมีหน่วยวดัเป็นวนิาที 

 
5.1.2 การตรวจหาข้อบกพร่อง 

 ซอฟแวร์ต้นแบบทีพฒันาขึนมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหาคอมโพเนนต์ทีขาด
หายไปคิดเป็น 99.89% และมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหาคอมโพเนนต์เอียงคิดเป็น 100% 

โดยมีความเร็วในการประมวลผลการหาขอ้บกพร่องทงั 2 กรณี คิดเป็นเวลาเฉลีย น้อยทีสุด มาก
ทีสุด และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ไดเ้ท่ากบั 18.19, . , .  และ 0.7 ตามลาํดบั โดยมีหน่วยวดั
เป็นวนิาที 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

เพือแกไ้ขขอ้บกพร่องในงานวิจยัครังนี ควรหาวิธีการตดับอร์ดยอ่ยให้มีความถูกตอ้งทางดา้น
ตาํแหน่งมากทีสุด หรือมีความคลาดเคลือนจากตาํแหน่งจากภาพต้นแบบให้น้อยทีสุด เพือลด
ความคิดพลาดในการตรวจสอบหาขอ้บกพร่องในกรณีของการหาคอมโพเนนตที์ขาดหายไป และ
คอมโพเนนตเ์อียง รวมทงัควรมีการคน้หาพืนทีของคอมโพเนนตท์งั 15 ตวัในแต่ละบอร์ดยอ่ยแบบ
อตัโนมติั นอกเหนือไปจากการอา้งอิงตาํแหน่งของคอมโพเนนตด์งักล่าวจากภาพตน้แบบ เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบขอ้บกพร่องในบริเวณทีมีคอมโพเนนต์อยู่ และนอกจากนันควร
พฒันาให้ซอฟตแ์วร์ให้สามารถตรวจสอบขอ้บกพร่องในกรณีอืนๆได ้เช่น คอมโพเนนตก์ลบัดา้น 
คอมโพเนนตว์างตวัไม่ตรงตาํแหน่ง คอมโพเนนตก์ลบัหวัหรือกลบัขวั เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ข 

 

ผลการทดลอง 
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ภาพผนวก ข.1 ผลการตดับอร์ดยอ่ยทงัหมดจาํนวน 120 บอร์ด 
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ภาพผนวก ข.  ผลการตดับอร์ดยอ่ยทงัหมดจาํนวน 120 บอร์ด (ต่อ) 
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ภาพผนวก ข.  ผลการตดับอร์ดยอ่ยทงัหมดจาํนวน 120 บอร์ด (ต่อ) 
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ตารางผนวก ข.  รายงานผลทีไดห้ลงัจากการประมวลผลของโปรแกรม (ตรวจสอบพบคอมโพเนนตข์าดหายไปจาํนวน 179 ตวั แบ่งเป็นการ
ตรวจสอบถูกตอ้งจาํนวน 177 ตวั, ตรวจสอบผดิพลาดจาํนวน 2 ตวั และตรวจสอบพบคอมโนเนนตเ์อียงจาํนวน 35 ตวั) 
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  ตารางผนวก ข. ตวัอยา่งขอ้บกพร่องทีตรวจสอบพบในภาพทดสอบ 

ชือภาพทดสอบ 
คอมโพเนนตข์าดหายไป 

คอมโพเนนตเ์อียง 

IM
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ตารางผนวก ข.  ตวัอยา่งขอ้บกพร่องทีตรวจสอบพบในภาพทดสอบ (ต่อ) 
 
ชือภาพ
ทดสอบ 

คอมโพเนนตข์าดหายไป คอมโพเนนตเ์อียง 

IMG_20 
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ตารางผนวก ข.  ตวัอยา่งภาพขนัตอนการตรวจสอบคอมโพเนนตเ์อียงของภาพทดสอบ 

 

ชือภาพ ภาพบริเวณที
คอมโพเนนตเ์อียง 

ภาพไบนารีทีไดจ้ากการทาํ 

Connected Component Labeling 

ภาพทีไดจ้ากการ  
findContours 

IMG_06 
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ตารางผนวก ข.  ตวัอยา่งภาพขนัตอนการตรวจสอบคอมโพเนนตเ์อียงของภาพทดสอบ (ต่อ) 

 

ชือภาพ ภาพบริเวณที
คอมโพเนนตเ์อียง 

ภาพไบนารีทีไดจ้ากการทาํ 

Connected Component Labeling 

ภาพทีไดจ้ากการ  
findContours 

IMG_20 
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ภาพผนวก ข.4 ผลการตรวจสอบกรณีคอมโพเนนตข์าดหายไปจาํนวน 179 ภาพ (ตรวจสอบถูกตอ้ง 177 ภาพ และตรวจสอบผดิพลาด 2 ภาพ) 
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ภาพผนวก ข.  ผลการตรวจสอบกรณีคอมโพเนนตข์าดหายไปจาํนวน 179 ภาพ (ตรวจสอบถูกตอ้ง 177 ภาพ และตรวจสอบผดิพลาด 2 ภาพ) (ต่อ) 
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ภาพผนวก ข.  ผลการตรวจสอบกรณีคอมโพเนนตข์าดหายไปจาํนวน 179 ภาพ (ตรวจสอบถูกตอ้ง 177 ภาพ และตรวจสอบผดิพลาด 2 ภาพ) (ต่อ) 
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ภาพผนวก ข.  ผลการตรวจสอบกรณีคอมโพเนนตข์าดหายไปจาํนวน 179 ภาพ (ตรวจสอบถูกตอ้ง 177 ภาพ และตรวจสอบผดิพลาด 2 ภาพ) (ต่อ) 
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ภาพผนวก ข.  ผลการตรวจสอบคอมโพเนนตเ์อียงทงัหมด 35 ภาพ 
 

 

 

 

 



 
 

 

ประวตัิผู้วจัิย 

 

ชือ – สกุล     นายวชัรพงษ ์  พรหมวริิยกุล 

ทีอยู ่    39/60 หมู่ที 4  ต.หนองขา้งคอก  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี 20000 

ทีทาํงาน    บริษทั ไทยคิคูวา ประเทศไทย จาํกดั 

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2545  ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาการมธัยมศึกษา 
    วชิาเอก ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ 

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 พ.ศ. 2548  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์ศึกษา  
แผน ก แบบ ก (2) 

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ประวติัการทาํงาน 

 พ.ศ.2548 –   ตาํแหน่งครูผูช่้วย 

    โรงเรียนคลองมะขามเทศ สาํนกังานเขตประเวศ กทม. 
 พ.ศ.2549 –   ตาํแหน่งโปรแกรมเมอร์   

บริษทั จรูญรัตน์ โปรดกัส์ จาํกดั 

 พ.ศ. 2551 –  ตาํแหน่งโปรแกรมเมอร์   
บริษทั พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอน็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 พ.ศ. 2554 –  ตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนงาน แผนกไอที   
บริษทั เวฟ เครสท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนงาน แผนกไอที   
บริษทั ไทยคิคูวา อินดสัทรีส์ จาํกดั 
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