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บทคดัย่อ 

ใน บริษทั ยแูทกซ์.เอฟ.เอ็ม.จ ากดั ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตกางเกงในจะผลิตสินคา้ตามค าสั่งของลูกคา้ ซ่ึง
ค าสั่งซ้ือของลูกคา้นั้นจะก าหนดประเทศท่ีส่งออก สีและขนาดของสินคา้อยา่งชดัเจน โดยบรรจุภณัฑ์
ของแต่ละค าสั่งซ้ือจะตอ้งตรงกบัสินคา้ภายใน โดยบรรจุภณัฑ์จะประกอบไปดว้ยถุงบรรจุภณัฑ์ และ 
สต๊ิกเกอร์ ท่ีน ามาติดเขา้ดว้ยกนั โดยในขั้นตอนการผลิตไดมี้การตรวจสอบความถูกตอ้งของสินคา้กบั
สต๊ิกเกอร์ด้วยเคร่ืองยิงบาร์โคด้อยู่แล้ว แต่ส าหรับถุงบรรจุภณัฑ์ ตอ้งใช้คนเป็นผูต้รวจสอบความ
ถูกตอ้งหลงัจากท่ีผลิตเสร็จแล้วโดยผูท่ี้ตรวจสอบจะดูขนาดท่ีมีอยู่หน้าถุงบรรจุภณัฑ์และตวัอกัษร
เฉพาะแต่ละประเทศท่ีส่งออก วา่ตรงกบัประเทศท่ีส่งออกและขนาดของสินคา้ในรอบการผลิตนั้น ซ่ึง
การใชค้นเป็นผูส้ังเกตส่ิงผิดพลาดและประมวลผลถูกผิดกบัส่ิงของท่ีมีจ านวนมากๆสามารถท าให้เกิด
ขอ้ผดิพลาดในการตรวจสอบได ้ 

จึงท าใหมี้แนวคิดท่ีจะพฒันาโปรแกรมรู้จ าตวัอกัษรส าหรับการตรวจสอบบรรจุภณัฑ ์นอกจากจะเพิ่ม
ความแม่นย  าในการตรวจสอบแลว้โปรแกรมยงัสามารถลดเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบบรรจุภณัฑ์ได ้
โดยไดส้ร้างโปรแกรมตน้แบบโดยใชห้ลกัการการประมวลผลภาพในการตรวจสอบบรรจุภณัฑ์ โดย
โปรแกรมตน้แบบน้ีจะใช้กล้องเว็บแคมมาต่อเขา้กบัคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะน าบรรจุภณัฑ์มาผ่าน
กลอ้งเพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของบรรจุภณัฑ์ และผลท่ีไดจ้ากการทดสอบการตรวจสอบ
บรรจุภณัฑร์วม 2,100 คร้ัง พบวา่วา่มีความถูกตอ้งในการตรวจสอบบรรจุภณัฑคื์อร้อยละ 98.06  
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ABSTRACT 

UTAX F.M. Co,.Ltd is a underpants factory. All of product must produce in order of customer. This 
customer’s order are control country of shipment, Color, and Size of product. A package and a product 
must be same information. A Package have a two component. First component is a Plastic Bag, and 
second component is a Paper Sticker. A Paper Sticker can verify in Line Production with a barcode 
on a Paper Sticker, But a Plastic Bag was verify by a human. In this verification process a human are 
verify a package’s size character and a package code on a Plastic Bag for verify a package is the same 
information as a product. Because of the Production Lot has so many pieces of a package, so a human 
can mistake in verification. 

I have an idea to use computer and Web Camera in Package Verification, and it can increase accuracy 
of Package Verification and reduce use time in process. This independent study is to develop a 
prototype program software and using Image Processing for Package Verification. When a package 
pass the camera, a prototype program are capture a package image and process this image for Package 
Verification. From the program testing result, the program have an accuracy of Package Verification 
is 98.06% in 2,100 test times. 


