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MACHINE LEARNING
สำาห้รับสภาพแวด้ลิอ้มการผลิติที่่�ที่า้ที่ายที่่�สดุ้

The new FactorySmart® AI Solutions package จาก LMI เราให้บ้รกิารการตรวจสอบแบบ deep learning 
สำาห้รับสายการผลิติข่องคณุ 

WHY FACTORYSMART® AI

ตา่งจาก ระบบ rule-based system ที่่�ตอ้งใช้พั้ฒนาระบบข่้�นมาเอง เราใช้ค้วามรูเ้ฉพาะที่างข่องเราเก่�ยวกบั deep learning models  neural 
networks แลิะโครงสรา้งพ้�นฐาน AI เพ้�อพัฒนาแลิะปรับใช้ ้AI solution แบบกำาห้นด้เอง เพ้�อแกไ้ข่การตรวจสอบช้ิ�นงานโด้ยเฉพาะข่องคณุ 

เริ�มตน้ด้ว้ยการระบ ุHardware ที่่�เห้มาะสมข่องระบบวชิ้ั�น (sensors, cameras, processors) สำาห้รับลิกัษณะงานข่องคณุ เราพัฒนา ปรับใช้ ้แลิะ
สนับสนุนระบบ AI ที่ั �งห้มด้ รวมถึง้การรวบรวมข่อ้มลูิ การ augmentation การออกแบบแบบจำาลิอง การ training การใช้ง้านระบบ การปรับข่นาด้ 
แลิะ remote monitoring เพ้�อให้แ้น่ใจวา่ AI solution ข่องคณุที่ำางานได้อ้ยา่งมป่ระสทิี่ธิภิาพสงูสดุ้ในระยะยาว 

เที่คโนโลิย ่Service-Oriented Architecture (SoA) ที่่�ด้ท่ี่่�สดุ้ สิ�งที่่�คณุได้ค้อ้ระบบ  AI solution แบบกำาห้นด้เฉพาะที่่�มผ่ลิลิพัที่เ์ช้้�อถึอ้ได้ ้

Accurate, Robust, and Flexible AI Classification
เรา train models จากภาพที่่�รวบรวมได้ ้ภายใตส้ภาพแวด้ลิอ้มที่่�ห้ลิากห้ลิาย โด้ยมค่วาม
แมน่ยำา มากกวา่ 98% แลิะสามารถึข่ยายเพ้�อรองรับ classes ให้มห่้ลิงัการตดิ้ตั �งได้ ้

Absolute Data Protection
ความสามารถึในการรวบรวมข่อ้มลูิภายในองคก์รแลิะการยด้้มั�นใน strict มาตรฐานสงูสดุ้ในการ
รักษาความปลิอด้ภยัที่างไซัเบอร ์ซั้�งช้ว่ยให้ค้ณุมั�นใจได้ว้า่ข่อ้มลูิข่องคณุจะปลิอด้ภยั 100%

Superhuman Grading for Maximum Productivity
AI solutions ข่องเราช้ว่ยในการจัด้ระด้บัคณุภาพผลิติภณัฑ์แ์บบอตัโนมตัใินกระบวนการผลิติ 
ช้ว่ยให้ส้ามารถึเพิ�มผลิผลิติแลิะลิด้คา่ใช้จ้า่ยในการด้ำาเนนิงานได้อ้ยา่งมาก

Defect Detection for Reduced Dark Yield
เราใช้ ้deep learning models ที่่�ผา่นการ train ข่อ้มลูิภาพข่อง "ด้"่ พรอ้มใช้ง้าน แลิะตรวจจับ
ความผดิ้ปกตไิด้อ้ยา่งแมน่ยำา เพ้�อป้องกนัการจัด้สง่สนิคา้ที่่�บกพรอ่งให้ก้บัลิกูคา้ แลิะช้ว่ยลิด้คา่
ใช้จ้า่ย

Lifecycle Support, Enhancement, and Maintenance
เราจัด้ให้ม้ก่าร train model แบบ Remote แลิะการตรวจสอบประสทิี่ธิภิาพข่องระบบห้ลิงัการ
ใช้ง้านตลิอด้อายกุารใช้ง้านข่องระบบ วธิิน่่�ช้ว่ยลิด้ตน้ที่นุข่องระบบ แลิะช้ว่ยให้ส้ามารถึเพิ�ม
ประสทิี่ธิภิาพ  ห้ลิงัจากใช้ง้านครั �งแรกได้ ้เช้น่เด้ย่วกบั ปรับเปลิ่�ยนความรวด้เร็ว ให้เ้ข่า้กบั
อปุกรณก์ารผลิติให้มห่้รอ้การเปลิ่�ยนแปลิงสภาพแวด้ลิอ้ม



Cloud Services

Secure customer portal tracks
system performance KPIs
Configurable alerts notify 
inspections stakeholders

On-site HMI

Familiar browser based
Gadget App lets you monitor 

inspection performance 
from anywhere in the factory

User Experience System Description

Vision Systems

LMI Gocator (3D)

Proven Modeling
Frameworks

Python
Tensor Flow 1.x, 2.x

PyTorch
OpenCV

PCL

Diverse Hardware
Platforms

x86
Nvidia

Automation Systems

Allen Bradley
Siemens

Mitsubishi

Cloud Services

Google Cloud
Platform

Inspection Server

Common 2D and 
Line Scan Cameras
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OUR COMPETITIVE EDGE  
A COMPLETE AI-DRIVEN INSPECTION SOLUTION

FactorySmart® AI Solutions Group นำาเสนอระบบที่่�ใช้ง้านงา่ย ตน้ที่นุไมแ่พง สำาห้รับการพัฒนา การที่ด้ลิอง 
การนำาไปใช้ ้แลิะ การบรกิารตลิอด้อายกุารใช้ง้าน สำำ�หรับัโซลูชูันัที่่�ใชั ้AI แบบเฉพ�ะเต็็มรัปูแบบ สำาห้รับการ
ตรวจสอบในสายการผลิติแลิะ application การปรับให้เ้ห้มาะสมกบัลิกัษณะงานที่่� ระบบ manual แลิะ rule-based 
ที่ำาไมไ่ด้ ้

AI solution ที่่�มป่ระสทิี่ธิภิาพน่�ออกแบบมาเพ้�อตอบสนองความตอ้งการข่องโรงงานโด้ยเฉพาะ 
แลิะใช้ป้ระโยช้นจ์าก deep learning  อปุกรณ ์Edge เฉพาะ แลิะ cloud service ที่่�เช้้�อมตอ่
ด้ว้ยระบบ IIoT/5G เพ้�อพลิงัแห้ง่การเปลิ่�ยนแปลิงด้ว้ย Machine Learning ข่องเคร้�องจักรใน
สายการผลิติข่องคณุ

The System Architecture
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EXAMPLE INDUSTRIES

MEAT PROCESSING
การตรวจสอบในโรงงานบรรจเุน้�อสตัว ์เพ้�อเพิ�มผลิผลิติสงูสดุ้แลิะ
ลิด้คา่ใช้จ้า่ยในการด้ำาเนนิงาน เราสามารถึ support on-site ด้ว้ย
ซัอฟตแ์วร ์AI ระด้บัโลิกแลิะ AI  Engineer 

CONSUMER PRODUCT
การตรวจสอบ 100% โด้ย object detction ที่่�ได้รั้บการ train 
ด้ว้ย 3D point clouds เพ้�อห้า shot defects ในช้ิ�นสว่นพลิาสตกิ
ฉ่ด้ข่้�นรปู 

FOOD AND BEVERAGE 
Multi-stage pipeline ใช้ท้ี่ั �ง object detector แลิะ anomaly 
detectors เพ้�อระบปุระเภที่เฉพาะแลิะ ตรวจ defect แบบไม่
จำาแนกประเภที่ แลิะลิด้ตน้ที่นุราคาสงูในสายการผลิติ การตรวจ 
unclassified defects เพ้�อปรับปรงุการห้าสาเห้ตขุ่องการเกดิ้ 
defect 

LIFE SCIENCES
Flexible model hardware แลิะการรวมระบบอตัโนมตั ิตวัเลิอ้ก
ที่ำางานรว่มกบัระบบการตรวจสอบที่่�มอ่ยู ่แบบจำาลิอง AI ตรวจพบ 
defects ห้ลิายอยา่ง บน scientific glass
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THE ENGAGEMENT WORKFLOW

QUALIFICATION
เม้�อที่ราบความตอ้งการข่องคณุ จะกำาห้นด้ข่อบเข่ต ปัญห้าแลิะ
แนวที่างแกไ้ข่  

 ✓ เราประเมนิ technical requirements แลิะ project scale ข่องคณุ
เพ้�อที่ำาแผนการที่ำางานในข่ั �นตอนตอ่ไป

DATA COLLECTION
การผลิติปรมิาณมากจะสรา้งข่อ้มลูิจำานวนมาก เริ�มเห็้นผลิลิพัธิจ์ากการ
สุม่ตวัอยา่งข่อ้มลูิเพย่งไมก่่�ช้ั�วโมง 

 ✓ เราให้บ้รกิารระบบในสถึานที่่�ที่่�ปลิอด้ภยั 100% การตั �งคา่แลิะการ
รวบรวมข่อ้มลูิที่่�มป่ระสทิี่ธิภิาพสงู (3D point cloud,2D intensity 
แลิะ .png) จากสายการผลิติข่องคณุ

INITIAL MODEL/FEASIBILITY 
เราใช้แ้บบจำาลิองมาตรฐาน CNN-based กบั prototype  solutions ที่่�
เห้มาะกบัการตรวจสอบข่องคณุ

 ✓ เราพัฒนาตน้แบบโมเด้ลิที่่�ปรับให้เ้ห้มาะสมแลิะจัด้ห้าให้พ้รอ้ม
รายงานความเป็นไปได้โ้ด้ยลิะเอย่ด้ 

SYSTEM AND MODEL DESIGN
จดุ้เริ�มการปรับเปลิ่�ยน off-the-shelf models แลิะ pipelines เพ้�อสง่
มอบประสทิี่ธิภิาพสงูสดุ้

 ✓ จากนั�นเราจะพัฒนา system blueprint แลิะข่อ้มลูิ pipelines ที่่�
สามารถึรวมรุน่ห้น้�งถึง้ห้ลิายรุน่ ข่้�นอยูก่บัข่อ้กำาห้นด้ในการตรวจสอบ
ข่องคณุ
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THE ENGAGEMENT WORKFLOW

MODEL TRAINING
เรา train, test แลิะ fine-tune แลิว้เลิอ้กแบบจำาลิองที่่�แมน่ยำาที่่�สดุ้
สำาห้รับการใช้ง้านตอ่ไป

 ✓ เราจัด้การ data labelling แลิะ train เพ้�อพัฒนา model ที่่�แมน่ยำา
แลิะเช้้�อถึอ้ได้ ้ซั้�งตรงกบัความตอ้งการปรมิาณงาน

 ✓ เราที่ด้สอบการที่ำางานแตล่ิะรุน่เพ้�อประเมนิประสทิี่ธิภิาพแลิะความ
ถึกูตอ้งข่องผลิลิพัธิ์

 ✓ เราปรับแตง่ model ตามประสทิี่ธิภิาพข่องข่อ้มลูิ ซั้�งรับรองผลิลิพัธิ์
ที่่�แมน่ยำาแลิะที่ำาซัำ�าได้ม้ากที่่�สดุ้

DEPLOYMENT
ในเวลิาไมก่่�สปัด้าห้ใ์นการด้ำาเนนิออกแบบ แลิะตดิ้ตั �งระบบในการ
ตรวจสอบได้ร้วด้เร็ว

 ✓ เราปรับใช้ร้ะบบ AI แบบสมบรูณใ์นโรงงานข่องคณุ—รวมถึง้ระบบ
วชิ้นัซัสิเต็ม ระบบอตัโนมตั ิinspection edge device ระบบตรวจ
สอบ On Edge ระบบ Human Machine Interface (HMI)  การ
สรา้งแบบจำาลิองที่่�ได้ ้แมน่ยำา การบรกิารข่อ้มลูิบนคลิาวด้ ์แลิะอก่
มากมาย

SCALE
จากประโยช้นข์่องการสง่ตอ่ความรูแ้ลิะการเรย่นรูอ้ยา่งรวด้เร็ว คณุเห็้น
การประห้ยดั้ที่่�สำาคญัโด้ยการจำาลิองการตรวจสอบครั�งแรก

 ✓ เราจัด้ให้ม้ร่ะบบการตรวจสอบที่่�งา่ย สามารถึจัด้การกบั 
applications ปรมิาณมาก

LIFECYCLE SUPPORT
วเิคราะห้ข์่อ้มลูิการตรวจสอบบนพอรท์ี่ลัิลิกูคา้ข่องคณุ ห้รอ้รอการแจง้
เตอ้น เรามส่ ิ�งที่่�คณุตอ้งการ

 ✓ เราให้บ้รกิารตรวจสอบ การที่ำางาน ข่องแบบจำาลิองแลิะ  ดู้
ประสทิี่ธิภิาพข่องระบบจากระยะไกลิโด้ยเฉพาะ เพ้�อพัฒนาอยา่งตอ่
เน้�อง การใช้ ้AI solution เพ้�อตอบสนองความตอ้งการการผลิติที่่�
เปลิ่�ยนแปลิงไป
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EXAMPLE APPLICATIONS
WHY FACTORYSMART® AI IS RIGHT FOR YOU

AI Methodology
• AI model performs inline การจำาแนก

ประเภที่ซั่�โครงห้มบูน conveyor แบบ 
high-speed

• ถึา่พภาพแลิะตรวจสอบ บนพ้�นฐานข่อง
ภาพความสงู ตรวจวดั้ข่นาด้เล็ิกสดุ้ ช้อ่ง
วา่งระห้วา่งตวัอยา่งแลิะความยาวสงูสดุ้

• สง่สญัญาณการตดั้สนิใจผลิลิพัธิไ์ปยงั
เคร้�องจักรปลิายที่าง

AI Methodology
• AI Object detector ตรวจห้าตำาแห้น่ง

ก้�งกลิางข่องซั่�โครงเน้�อ

• AI Segmentation ห้าตำาแห้น่ง  fatcap 
แลิะ shoulder bone

• Vision tools ห้าลิกัษณะข่อง รปูรา่ง จาก 
fatcap mask ใตก้ระด้กู

• รายงานเกรด้เน้�อซั่�โครงไปยงัตวัควบคมุ
ภายนอกสำาห้รับการตั �งคา่โปรไฟลิก์ารตดั้

• สง่สญัญาณออก 4 สญัญาณไปยงั
เคร้�องจักร  automated slicer

Loin Sort

Loin Pull Grading
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EXAMPLE APPLICATIONS

Scientific Glass Defect Inspection

Medical Balloon Inspection

AI Methodology
• ระบบตรวจสอบพบข่อ้บกพรอ่งบน 

scientific glass slides

• AI ตรวจจับวตัถึหุ้า defects เช้น่ เศษมมุ 
เศษข่อบ แลิะรอยข่ด่้ข่ว่น

• แยกแบบจำาลิองการจัด้ห้มวด้ห้มู ่AI 
กำาห้นด้ clean slide ผา่น/ไมผ่า่น

AI Methodology
• ระบบตรวจสอบห้าจดุ้บกพรอ่ง 18 จดุ้บน

บอลิลินู 10-50 ช้นดิ้

• ภาพที่่�มค่วามแมน่ยำาสงูพรอ้มไฟ
สอ่งด้า้นห้ลิงั polarizing แบบพเิศษ 
แลิะcolumnizing 

• AI object detection ห้า defects เปรย่บ
เที่ย่บประเภที่แลิะข่นาด้ข่อง defect กบัข่อ้
กำาห้นด้ข่องคูม่อ้
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AI Methodology
• ระบบตรวจสอบข่อ้บกพรอ่งข่องปลิอกฮอ

ที่ด้อก/ไสก้รอก

• Area-scan ห้รอ้ Gocator® 3D smart 
sensor ใช้ใ้นการรวบรวมข่อ้มลูิ

• AI object detector ตรวจสอย ไสก้รอก
แลิะ ข่องเสย่

AI Methodology
• ระบบตรวจสอบข่นาด้ รปูที่รง แลิะ defects 

ในการผลิติ

• Gocator® 3D smart sensor สำาห้รับการ
รวบรวมข่อ้มลูิ

• AI object detector ตรวจสอบ คณุสมบตัิ
ห้ลิกั

• AI anomaly ใข่ ้train ภาพ ข่องด้ ่สำาห้รับ
ตรวจจับ defects

EXAMPLE APPLICATIONS

ก�รัต็รัวจสำอบข้อ้บกพรัอ่งข้องไสำก้รัอก

ก�รัต็รัวจสำอบพ้�นรัองเที่�้
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AI Methodology
• หุ้น่ยนตด์้ง้ช้ิ�นสว่นประกอบจากเคร้�องฉ่ด้

ข่้�นรปูแลิะสแกนภาพช้ิ�นสว่นด้ว้ย dual 
Gocator® sensor

• ระบบตรวจสอบแลิะประมวลิผลิ 3D point 
clouds

• แปลิง 3D point cloud เป็น height map

• การตรวจจับวตัถึจุะระบตุำาแห้น่ง bracket  
socket แลิะ short shot

• สง่สญัญาณ Ethernet/IP ไปยงั 
เคร้�องจักร automation เพ้�อห้า defect 
ข่องเศษช้ิ�นสว่น

 ✓ Advanced AI models สำาห้รับการแกปั้ญห้าการจำาแนกประเภที่ที่่�ยาก การตรวจห้า 
defect/วตัถึ ุแลิะความที่า้ที่ายในการแบง่สว่น semantic

 ✓ ผสานรวมกบักลิอ้งมาตรฐานอตุสาห้กรรมแลิะระบบอตัโนมตัไิด้อ้ยา่งงา่ยด้าย

 ✓ UI ที่่�ใช้เ้บราวเ์ซัอรอ์ยา่งงา่ยสำาห้รับการกำาห้นด้คา่แลิะการตรวจสอบประสทิี่ธิภิาพ

 ✓ บรกิารการครบวงจรในที่่�เด้ย่ว ช้ว่ยแบบลิด้ที่นุแลิะคา่ใช้จ้า่ยในการด้ำาเนนิงาน

 ✓ Remote support แลิะ dashboards ที่่�มป่ระสทิี่ธิภิาพ

 ✓ การแจง้เตอ้นที่่�กำาห้นด้คา่ได้ส้ำาห้รับการตรวจสอบ KPI

EXAMPLE APPLICATIONS

ก�รัต็รัวจสำอบ Short Shot
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