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บทคัดย่อ
การพัฒนาเครื่องต้นแบบคัดแยกดอกดาวเรืองโดยการประมวลผลภาพเป็ นงานวิจยั ทีไ่ ด้จากการ
พัฒนาต่อจากโปรแกรมวิเคราะห์ขนาดของดอกดาวเรืองด้วยวิธกี ารประมวลผลภาพ โดยการใช้การหา
สัณ ฐาน (Shape) ของดอกดาวเรือ งและวิธีก ารจัด กลุ่ ม ด้ว ยการวัด ระยะห่ า งของข้อ มู ล (Euclidean
Distance) ซึง่ สามารถวิเคราะห์ขนาดของดอกดาวเรืองได้ 4 ขนาด ทางผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาเครื่องต้นแบบ
ระบบสายพานคัดแยกดอกดาวเรืองขึน้ โดยประกอบด้วยชุดสายพาน 2 ชุด ได้แก่ ชุดสายพานวางและบีบ
ดอกดาวเรือง และชุดสายพานคัดแยกดอกดาวเรือง โดยควบคุมการทางานของอุ ปกรณ์ดว้ ยบอร์ดราสเบอรี่
พายรุ่น 3 โมเดลบี (Raspberry pi 3 Model B) และรับส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมกับชุด สายพานผ่ า น
อุปกรณ์ ส่อื สารไร้สายระยะใกล้หรือโมดูลบูลทูธ (Bluetooth Module) ในการทดสอบประสิทธิภาพการ
ทางานผู้วจิ ยั ได้แบ่งการทดลองออกเป็ น 4 การทดลอง ผลที่ได้คอื 1) การทดลองเพื่อการทดสอบความ
ถูกต้องในการวิเคราะห์ขนาดของดอกดาวเรือง โดยทดสอบจากดอกดาวเรือง 100 ดอก มีความถูกต้องอยู่
ที่ 97.2 เปอร์เซ็นต์ 2) การทดลองการทางานของเซนเซอร์และแขนผลักทัง้ 4 ตัว พบว่า ต้องปรับมุมแต่ละ
ตัวอยู่ท่ี 110, 90, 90 และ 90 องศา ตามลาดับจึงจะเหมาะสม 3) การทดลองการทางานภาพรวมร่วมกับ
การวิเคราะห์ขนาดดาวเรืองทัง้ ระบบ มีความถูกต้องอยู่ท่ี 73.33 เปอร์เซ็นต์ และ 4) การทดลองด้านเวลา
ในการประมวลต่อดอกเฉลีย่ อยู่ท่ี 2.6 วินาที ดังนัน้ โปรแกรมและต้นแบบสายพานทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ จึงสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการคัดแยกขนาดดอกดาวเรืองแบบอัตโนมัตไิ ด้
คาสาคัญ: ระบบสายพานลาเลียง การคัดแยกแยกขนาดดอกดาวเรือง การประมวลผลภาพ
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Abstract
The development of a prototype for marigold classification by Image Processing Method
is a research enhanced from the development of the marigold size- analyzing program which was
improved by Image Processing Method. The marigold shape and size- analysis clustering were
applied by measuring Euclidean Distance. The program is capable of differentiating marigolds into
four sizes. Therefore, the researchers developed a prototype of marigold size- sorting conveyor
system. The conveyor system consists of two sets; 1 ) the set of marigold- laying and pushing
conveyor system, and 2) the set of marigold-sorting conveyor system. The conveyor operation is
controlled by Raspberry pi 3 model B on Linux operation system, and Bluetooth module is used to
transmit data between the conveyor system programs. To test the performance efficiency, the
researchers divided the tests into four different tests. The results were found as follows. 1 ) The
accuracy of analyzing the sizes of 100 marigolds in the first test was at 97.2%. 2) After testing the
operation of the sensors at the pushers in the second test, it was found that the appropriate angles
of the first four sensors should be set at 110º, 90º, 90º, and 90º, respectively. 3) The accuracy of
the overall marigold size-analyzing operation in the third test was at 73.3%. and 4) The average
time of evaluate each marigold was 2.6 seconds. Therefore, the program and the conveyor system
developed can be used to sort marigold sizes automatically.
Keywords: Sorting System, Marigold Classification, Image-Processing
บทนา
เทคโนโลยีมคี วามสาคัญในงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในหลาย ๆ
ด้าน ได้แก่ การใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัตติ ่าง ๆ เพื่อช่วยในการลดต้นทุน เวลา และแรงงานในการผลิต
ในปจั จุบนั มีอุตสาหกรรมหลายประเภทนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งาน เช่น ระบบสายพานลาเลียง ระบบ
ตรวจสอบข้อบกพร่อง และระบบแขนกล เป็ นต้น ในประเทศไทยมีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรมหลายด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
หรือแม้กระทัง้ อุตสาหกรรมการเกษตรซึง่ เป็ นเสมือนอาชีพของคนไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั (สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันตก, 2560) ในจังหวัดกาแพงเพชรเป็ นอีกหนึ่งจังหวัดทีค่ น
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีการเพาะปลูกพืชเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง เป็ นต้น
แต่ในบางพืน้ ทีเ่ พาะปลูกไม่ได้ทาให้ชาวบ้านชุมชนคลองพิไกร อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
ได้ปรับเปลีย่ นการทานาทาไร่มาปลูกดอกดาวเรือง เพื่อส่งขายสร้างรายได้ในครัวเรือน เนื่องจากการปลูก
ดาวเรืองมีต้นทุนในการเพาะปลูกต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นที่สามารถปลูกได้ตลอดทัง้ ปี และมี
ระยะเวลาการเก็บเกีย่ วสัน้ (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) ในการคัดแยกขนาดของดอกดาวเรืองแบบเดิมใช้วธิ กี าร
แยกด้วยแรงงานคนและทาการบรรจุลงถุงด้วยมือ มักพบปญั หาคือ การใช้แรงงานคนคัดแยกดอกดาวเรือง
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ได้ขนาดที่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่ต้องการและใช้ระยะเวลาในการคัดแยกนาน และมีต้นทุนในการคัดแยก
ดอกดาวเรืองค่อนข้างสูง
จากงานวิจยั การพัฒนาโปรแกรมสาหรับการวิเคราะห์ขนาดภาพดอกดาวเรือง (ภูมนิ ทร์ ตันอุตม์,
กีรศักดิ ์ พะยะ และธนสิทธิ นิ ตยะประภา, 2560) ซึ่งเป็ นการวิจ ัยเพื่อทดสอบการวิเคราะห์ขนาดของ
ดอกดาวเรืองด้วยการประมวลผลภาพโดยยังไม่ได้พฒ
ั นาสายพานลาเลียงขึน้ ในงานวิจยั ได้ทาการทดสอบ
กับดอกดาวเรืองจานวน 100 ดอก จากท้องตลาด ผลการทดลองพบว่า โปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถระบุ
ขนาดของดอกดาวเรืองได้ตรงตามมาตรฐานเฉลีย่ 90.28 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบจากการวัดด้วยไม้บรรทัดจาก
งานวิจยั ดังกล่าวและการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสายพานลาเลียง ได้แก่ เครื่องคัดแยกวัตถุอตั โนมัติ
ตามสายพานลาเลียง (กันตภณ พลิว้ ไธสง, 2557), ระบบคัดแยกปลาแบบอัตโนมัตดิ ว้ ยการประมวลผลภาพ
(จักรพงษ์ แสนแก้ว และณัฐพงษ์ ไพรครบุร,ี 2556), เครื่องคัดแยกพริกหวานอัตโนมัติ (ณัฎฐพงษ์ เฉลิมธารงค์
และณรงค์ชยั โพธิเจริ
์ ญ, 2556), โปรแกรมวัดคุณภาพมะม่วงน้าดอกไม้ (สุภทั รา คาแดงไสย์, 2556), เครื่อง
ล าเลีย งและคัด แยกผลไม้ อ ัต โนมัติ (Nandi, Tudu & Koley, 2012) และระบบตรวจสอบการล าเลีย ง
กล่องพัสดุไปรษณีย์ (Yunardi, Winarno & Pujiyanto, 2015) เป็ นต้น ทางผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นความเป็ นไปได้
และมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาเครื่องต้นแบบคัดแยกดอกดาวเรืองโดยใช้วธิ กี ารประมวลผลภาพขึน้ สาหรับใช้ใน
การคัดแยกดอกดาวเรืองแทนการใช้แรงงานคน โดยมีภาพรวมของระบบดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพรวมการทางานของเครื่องต้นแบบคัดแยกดอกดาวเรือง
จากภาพที่ 1 ผู้วิจ ัย ได้ป ระยุ ก ต์ใ ช้ร ะบบสายพานล าเลีย งร่ ว มกับ การประมวลผลภาพทาง
คอมพิวเตอร์ เพื่อต่อยอดให้งานวิจยั ดังกล่าวมีความสมบูรณ์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานในการคัดแยก
ขนาดของดอกดาวเรืองได้จริง โดยออกแบบให้มกี ารใช้งานเป็ นระบบแขนผลัก ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ชุด
ตามขนาดของดอกดาวเรือง มีไมโครคอนโทรลเลอร์ราสเบอรีพ่ ายรุ่นที่ 3 (บริษทั อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์
จ ากัด , 2560) ควบคุ ม การทางานของสายพานลาเลียงและใช้ก ารสื่อ สารผ่ านโมดูลบูลทูธ เมื่อ พัฒนา
เครื่องต้นแบบขึน้ จะต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบสาหรับการคัดแยกขนาดของดอก
ดาวเรืองโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ พัฒ นาเครื่อ งต้น แบบส าหรับ การคัด แยกขนาดของดอกดาวเรือ งโดยใช้เ ทคนิ ค การ
ประมวลผลภาพ
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องต้นแบบสาหรับการคัดแยกขนาดของดอกดาวเรืองโดยใช้
เทคนิคการประมวลผลภาพ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การดาเนินงานวิจยั ได้มกี ารสร้างเครื่องต้นแบบสายพานลาเลียงดอกดาวเรือง เพื่อใช้ร่วมกับ
โปรแกรมคัด แยกดอกดาวเรือง โดยผู้วิจ ัยได้พฒ
ั นาเครื่องต้น แบบออกเป็ น 2 ส่ว น คือ 1) ส่ว นของ
โปรแกรมสาหรับควบคุมการทางานของสายพาน และ 2) ส่วนของสายพานต้นแบบสาหรับลาเลียงดอก
ดาวเรือง มีรายละเอียดดังนี้
1. การโปรแกรมสาหรับควบคุมการทางานของสายพาน
โปรแกรมในการสร้างเครื่องต้นแบบสายพานลาเลียงดอกดาวเรืองแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1
ส่วนของการประมวลผลภาพ และส่วนที่ 2 ส่วนของการตรวจสอบและการควบคุมการทางานของสายพาน
โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ส่วนของการประมวลผลภาพ เป็ นขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขนาดของดอกดาวเรืองโดยมี
กระบวนการวิเคราะห์ขนาดของดอกดาวเรืองจากภาพ เพื่อหาลักษณะเด่นของวัตถุทอ่ี ยู่ในภาพดังภาพที่ 2

(ข) หน้าต่างตัง้ ค่าขนาดในการใช้งานโปรแกรม

(ก) แผนผังการวิเคราะห์ขนาดดอกดาวเรือง

(ค) โปรแกรมการวิเคราะห์ขนาดของดอกดาวเรือง

ภาพที่ 2 แผนผังการวิเคราะห์ขนาดของดอกดาวเรืองจากภาพ
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จากภาพที่ 2 (ก) แสดงแผนผังทีใ่ ช้สาหรับการอธิบายขัน้ ตอนการวิเคราะห์ภาพดอกดาวเรืองที่
ได้จากกล้องเว็บแคม (Webcam Camera) ซึ่งผู้วิจยั ออกแบบให้สพี ้นื หลังเป็ นสีเขียวเข้มซึ่งเป็ นสีข อง
สายพานทีอ่ ยู่ภายในกล่องและมีหลอดไฟให้แสงสว่างติดอยู่ภาพใน พื้นหลังแสดงดังภาพที่ 2 (ค) โดยมี
รายละเอียดของขัน้ ตอนการวิเคราะห์ดงั นี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ภาพสีทไ่ี ด้จากกล้องจะถูกปรับให้เป็ นภาพเฉดสีเทา เพื่อให้สามารถพิจารณาภาพใน
รูปแบบภาพ 2 มิตไิ ด้ ดังสมการที่ 1 (McAndrew, 2004)
Gray Scale
โดยที่

 0.21  Ri   0.72  Gi   0.07  Bi 

Ri
Gi

Bi

(1)

หมายถึง ค่าอินพุตจุดภาพสีแดง
หมายถึง ค่าอินพุตจุดภาพสีเขียว
หมายถึง ค่าอินพุตจุดภาพสีน้าเงิน

ขัน้ ตอนที่ 2 ปรับภาพสีเทาให้เป็ นภาพขาวดา โดยใช้เทคนิคการปรับเทรซโชล โดยประยุกต์ใช้
การหาค่าเทรซโชลด้วยวิธขี องออสสึ (Otsu’s method) (Otsu, 1979) เพื่อหาค่าของเทรซโซลจากภาพ
แบบอัตโนมัติ และใช้สมการเทรซโทลดังสมการที่ 2

โดยที่

g ( x , y)  0

;

f ( x , y)  T

(2)

g ( x , y)  255

;

f ( x , y)  T

(3)

g ( x , y)

คือ ค่าระดับสีเทาในจุดพิกเซลนัน้ ทีถ่ ูกแปลง (มีค่า 0 กับ 1)

f ( x , y)

คือ ค่าระดับสีเทาในจุดพิกเซลนัน้
คือ ค่าเทรซโชลทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบ

T

ขัน้ ตอนที่ 3 การปรับเพิม่ คุณลักษณะเด่นให้กบั ภาพ โดยใช้เทคนิคการประมวลผลแบบมอร์โฟโลยี
ดาเนินการโดยใช้การเติมเต็มพิกเซลด้วยวิธกี ารอุดรู (Filling holes) (McAndrew, 2004)
ขัน้ ตอนที่ 4 ตัดวัตถุสว่ นวงกลมของดอกดาวเรือง ซึง่ จะตัดเป็ นภาพสีเ่ หลีย่ มครอบคลุมพิกเซลสีขาว
ทัง้ หมด เพื่อใช้แทนขนาดของดอกดาวเรืองแต่ละขนาด
ขัน้ ตอนที่ 5 คานวณขนาดของดอกดาวเรือง โดยใช้สมการหาพื้นที่สเี หลี่ยมคือ กว้าง x ยาว
เพื่อใช้เป็ นค่าตัวแทนของขนาดดอกดาวเรืองให้อยู่ในรูปแบบของตัวเลข
ขัน้ ตอนที่ 6 การจดจาขนาดและการแบ่งกลุ่มของดอกดาวเรืองต้นแบบ โดยมีการกาหนดแม่แบบ
ก่ อ นเพื่อ จดจ าขนาดของดอกดาวเรือ งต้ น แบบ และแบ่ ง กลุ่ ม โดยใช้สมการวัด ระยะห่ า ง ( Euclidean
Distance) (Qu, Zhong & Wang, 2010) ของดอกดาวเรืองทีเ่ ข้ามากับดอกดาวเรืองต้นแบบ
ภาพที่ 2 (ข) แสดงหน้าต่างของโปรแกรมทีใ่ ช้สาหรับการตัง้ ค่าขนาดดอกดาวเรืองในการใช้งาน
โปรแกรม
ภาพที่ 2 (ค) แสดงหน้าต่างของโปรแกรมทีใ่ ช้สาหรับการคัดแยกขนาดของดอกดาวเรืองแต่ ละ
ขนาดเมื่อดอกดาวเรืองเข้าสูส่ ายพาน
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ส่วนที่ 2 ส่วนของการตรวจสอบและการควบคุมการทางานของสายพาน เป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้ใน
การตรวจสอบเซนเซอร์และสังให้
่ อุปกรณ์ต่าง ๆ บนสายพานทางาน โดยมีขนั ้ ตอนการสังงานอุ
่
ปกรณ์ดงั
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนผังการตรวจสอบและการควบคุมการทางานของสายพาน
จากภาพที่ 3 แสดงแผนผัง การตรวจสอบและการควบคุม การทางานของสายพานเมื่อ ดอก
ดาวเรืองเข้าสู่สายพานชุดที่ 2 และประมวลผลภาพแล้ว จะสังให้
่ เซนเซอร์ทางานตามขนาดทีไ่ ด้จากการ
คานวณของโปรแกรม โดยเปรียบเทียบกับขนาดของดอกดาวเรืองต้นแบบจากการตัง้ ค่าขนาดดังภาพที่
2 (ข) ประกอบด้วย ขนาดจัมโบ้ (ขนาด A) ขนาดใหญ่ (ขนาด B) ขนาดรอง (ขนาด C) และขนาดเล็ก
(ขนาด D) ที่ตงั ้ ค่าไว้ เพื่อรอรับการเคลื่อนตัวของดอกดาวเรืองที่มายังเซนเซอร์ท่ที างานอยู่ เมื่อดอก
ดาวเรืองมาถึงยังเซนเซอร์ตวั ทีท่ างานจะสังงานให้
่
แขนผลัก (Pusher) ทางานเพื่อผลักดาวเรืองและสังงาน
่
ให้สายพานชุดที่ 1 ทางาน เพื่อให้ดอกดาวเรืองดอกต่อไปเข้าสูส่ ายพานชุดที่ 2 อีกครัง้
2. ส่วนของสายพานต้นแบบสาหรับการลาเลียงดอกดาวเรือง
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบสายพานเป็ น 2 ชุด คือ 1) ชุดวางดอกและบีบดอก และ 2) ชุดประมวลผล และ
แขนผลักดอกดาวเรือง โดยสายพานทัง้ 2 สองส่วนวางต่อกันมีความยาวทัง้ หมด 220 เซนติเมตร โดยแต่ละ
ส่วนมีรายละเอียดดังนี้
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1) ชุดวางดอกและบีบดอก เป็ นส่วนทีใ่ ช้ในการวางดอกดาวเรืองเพื่อใช้สาหรับการลาเลียงเข้าสู่
สายพานส่วนที่ 2 โดยสายพานชุดนี้ประกอบส่วนสาคัญหลัก คือ 1) สายพานขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และ
2) แขนบีบเพื่อให้ดอกดาวเรืองเข้าสู่สายพานเป็ นแถวอย่างเป็ นระเบียบ ซึง่ มอเตอร์ทท่ี าหน้าทีใ่ นส่วนนี้ใช้
ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที เพื่อทาให้การเรียงตัวของดอกดาวเรืองไม่จบั กลุ่มกัน โดยการออกแบบ
ส่วนของชุดวางดอกและบีบดอกมีรายเอียดดังภาพที่ 4

(ก) การออกแบบ

(ข) อุปกรณ์จริง

ภาพที่ 4 ชุดวางดอกและบีบดอก
จากภาพที่ 4 แสดงชุดวางดอกและบีบดอกที่เป็ นมอเตอร์ (มงคล ศิรธิ นานุ กู ลวงศ์, 2552) จะมี
หน้าทีใ่ นการขับเคลื่อนสายพานเพื่อให้ดอกดาวเรืองไปยังแขนบีบดอกดาวเรือง ซึง่ ใช้การออกแบบเป็ นมุม
45 องศาในการบีบดอกดาวเรือง โดยกาหนดขนาดของช่องทีใ่ ช้ในการบีบให้มขี นาดกว้างเท่ากับขนาดของ
ดอกดาวเรืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ โดยผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบแขนบีบให้สามารถปรับขนาดได้
2) ชุดประมวลผลและแขนผลักดอกดาวเรือง เป็ นส่วนที่ใช้ในการประมวลผลขนาดของดอก
ดาวเรืองและสังงานให้
่
แขนผลัก ประกอบด้วย มอเตอร์ ชุดขับมอเตอร์ ฟนั เฟือง และลิมติ สวิตช์ ให้ทางาน
และผลักดอกดาวเรืองลงในช่องของแขนผลักตามขนาดของดอกดาวเรืองซึ่งมอเตอร์ของแขนผลักหมุน
ด้วยความเร็วรอบ 50 รอบต่อนาที โดยสายพานชุดนี้ ประกอบด้วยส่วนสาคัญ คือ 1) กล่องถ่ายภาพ 2)
มอเตอร์ขบั เคลื่อนสายพาน 3) เซนเซอร์อนิ ฟาเรด และ 4) แขนผลัก โดยการออกแบบสายพานชุดประมวล
ผลและแขนผลักดอกดาวเรืองมีรายละเอียดดังภาพที่ 5
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(ก) การออกแบบมุมมองด้านข้าง

(ค) การออกแบบมุมมองด้านบน
ภาพที่ 5 ชุดประมวลผลและแขนผลักดอกดาวเรือง

(ข) สายพานมุมมองด้านข้าง

(ง) ภาพรวมของระบบสายพาน

จากภาพที่ 5 แสดงชุดประมวลผลและแขนผลักดอกดาวเรือง เมื่อดอกดาวเรืองจากสายพานชุดที่ 1
เข้าสู่สายพานชุดที่ 2 ซึ่งมอเตอร์ทท่ี าหน้าทีใ่ นส่วนนี้ใช้ความเร็วรอบ 110 รอบต่อนาที ดอกดาวเรืองทีเ่ คลื่อน
เข้าสู่สายพานจะพบกับเซนเซอร์ตวั ที่ 1 ซึง่ เป็ นจุดทีส่ งงานให้
ั่
สายพานชุดที่ 1 หยุดเคลื่อนทีช่ วขณะ
ั่
เพื่อให้ดอก
ดาวเรืองดอกนัน้ ถูกคัดแยกเสร็จเรียบร้อย จากนัน้ ดอกดาวเรืองจะเคลื่อนที่ไปถึงเซนเซอร์ตวั ที่ 2 ซึง่ เซนเซอร์
ตัวนี้จะทาการส่งข้อมูลไปยังส่วนประมวลผลให้ถ่ายภาพและวิเคราะห์ขนาดของดอกดาวเรือง หลังจากการ
วิเคราะห์ขนาดและแบ่งกลุ่มของดอกดาวเรืองแล้ว ส่วนประมวลผลจะสังงานให้
่
เซนเซอร์และแขนผลักทีต่ รงกับ
ขนาดของดอกดาวเรืองทางาน โดยผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบให้เป็ น 4 ขนาดตามเกณฑ์การรับซือ้ ในท้องตลาด เมื่อดอก
ดาวเรืองมาถึงยังตาแหน่ งเซนเซอร์ของแขนผลักจะสังให้
่ แขนผลักทางานและสังให้
่ สายพานที่ 1 ทางาน เพื่อรับ
ดอกดาวเรืองดอกใหม่เข้ามาประมวลผลและทางานไปจนกว่าดอกดาวเรืองจะครบทุกดอก
ผลการวิ จยั
การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขนาดของดอกดาวเรืองและการคัดแยกดอก
ดาวเรืองด้วยเครื่องต้นแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดลองโดยทาแบ่งการทดสอบออกเป็ น 4 ส่วน คือ
1) การทดลองความถู ก ต้อ งในการวิเ คราะห์ข นาดของดอกดาวเรือ ง 2) การทดสอบการท างานของ
เซนเซอร์และการผลักของแขนผลัก 3) การทดสอบการทางานภาพรวมของระบบ และ 4) การทดสอบด้าน
เวลาการทางาน โดยมีรายละเอียดในการทดสอบดังนี้
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1. การทดลองความถูกต้องในการวิ เคราะห์ขนาดของดอกดาวเรือง
ผู้วิจยั ได้ทาการทดลองกับเครื่องต้นแบบและพิจารณาร่วมกับผลการทอลองที่ได้จากงานวิจยั การ
พัฒนาโปรแกรมในการคัดแยกดอกดาวเรือง โดยเพิม่ การทดลองกับดอกดาวเรืองพลาสติกบนสายพานทีท่ ราบ
ขนาดทีช่ ดั เจน จานวน 100 ดอก แบ่งออกเป็ น 4 ขนาด ขนาดละ 25 ดอก สามารถสรุปผลการทดลองได้ดงั ภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ผลการทดสอบการวิเคราะห์ขนาดของดอกดาวเรือง
จากภาพที่ 6 แสดงผลการทดสอบการวิเคราะห์ขนาดของดอกดาวเรือง จากการทดลองทีใ่ ช้ดอก
ดาวเรืองจริงและดอกพลาสติก ทดสอบในแต่ละกรณีทาซ้าจานวน 10 ครัง้ ผลการทดลองพบว่าการวิเคราะห์
ขนาดจากขนาดใหญ่และขนาดอื่น ๆ มีความถูกต้องเฉลีย่ อยู่ท่ี 93.2, 94.82 , 92.34, และ 94.6เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ ทาให้มคี วามถูกต้องเฉลีย่ ทุกกรณีอยู่ท่ี 93.73 เปอร์เซ็นต์
2. การทดสอบการทางานของเซนเซอร์และการผลักของแขนผลัก
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดลองการทางานของเซ็นเซอร์และแขนผลักไปพร้อมกัน ซึง่ เซนเซอร์ทุกตัว
ใช้เวลาและมีการเคลื่อนทีใ่ นการผลักทีต่ ่างกัน จึงต้องทาการทดสอบการผลักของเซนเซอร์ทลี ะตัวพร้อมกับ
การปรับองศาของเซนเซอร์ ให้สามารถตรวจจับวัตถุและผลักดอกดาวเรืองลงแต่ละช่องได้ทนั หรื อผลักได้
สมบูรณ์ โดยการทดลองดาเนินการดังภาพตัวอย่างภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การปรับองศาของเซนเซอร์ของแขนผลัก
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จากภาพที่ 7 แสดงการปรับองศาของเซนเซอร์ของแขนผลัก ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดลองโดยการ
วัดองศาการเอียงของเซนเซอร์ให้เหมาะสมกับแขนผลักแต่ ละขนาดของดอกดาวเรือง เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบวัตถุและแขนผลักให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการทดลองพบว่าเครื่องต้นแบบต้อง
ตัง้ มุมของเซนเซอร์อยู่ท่ี 110, 90, 90 และ 90 องศา ตามลาดับ แต่อย่างไรก็ตามมีเซนเซอร์ตวั ที่ 1 ปรับ
องศาต่างจากตัวอื่น ๆ เนื่องจากระยะทางจากกล่องถ่ายภาพกับเซนเซอร์มรี ะยะใกล้จงึ ต้องปรับเซนเซอร์มี
องศาเป็ น 110 องศาถึงผลักดอกดาวเรืองได้
3. การทดสอบการทางานภาพรวมร่วมกับสายพาน
เป็ นการทดสอบการทางานของระบบที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ขนาดดาวเรืองทัง้ ระบบ โดย
ปล่อยดอกดาวเรืองผ่านแต่ละจุดโดยประกอบด้วยจุดทีต่ อ้ งเก็บผลการทดลองดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 จุดทดสอบประสิทธิภาพทัง้ 6 จุด
จากภาพที่ 8 แสดงจุดทดสอบประสิทธิภาพทัง้ 6 จุด การทดสอบการทางานร่วมกันของสายพาน
แขนผลัก และเซนเซอร์จะต้องสามารถตรวจจับดอกดาวเรืองและผลักดอกดาวเรืองลงไปยังช่องรับดอก
ดาวเรืองได้อย่างถูกต้อง และทาซ้าจานวน 10 รอบ ผลการทดลองดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ผลการทดสอบการทางานภาพรวม
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จากภาพที่ 9 แสดงผลการทดสอบการทางานภาพรวม พบว่า การประมวลผลร่วมกับการทางาน
ของสายพานลาเลียง จากการทดลองทัง้ หมด 10 ครัง้ ของทัง้ 6 จุด มีความถูกต้องเฉลีย่ 74.29 เปอร์เซ็นต์
แต่สงิ่ ทีพ่ บมีแขนผลัก 2 จุดทีม่ ผี ลการทางานทีม่ คี วามผิดพลาดสูง คือ การทางานของเซนเซอร์และแขน
ผลักที่จุด P1 และ P2 (ในภาพที่ 8) เป็ นเพราะว่าดอกดาวเรืองที่มีขนาดใหญ่ ส่วนปลายของกลีบ ถึง
เซนเซอร์ตาแหน่ง S2 เร็วกว่าดอกขนาดเล็ก จึงทาให้ภาพถ่ายทีไ่ ด้เพียงครึง่ เดียวทาให้การวิเคราะห์ขนาด
ผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อการสังงานเซนเซอร์
่
และแขนผลักให้ผดิ ไปด้วย
4. การทดสอบด้านเวลาในการประมวลผล
ดาเนินการทดสอบโดยใช้ดอกดาวเรือง 4 ดอกทุกขนาด โดยทาซ้าเป็ นจานวน 10 ครัง้ และ
ดาเนินการหาค่าเฉลีย่ ของเวลาต่อดอกและเวลาเฉลีย่ ของการทางานทัง้ หมด โดยมีผลการทดลองดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ผลการทดสอบด้านเวลา
จากภาพที่ 10 แสดงผลการทดสอบด้านเวลาของการคัดแยกดาวเรือง โดยเริม่ จับเวลาจากจุด S2
ไปจนถึงจุดที่มกี ารคัดแยกดอกดาวเรืองแต่ละขนาด ซึ่งจะมีเวลาที่แตกต่างกัน เนื่องจากระยะทางบน
สายพานทีไ่ ม่เท่ากัน ในการทดลองได้เวลาเฉลีย่ ของแต่ละแขนผลักเฉลีย่ อยู่ท่ี 1.66 วินาที, 2.187 วินาที,
3.047 วินาที และ 3.502 วินาที ตามลาดับ และมีเวลาเฉลีย่ อยู่ท่ี 2.6 วินาทีต่อดอก
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการทดสอบทัง้ หมดทาให้ทราบว่า แสง ความเร็วของมอเตอร์ ความละเอียดของกล้อง
ขนาดของดอกดาวเรือง วิธีก ารแบ่ งกลุ่ มข้อ มูลจากขนาดของภาพด้วยวิธีก ารวัด ระยะห่างของข้อมูล
(Euclidean Distance) มุมของเซนเซอร์ และความเร็วของแขนผลัก ซึง่ องค์ประกอบดังกล่าวมีผลต่อการ
ทางานของระบบทัง้ สิน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการทดลอง โดยแบ่งการทดลองออกเป็ น 4 การทดลอง ดังนี้
1) การทดลองความถูกต้องในการวิเคราะห์ขนาดของดอกดาวเรือง สามารถวิเคราะห์ขนาดของ
ดอกดาวเรืองเฉลีย่ อยู่ท่ี 97.2 เปอร์เซ็นต์
2) การทดลองการทางานของเซนเซอร์และการผลักของแขนผลัก สามารถทางานได้ถูกต้องโดย
การตัง้ ค่ามุมของเซนเซอร์ คือ
- เซนเซอร์ตวั ที่ 1 ต้องปรับเซนเซอร์ไปทีม่ ุม 110 องศา
- เซนเซอร์ตวั ที่ 2 ต้องปรับไปทีม่ ุม 90 องศา
- เซนเซอร์ตวั ที่ 3 ต้องปรับไปทีม่ ุม 90 องศา
- เซนเซอร์ตวั ที่ 4 ต้องปรับไปทีม่ ุม 90 องศา
3) การทดลองการทางานภาพรวมของระบบทัง้ หมด 6 จุด มีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 73.33 เปอร์เซ็นต์
4) การทดลองด้านเวลาการทางานเวลาการคัดแยกดอกดาวเรืองเฉลีย่ อยู่ท่ี 2.6 วินาทีต่อดอก
จากการทดลองความถูกต้องของเครื่องต้นแบบสายพานคัดแยกดอกดาวเรือง โดยใช้เทคนิค
การประมวลผลภาพ สามารถนาไปประยุก ต์ใช้ง านได้โ ดยมีค่า ความถูก ต้อ งอยู่ที่ 73.33 เปอร์เ ซ็น ต์
โดยคิดจากการทดลองในทุกกรณี ความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากการคัดแยกดอกดาวเรืองที่มขี นาด
ใหญ่ทาให้ดอกดาวเรืองทีเ่ ข้าสู่กล่องถ่ายภาพได้เพียงครึ่งเดียวจึงทาให้ผลการวิเคราะห์ขนาดผิดพลาด
แขนผลัก จึงไม่ทางานบางครัง้ ในขนาดที่ 1 และ 2 แต่ห ากเป็ นดอกดาวเรือ งขนาดที่ 3 และ 4 ระบบ
สามารถท างานได้ถ ูก ต้อ ง 100 เปอร์เ ซ็น ต์ และใช้เ วลาเฉลี ่ย 2.6 วิน าทีต ่อ ดอกในการคัด แยก
แต่อ ย่า งไรก็ต ามในระบบสายพานและการทางานของอุป กรณ์ม โี อกาสที่จ ะเกิด ข้อ ผิด พลาดขึน้ ได้
ผู้วจิ ยั จึงปรับปรุงโดยการตัง้ ค่าอุปกรณ์และองค์ประกอบทัง้ หมดจากการทดลองทีไ่ ด้ผลดีท่สี ุดเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้งานและปรับปรุงภายใต้ขอ้ จากัดดังกล่าว ดังนัน้ เครื่องต้นแบบที่พฒ
ั นาขึน้ จะมีความถูกต้อง
ในการวิเคราะห์ขนาดที่ได้มาตราฐานและใช้เวลาคัดแยกดาวเรืองแต่ละดอกอย่างคงที่เมื่อเปรียบเทียบ
กับการทางานของมนุ ษย์ในเวลาที่ยาวนาน และสามารถนาต้น แบบดังกล่าวไปพัฒนา ปรับปรุง หรือต่อ
ยอดในเชิงธุรกิจในอนาคตได้
ข้อเสนอแนะ
1. การคัดแยกดอกดาวเรืองทีม่ ขี นาดจัมโบ้และขนาดใหญ่ มีความผิดพลาด อาจปรับปรุงโดยการ
เพิม่ ความยาวของสายพานให้มรี ะยะทางทีย่ าวขึน้ หรือปรับความเร็วของมอเตอร์ทอ่ี ยู่ในส่วนของแขนผลัก
ให้เหมาะสม
2. สภาพแสงในกล่องถ่ายภาพมีแสงสะท้อนกับสายพาน ปรับเปลี่ยนสายพานเป็ นแบบทึบแสง
เพื่อไม่ให้แสงทีอ่ ยู่ในกล่องสะท้อนเข้ากล่อง
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3. พอร์ตอินพุตเอาต์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่เพียงพอต่อการควบคุมการทางานทัง้ หมด
ปรับโหมดของขาอินพุตเอาต์พุตต่าง ๆ หรือต่อพ่วงวงจรขนาดเพิม่ เติม
4. การสื่อสารผ่านบูลทูธมีโอกาสการสูญเสียข้อมูลระหว่างการรับส่งข้อมูล ปรับโดยการสื่อสาร
ผ่านสายหรือผ่านเครือข่ายแทน
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ทีส่ นับสนุนด้านทุนวิจยั
โดยมอบทุนอุดหนุนการวิจยั จากงบประมาณแผ่นดินประจาปี งบประมาณ 2560 (เพิม่ เติม)
เอกสารอ้างอิ ง
กั น ตภณ พริ้ ว ไธสง. (2557). เครื่ อ งคั ด แยกวั ต ถุ อ ั ต โนมัติ ต ามสายพานล าเลี ย ง. วารสารวิจ ัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 7 (1), 88-96.
จัก รพงษ์ แสนแก้ว และณัฐพงษ์ ไพรครบุ รี. (2556). ระบบคัดแยกขนาดปลาแบบอัตโนมัติด้ว ยการ
ประมวลผลภาพ. (วิทยานิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
,คณะวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.
ณัฎฐพงษ์ เฉลิมธารงค์ และณรงค์ชยั โพธิเ์ จริญ. (2556). เครือ่ งคัดแยกพริกหวานอัตโนมัติ.(วิทยานิ พนธ์
ปริญญาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, คณะวิศวกรรมศาสตร์,
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.
ไทยรัฐออนไลน์ . (2558). กาแพงเพชร เรียก 10 ตาบล ประชุมทีมงานวางแผนรับภัยแล้ง. สืบค้นจาก
http://www.thairath.co.th/content/538238.
บริษั ท อิน โนเวตีฟ เอ็ก เพอริเ มนต์ จ ากัด . (2560). บอร์ด คอมพิว เตอร์ข นาดเล็ก : ติด ต่ อ อุ ป กรณ์
ภายนอกผ่านพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO. เล่ ม 1. กรุ ง เทพฯ: บริษัท อิน โนเวตีฟ เอ็ก เพอริ
เมนต์ จากัด.
ภูมินทร์ ตันอุตม์, กีรศักดิ ์ พะยะ และธนสิทธิ นิตยะประภา. (2560). การพัฒนาโปรแกรมสาหรับการ
วิเ คราะห์ข นาดภาพดอกดาวเรือ งด้วยเทคนิ ค การประมวลผลภาพ. สถาบัน วิจ ัย และพัฒนา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชร (บรรณาธิก าร), การประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ ครัง้ ที ่ 4
นวัต กรรมและเทคโนโลยีข ับ เคลือ่ นประเทศไทย 4.0 (หน้ า 1313-1326). ก าแพงเพชร:
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
มงคล ศิรธิ นานุ กูลวงศ์. (2552). ทฤษฎีและหลักการทางานของมอเตอร์เกียร์. สืบค้นจาก http://tisade.
blogspot.com.

92

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ปีท่ี 11 ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน 2562

สุภัทรา คาแดงไสย์ (2556). โปรแกรมวัดคุณภาพมะม่วงน้ าดอกไม้. (วิทยานิพนธ์ ปริญญาบัณฑิต ).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์.
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันตก. (2560). อุตสาหกรรมหุ่นยนต์. สืบค้นจาก
https://www.eeco.or.th/industry/อุตสาหกรรมหุ่นยนต์.
McAndrew, A. ( 2004) . Introduction to Digital Image Processing with Matlab, Boston: Thomson
Learning.
Nandi, C. S. , Tudu, B. & Koley, C. ( 2012) . An automated machine vision based system for fruit
sorting and grading. Mukhopadhyay, S. ( Ed. ) , 6th International Conference on Sensing
Technology Special focus on Sensors for Agriculture and Environmental Monitoring
(pp.195-200). India: Kolkata.
Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray - level histograms. IEEE Transactions on
systems, man, and cybernetics, 9 (1), 62 - 66.
Qu, Zhong & Wang, Z. (2010). Research on preprocessing of palmprint image based on adaptive
threshold and euclidean distance. In Yue,S. Wei,H. Wang, L. , Song, Y. ( Ed. ) , 6th
International Conference on Natural Computation (pp.4238 – 4242). Yantai: China
Yunardi, R. T. , Winarno, W. & Pujiyanto. ( 2015) . Contour- based object detection in automatic
sorting system for a parcel boxes. Institute of Electrical and Electronics Engineers (Ed.),
International Conference on Advanced Mechatronics, Intelligent Manufacture, and Industrial
Automation (pp. 38 – 41). Indonesia: Hotel Bumi Surabaya City Resort.

