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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอวิธีการการคัดแยกขวดเปลาเพื่อการรีไซเคิล ดวยระบบการรับรูจดจําวัตถุดวยพื้นฐาน
ของการวิเคราะหองคประกอบหลักเปนตัวจัดการยืนยันความถูกตองในการแยกแยะ การทํางานของระบบ
แบงไดเปน 2 ขั้นตอนหลักดังนี้ ขั้นตอนการเรียนรู ซึ่งจะนําภาพขวดแบบตางๆ ในทองตลาดจํานวน
50 รูปทรงมาตรฐาน มาทําการวิเคราะหองคประกอบหลัก จะไดเวกเตอรลกั ษณะเฉพาะ และคาลักษณะเฉพาะ
ของขวดแตละแบบ เปนตัวแทนในสเปชยอย ขั้นตอนที่สองการรูจําแยกแยะ เปนการวิเคราะหภาพขวด
ที่นํามาทดสอบ ซึ่งภาพที่นํามาทดสอบแบงเปนกลุมตัวอยางในฐานขอมูล 50 ภาพและกลุมภาพที่ไมอยู
ในฐานขอมูล 50 ภาพ การทดสอบความถูกตองของการรูจํา และแยกแยะ สําหรับภาพในฐานขอมูล
คิดเปนรอยละ 92 และกลุมภาพที่ไมอยูในฐานขอมูลมีความถูกตอง 94 %
คําสําคัญ : การวิเคราะหองคประกอบหลัก; เวกเตอรลักษณะเฉพาะ; คาลักษณะเฉพาะ; การแยกประเภทขวด
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Abstract
This paper presents a method for classifying empty bottles in recycling process. The
Principle Component Analysis (PCA) is used for recognition and classification
process. The system is divided into two main steps. First, learning process (Training
phase), images of 50 standard bottles were performed PCA to obtain Eigen vector and
Eigen value. These values represent the subspace of sample bottles. Second step,
recognition and classification stage (Working phase), test images were analyzed
for recognizing and classifying. The test images were divided into two groups.
Images are in database (sample bottles), 50 images, and other 50 images are not
in database (unrecognized images). The test result showed that accuracy of recognition
and classification is 92% for images in database and 94% for unrecognized images.
Keywords : PCA; Eigen Space; Bottles Classifying

บทนํา
ในปจจุบนั ขวดไดเปนบรรจุภณ
ั ฑทม่ี คี วามสําคัญในชีวติ ประจําวัน และมีแนวโนมทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้
การจํากัดขยะประเภทขวดจึงมีความสําคัญ โดยสามารถทําไดหลายวิธี เชน การนําไปฝง การนําไปเผา
เปนเชือ้ เพลิง และการนํากลับมาใชใหม (Recycle) ประเด็นในการนําบรรจุภัณฑนํากลับมาใชใหม
เปนทางเลือกที่ใหประโยชนตอสิ่งแวดลอมมากที่สุดทางหนึ่ง ประเด็นสําคัญอยูที่การแยก และกําจัด
สิ่งที่ไมตองการกอนการนําไปรีไซเคิล
ในขั้นตนการตรวจสอบการคัดขวดเริ่มจากตรวจสอบจากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ขั้นตอนนี้
จะพิจารณาจากตําแหนง และขนาดของขวดหลายชนิด ซึ่งอยูในรูปแบบภาพขนาด 128 x 128 จุด
โดยมีภาพทีอ่ ยูต รงกลางเทานัน้ วิธกี ารนีจ้ ะสิน้ เปลืองทรัพยากรคอมพิวเตอรนอ ยมาก จึงมีประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะหและนําภาพเทียบกับฐานขอมูล
ปญหาของการรูจําขวดระบุไวดังตอไปนี้ การนําภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ใชในการยืนยันขวด
รูปแบบตางๆ นั้น จะตองตรวจสอบโดยใชฐานขอมูลของรูปทรงขวด (M. Turk and A. Pentland, 1991)
ปญหาหลักของการรูจําขวด คือ นําขอมูลใชอยางฉับพลัน และขนาดของฐานขอมูลควรมีขนาดจํากัด
ยกเวนกรณีที่ระบบรูจํามีหนวยความจําอยางเหลือเฟอ และประเด็นที่ทําใหระบบรูจําทํางานผิดพลาด คือ
ความซับซอนของกระบวนการเก็บภาพ ขวด เชน ขนาด ความสวาง สี ลายสกรีน และการเอียงของภาพ
บทความนี้ ส นใจการตรวจจั บ ภาพขวดแบบที่ มี อ ยู ห ลากหลายในท อ งตลาดภายใต เ งื่ อ นไข
ตองสะอาดและยังมีรปู ทรงเดิม ซึง่ ในกระบวนการแรกเตรียมขอมูลภาพขวดแบบตางๆ เก็บไวในฐานขอมูล
เพื่อการประมวลผลและกระบวนการถัดไปเก็บภาพวัตถุใดๆ ที่จะนํามาตรวจจับตองผานกระบวนการ
เตรียมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรูจํา ภาพขวดที่นํามาทดสอบเมื่อเทียบกับภาพในฐานขอมูล
จะสามารถระบุไดวาใชขวดหรือไม
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ระบบการรูจํา
ระบบรูจําเปนระบบอัตโนมัติในการระบุวัตถุแบบรูปทรงตางๆ คัดแยกขวดโดยใชหลักการเอกลักษณ
แบงออกเปนสวนตางๆ คือ สวนตรวจจับ สวนการประมวลผล และสวนการจดจํา
ในระบบตรวจขวดมีหลายวิธีการดังตอไปนี้ วิธีการเรียนรู วิธีการพิจารณาลักษณะเดน วิธีการ
จับคูตามแมแบบ และวิธีการพิจารณาลักษณะที่ปรากฏ
วิธีการเรียนรู เปนวิธีการที่ตองใชฐานความรูอยางมาก ในการรับรูจดจําภาพ ซึ่งใชเวลา
ประมวลผลและตรวจสอบยืนยันมาก (Edgar SCAVINO, et al., 2009)
วิธีการพิจารณาลักษณะเดนในวิธีการนี้จะหาตําแหนง และขนาดขวด เชน ปากขวด รูปทรง
ในวิธีการนี้จะสิ้นเปลืองทรัพยากรบนคอมพิวเตอรนอยกวาวิธีการจับคูตามแมแบบ แตจะใชเวลาการ
ประมวลผลมากกวา (Kumar D and Vinu Prasad G, 2012)
วิธีการตรวจจับโดยใชชุดอัลตราโซนิคอารเรยและรับผลจาการสะทอนกลับของสัญญาณเสียง
และนําไปตีความหมาย และเรียนรูดวยโครงขายประสาทเทียม โดยมีขอดีคืองายในการประมวลผล
สัญญาณ เพราะเปนขอมูลขนาดหนึ่งมิติ แตมีขอสังเกตมีการทดลองเฉพาะขวดเพียงอยางเดียว (Kozo
Ohtani, 2007)
วิธีการพิจารณาลักษณะที่ปรากฏ วิธีการนี้พุงประเด็นไปยังโครงสรางที่มีมิติตํ่า เปนตัวแทน
ภาพขวด คือภาพเอกลักษณ (Eigen space) เปนหัวใจหลักของวิธีการนี้ ไดสรางมาจากวิธีวิเคราะห
องคประกอบหลัก กับภาพที่มาจากขอมูลการสอนการรูจําใหระบบนําไปสูยืนยัน
การวิเคราะหองคประกอบหลัก
การวิเคราะหองคประกอบหลัก (PCA) เปนหนึง่ ในวิธกี ารพิจารณาลักษณะทีป่ รากฏ ซึง่ เปนเทคนิค
ทีส่ ามารถลดความซับซอนของขอมูล และวิธีการนี้พุงเปาการลดมิติของขอมูล ระบุตัวแปรพื้นฐานใหมที่มี
นัยสําคัญกระบวนการ

รูปที่ 1 แบบจําลองระบบคัดแยกขวดระบบการรูจํา
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รับภาพขวดเพื่อการเรียนรู ขนาด NxN และตองแปลงภาพตนฉบับใหอยูในรูปแบบของเวกเตอร
ขนาด N x1 โดยแสดงลักษณะการทํางานดังรูปที่ 1
จากตอไปนี้สัญลักษณของเวคเตอร คือ *1, ,
*2,...., *P โดย P คือจํานวนภาพในชุดขอมูลการสอน
ขั้นตอนตอไปหาคาเฉลี่ยใบหนาจากสูตร
1
2
Ψ= N ∑i=1 Γi. < คือ คาเฉลี่ยของภาพ N x1 แสดงผลดังรูปที่ 2
2

รูปที่ 2 ภาพคาเฉลี่ยของภาพขวดในฐานขอมูล
หาคากึ่งกลางของภาพหาไดจาก = −
โดยที่ i = 1… N
หาคาความแปรปรวนรวมของเมทริก โดย C=A.AT โดย = [ 1, 2 … ]
จากการหาคาความแปรปรวนรวมของเมทริก จะไดเวคเตอรเอกลักษณ และคาของเอกลักษณดังที่ได
แสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงภาพเอกลักษณในฐานขอมูล
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การทดสอบการทํางานของระบบ
แสดงพารามิเตอรตางๆ สําหรับใชในการทดลองตรวจจับภาพขวดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอรของการทดลอง
พารามิเตอร
ชนิดขอมูล
รูปแบบไฟล
หนวยประมวลผล
จํานวนภาพทดลอง
หนวยความจํา
ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมประมวลผล

คาที่ใชในการทดลอง
ภาพขนาด 128*128 จุด
BMP
Intel core i5 1.7GHz
จํานวนภาพทดลอง
4 GB
Windows 8
Matlab

นําภาพที่ปอนใหกับระบบ กําหนดใหภาพที่นํามาทดสอบตองมีขนาดแตกตางกันตามชนิดของ
ขวดและรูปขวดที่ ใชตองตั้งฉากอยูตรงกลางของภาพ ซึ่งรูปภาพที่ทําการตรวจเช็คจะถูกแปลงเปน
เวคเตอร N 2x1 แทนโดยสัญลักษณ Γ
= .Φ
นําอินพุทเวคเตอรเขาสู ไอเกนสเปซ Ω
หาคา ระยะหางยูคลิด จากสูตร
=∥ Ω
− Ω ∥2
่ ่สุด
ภาพที่มีระยะหางยูคลิดนอยสุดจะมีคาใกลเคียงมากที
ขั้นตอนสุดทายแบงแยกขวดและสิ่งที่ไมใชขวดจากคาเทรชโฮลที่เหมาะสม

ผลการทดลอง
ในผลการทดลองไดมีการนําภาพกลุมตัวอยางจํานวน 100 ภาพ โดยเก็บตัวอยางจากภาพขวดมาตรฐาน
และที่มีอยูในทองตลาดรูปทรงปกติตั้งอยูกึ่งกลางภาพลักษณะตั้งฉาก และแบงภาพออกเปนสองกลุม
กลุมที่หนึ่ง เปนกลุมที่อยูในฐานขอมูล สวนกลุมที่สองกลุมนอกฐานขอมูล การทดลองระบบดังนี้ ทดสอบ
50 ตัวอยาง เขาระบบการรูจําและเก็บเอกลักษณไวในฐานขอมูล ทดสอบระบบดวยการนําภาพที่ผาน
การรูจํา ทดสอบการรูจํา และ 50 ตัวอยาง ที่ไมใชภาพขวดและไมไดทําการรูจํา ไดผลการทดลอง
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดลอง
กลุมขอมูลภาพ
1
ในฐานขอมูล
2
นอกฐานขอมูล

จํานวน
50
50

ความถูกตอง
92 %
94 %
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สรุป
การคัดแยกขวดโดยอาศัยกระบวนการ PCA นั้น เปนระบบรูจําที่ทํางานไดผลการทดลองแมนยําสูง
เมื่อมีการกําหนดตําแหนงขวดตั้งฉากอยู ในตําแหนงกึ่งกลางภาพ รวมถึงการประมวลผลที่เร็วและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรนอยอันเนื่องมาจากขอมูลที่เก็บ ภาพเปนเอกลักษณของขวดที่มีขนาดขอมูลนอยกวา
ภาพของขวดปกติ
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