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บทคัดยอ 

 

ระบบรูจําใบหนา (Face Recognition) คือกระบวนการที่ไดนําภาพใบหนาที่ตรวจจับได

และประมวลผลแลวจากขั้นตอนการตรวจจับใบหนา มาเปรียบเทียบกับฐานขอมูลของใบหนาเพื่อ

ระบุวาใบหนาที่ตรวจจับไดตรงกับบุคคลใด เทคโนโลยีจดจําใบหนาน้ันสวนมากจะใชในดานการ

รักษาความปลอดภัยแตเราสามรถประยุกตไปใชในงานสารสนเทศดานอ่ืน ๆ ได 

เราจึงคิดวาการจดจําใบหนาที่สามารถระบุชื่อวาบุคคลน้ันเปนใครเราจะสามรถแยกแยะ

บุคคลไดอีกทั้งยังสามารถนําไปใชเช็คชื่อนักเรียนในหองเรียนได,ใชในรานอาหารแยกใบหนา

พนักงานกับลูกคาไดเพื่อตรวจดูพฤติกรรมการ เทคโนโลยีการจดจําใบหนา นอกจากจะนํามาใชใน

ดานการรักษาความปลอดภัยแลว ยังสามารถนํามาใชงานไดอีกหลากหลายกรณี เชน ออฟฟต 

หางสรรพสินคา อาคารจอดรถ การมาทํางานของพนักงาน หนวยงาน องคกรขนาดใหญอีกทั้งยัง

สามารถที่จะนํามาใชงานในดานการวิเคราะหการตลาดไดอีกหลายรูปแบบอาทิ พฤติกรรมลูกคาที่

เขามาใชบริการภายในราน 

 

  

 

 

 



II 

กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงการฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดอยางดี ก็เพราะไดรับความเมตตากรุณา ความชวยเหลือจาก

อาจารยคุณานนท สุขเกษม ที่ไดใหคําแนะนํา และคําปรึกษา เกี่ยวกับการสรางและออกแบบ 

ระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง Deep Learning Face Recognition by Camera มาโดย

ตลอด ผูทําโครงการรูสึกซาบซึ้งในความอนุเคราะหจากทานเปนอยางมาก และกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูง  

ผูทําโครงการขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ใหกําลังใจและใหโอกาส

บุตรไดรับการศึกษาในระดับตาง ๆ จนกระทั่งไดสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง รวมทั้งคณะอาจารยทุกทานในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไดประสิทธิ์ประสาท 

วิชาความรูและคําสั่งสอน ใหกับผูทําโครงการในการเรียนทุกระดับชั้น  

ขอขอบพระคุณครอบครัวที่ใหการชวยเหลือในทุก ๆ ดาน จนทําใหประสบความสําเร็จ 

ลุลวงไปไดดวยดี ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ ๆ ทุกคน ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยี 

อรรถวิทยพณิชยการ ที่คอยใหการชวยเหลือการทําโครงการฉบับน้ี  

สุดทายความรูและประโยชนที่ไดรับจากโครงการฉบับน้ี ผูทําโครงการ ขอมอบความดี

ความชอบ ที่ไดน้ีใหแกผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ระบบรูจําใบหนา (Face Recognition) ถูกออกแบบมาใหทําการเปรียบเทียบใบหนาบุคคล

กับฐานขอมูลใบหนาที่มีอยูโดยอัลกอริทึมที่ใชในขั้นตอนการสรางแมแบบและขั้นตอนการ

เปรียบเทียบอาจแตกตางกันไปแลวแตการออกแบบระบบของแตละระบบ แตไมวาจะมี อัลกอริทึม

ในการทํางานในขั้นตอนการสรางแมแบบและขั้นตอนการเปรียบเทียบยังไง แตขั้นตอนการทํางาน

โดยรวมของระบบก็ยังคงเหมือนกันอยู การตรวจหาใชวิธีตรวจหาตําแหนงของ จมูก และ ตาทั้ง

สองขาง ในรูปของเมตริกซ แนวต้ังและแนวนอน 

โดยทั่วไประบบรู จําใบหนาจะประกอบไปดวย  2 ขั้นตอนหลักคือ การตรวจจับ

ใบหนา (Face Detection) และ ระบบรูจําใบหนา (Face Recognition)  1.1 การตรวจจับใบหนา คือ

กระบวนการคนหาใบหนาของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอหลังจากน้ันก็จะทําการประมวลผลภาพ

ใบหนาที่ไดสําหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อใหภาพใบหนาที่ตรวจจับไดงายตอการจําแนก และ 

อัลกอริทึมที่ใชในการตรวจจับใบหนาในปจจุบันก็มีอยูดวยกันหลายวิธีซึ่งอัลกอริทึมในการ

ตรวจจับใบหนาที่ดีน้ันมีสวนชวยในการจําแนก 1.2 ระบบรูจําใบหนา (Face Recognition) คือ

กระบวนการที่ไดนําภาพใบหนาที่ตรวจจับไดและประมวลผลแลวจากขั้นตอนการตรวจจับใบหนา 

มาเปรียบเทียบกับฐานขอมูลของใบหนาเพื่อระบุวาใบหนาที่ตรวจจับไดตรงกับบุคคลใด เมื่อไม

นานมาน้ีมีนักพัฒนาไดพัฒนา Library บนภาษา Python ที่ชวยทําให Face Recognition กลายเปน

เร่ืองงายใชเพียงแคโคดไมกี่บรรทัด เพียงเปนแคผู เร่ิมตนเขียนโปรแกรม ก็สามารถทํา Face 

Recognition ไดอยางงายดาย 

ดังน้ันทางผูจัดทําเล็งเห็นวาในอนาคต อุปกรณหลายอยางที่เราใชในชีวิตประจําวันรวมทั้ง

กุญแจบาน กุญแจรถ บัตรเอทีเอ็ม หรือแมการใสรหัสผานตางๆ จะคอยๆ หายไปโดยสิ่งที่มาแทนก็

คือเทคโนโลยีรูจําใบหนา(Face recognition) และเทคโนโลยีจดจําใบหนาน้ันสวนมากจะใชในดาน

การรักษาความปลอดภัยแตเราสามรถประยุกตไปใชในงานสารสนเทศดานอ่ืนๆ ไดเราจึงคิดวาการ

จดจําใบหนาที่สามารถระบุชื่อวาบุคคลน้ันเปนใครเราจะสามรถแยกแยะบุคคลไดอีกทั้งยังสามารถ

นําไปใชเช็คชื่อนักเรียนในหองเรียนได,ใชในรานอาหารแยกใบหนาพนักงานกับลูกคาไดเพื่อ

ตรวจดูพฤติกรรมการ เทคโนโลยีการจดจําใบหนา นอกจากจะนํามาใชในดานการรักษาความ

ปลอดภัยแลว ยังสามารถนํามาใชงานไดอีกหลากหลายกรณี เชน ออฟฟต หางสรรพสินคา อาคาร

จอดรถ การมาทํางานของพนักงาน หนวยงาน องคกรขนาดใหญอีกทั้งยังสามารถที่จะนํามาใชงาน

ในดานการวิเคราะหการตลาดไดอีกหลายรูปแบบอาทิ พฤติกรรมลูกคาที่เขามาใชบริการภายในราน  
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1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

1.2.1 เพื่อนําความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําโครงการ 

1.2.2 เพื่อศึกษาระบบการจดจําใบหนา (Face Recognition) เพื่อนําไปตอยอด 

1.2.3 เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับสถานที่ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

1.3 ขอบเขตของโครงการ  

 1.3.1 สามารถตรวจจับวัตถุใบหนาคนและแสดงชื่อไดรอยละ 80 ขึ้นไป 

 1.3.2 สามารถมีขอความแสดงผลเมื่อพบวัตถุ 

 1.3.3 ใชภาษา Python ในการเขียนโปรแกรม 

 1.3.4 ใชกลอง Webcam จํานวน 1 ตัวในการตรวจจับ 

 1.3.5 ระยะในการตรวจจับใบหนา 1.5 เมตรโดยประมาณ 

 1.3.6 ขนาดของรูปในการตรวจจับใบหนา 64 x 64 พิกเซล 

 1.3.7 ความเร็วในการตรวจจับใบหนา 30 FPS ตอ 1 วินาที 

 1.3.8 พื้นหลังในการตรวจจับตองเปนสีขาวแสงไมมากจนเกินไป 

 

1.4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  1.4.1 คิดหัวขอโครงการ 

  1.4.2 จัดทํารูปเลมเสนอโครงการ 

  1.4.3 เสนอรางโครงการ 

  1.4.4 แกไขเสนอรางโครงการ 

  1.4.5 ศึกษาเทคโนโลยี Face Recognition และภาษาที่ใชควบคุม 

  1.4.6 ทําการติดต้ังโปรแกรม vs code ,  Python 3.6.8 และ Library ที่ใช 

  1.4.7 จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 1-3 

  1.4.8 สราง Dataset เพื่อเก็บขอมูล 

  1.4.9 ทําการทดสอบรันโปรแกรม 

  1.4.10 สรางเสียงเพื่อยืนยันเมื่อตรวจพบใบหนาตรงตาม Dataset 

  1.4.11 ปรับปรุงแกไขระบบตางๆทีเ่กิดขอผิดพลาด 

  1.4.12 จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 4-5 

  1.4.13 นําเสนอโครงการ 

  1.4.14 จัดทํารูปเลมโครงการทั้งหมด 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

เร่ิมตน 

คิดหัวขอโครงการ 

จัดทําเอกสารเสนอหัวขอโครงการ 

จัดทําเอกสาร

เสนอโครงการ 
แกไข 

ศึกษา Face Recognition และภาษาที่ใชควบคุม 

 

ผาน 

ไมผาน 

ทําการติดต้ังโปรแกรม 

จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 1-3 

 

สราง Dataset เพื่อเก็บขอมูล ๆ 

 

A 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดําเนินงาน (ตอ) 

A 

ทําการทดสอบรัน

โปรแกรม 
แกไข 

ผาน 

ไมผาน 

สรางสเีพื่อยืนยันเมื่อตรวจพบใบหนา 

แกไขระบบตางๆ

ที่เกิดขอผิดพลาด 
แกไข 

ไมผาน 

ผาน 

จัดทํารูปเลมโครงการทั้งหมด 

 

สิ้นสุด 

จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 4-5 

นําเสนอโครงการ 
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1.5 ระยะเวลาการทําโครงการ 

 ตารางการดําเนินงานโครงการน้ีใชระยะเวลาในการทํา ต้ังแตเดือน มิถุนายน พ.ศ 2562 ถึง

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ 2563 ดังตารางที่ 1.1 

ตารางท่ี 1.1 ตารางแผนการดําเนินงาน 

 

ลํา

ดับ 

ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 พ.ศ.2562  พ.ศ.2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ 

1 คิดหัวขอโครงการ          

2 จัดทํารูปเลมเสนอ

โครงการ 

         

3 เสนอรางโครงการ          

4 แกไขเสนอราง

โครงการ 

         

5 ศึกษาเทคโนโลยีFace 

Recognition 

         

6 จัดทําโครงการ ติดต้ัง

โปรแกรม 

         

7 จัดทํารูปเลมบทที่ 1-3          

8 สราง Dataset ขอมูล          

9 ทดสอบรันโปรแกรม          

10 สรางสีเพื่อยืนยันเมื่อ

ตรวจพบใบหนา 

         

11 แกไขระบบตางๆที่

เกิดขอผิดพลาด 

         

12 จัดทํารูปเลมบทที่ 4-5          

13 นําเสนอโครงการ          

14 จัดทํารูปเลมโครงการ          
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1 เพื่อนําความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําโครงการ 

 1.6.2 เพื่อศึกษาระบบการจดจําใบหนา (Face Recognition) เพื่อนําไปตอยอด 

 1.6.3 เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับสถานที่ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

1.7 งบประมาณท่ีใชในการทําโครงการ 

1.7.1 กลอง (Webcam)     200 บาท 

1.7.2 กระดาษ      400 บาท 

1.7.3 คาแผน CD      100 บาท 

1.7.4 คาทําเลมเอกสารโครงการ    200 บาท 

รวม            900 บาท 

 



 

 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ในการศึกษาผลงานที่เกี่ยวของกับการสรางระบบรูจําใบหนา (Face Recognition) สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนับวาเปนองคประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญมาก จะทําใหโครงการมีความ

ครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้นคณะผูจัดทําไดแบงเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของเปนหัวขอดังน้ี 

2.1 หลักการทํางานของระบบรูจําใบหนา (Face Recognition) 

2.2 การตรวจจับใบหนา (Face Detection) 

2.3 โปรแกรมใชในการแกไขและปรับแตงโคด 

2.4 ภาษาที่ใชในการเขียนโคด 

2.5 ไลบรารีฟงกชันตาง ๆ 

  2.5.1 OpenCV (Open source Computer Vision) 

  2.5.2 Deep learning 

  2.5.3 Machine Learning 

  2.5.4 Tkinter 

  2.5.5 NumPy (Numeric Python) 

     

2.1 หลักการทํางานของระบบรูจําใบหนา (Face Recognition) 

 ระบบรูจําใบหนา (Face Recognition) ถูกออกแบบมาเพื่อทําการเปรียบเทียบใบหนาบุคคล 

ที่สนใจกับฐานขอมูลใบหนาที่มีอยูโดยอัลกอริทึมที่ใชในขั้นตอนการสรางแมแบบและขั้นตอนการ 

เปรียบเทียบอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับการออกแบบระบบของแตละระบบ แตไมวาจะมี

อัลกอริทึมใน การทํางานในขั้นตอนการสรางตนแบบและขั้นตอนการเปรียบเทียบมีลักษณะ

อยางไร ขั้นตอนการทํางาน ของระบบทั้งหมดยังคงเหมือนกันโดยทั่วไป กระบวนการที่ไดนําภาพ

ใบหนาที่ตรวจจับไดและประมวลผลเรียบรอยแลว จากขั้นตอนการ ตรวจจับใบหนามาเปรียบเทียบ

กับฐานขอมูลของใบหนาเพื่อระบุยืนยันใบหนาที่ตรวจจับไดตรงกับบุคคล ใด ตัวอยางของ

อัลกอริทึมการรูจําใบหนา วิธีการที่ใชในการตรวจจับใบหนาที่มีความสามารถในการประมวลผล

ไดรวดเร็วและมีอัตรา ความถูกตองในการตรวจหาสูง โดย Paul Viola และ Michael J. Jones ได

คิดคนและตีพิมพในป ค.ศ. 2001 มักจะเรียกวา Viola-Jones method ซึ่งเปนอัลกอริทึมที่ใชวิธีการ

แทนรูปภาพที่เรียกวา "Integral Image" จะชวยใหการคํานวณ feature ทําไดรวดเร็วขึ้น และไดมี

การปรับปรุงอัลกอริทึมการ เรียนรูโดยมีพื้นฐานจาก AdaBoost ซึ่งเลือกเอาเฉพาะ critical features 

(features ที่ให classifiers ที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด) 
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2.1.1 Principal Component Analysis (PCA)  

  PCA หรือ Principal Component Analysis หรือภาษาไทยเรียกวา การวิเคราะห 

องคประกอบหลัก คือเทคนิคในการผสม ลักษณะเดนในเวกเตอรนําเขาเพื่อสรางเวกเตอรใหมที่อยู

ใน ปริภูมิ(subspace) ที่มีมิตินอยกวาเวกเตอรเดิม โดยการผสมที่เปนการผสมเชิงเสนตรงหรือ linear 

combination คือการนําลักษณะเดนมาคูณคาคงที่บางอยางแลวบวกคาเพิ่มเติม  การนํา PCA มาใช

ในการพัฒนาระบบรูจําใบหนาจะทําไดโดยการแปลงภาพถายใบหนา บุคคลสองมิติไปเปนเวกเตอร

หน่ึงมิติ และเก็บไวในฐานขอมูล และเมื่อตองการนํารูปภาพใบหนาบุคคลที่ สนใจมาเปรียบเทียบก็

จะทําการแปลงภาพใบหนาน้ันเปนเวกเตอรหน่ึงมิติ แลวนําเวกเตอรไปเปรียบเทียบ กับภาพใน

ฐานขอมูลเพื่อหาผลลัพธ โดยภาพที่ 2.4 แสดงตัวอยางของใบหนาไอเกน (Eigenfaces) 

 

 
 

 

รูปท่ี 2.1 ตัวอยางของใบหนาไอเกน (Eigenfaces) 
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2.1.2 Linear Discriminant Analysis (LDA, a.k.a “fisherfaces”)    

 LDA มีวิธีการทํางานที่คลายกับ PCA ซึ่งใน PCA ตองหาปริภูมิยอยที่เมื่อปอน

ขอมูลลงไป แลว มีการกระจายตัวสูงสุด แตใน LDA ตองการปริภูมิยอยที่เมื่อปอนขอมูลลงไปแลว 

ขอมูลจาก class เดียวกันจะเขาใกลกันมากขึ้น และขอมูลจากตาง class กันจะอยูหางกันมากขึ้นดัง

ในรูปภาพที่ 1.2 แตละ บล็อกจะเปรียบเสมือนคลาสหรือภาพบุคคลที่มีความคลายคลึงกันถูกจัดให

อยูในคลาสเดียวกัน 

 

 
รูปท่ี 2.2 ตัวอยางของคลาสที่ถูกจัดกลุม (Classified) โดยใช LDA 

 

 2.1.3 Elastic Bunch Graph Matching (EBGM) 

  EBGM ต้ังอยูบนพื้นฐานที่วารูปใบหนาของคนเรามีสวนที่ไมเปนเชิงเสนอยูมาก 

(non-linear) และไมสามารถวิเคราะหโดยใชกระบวนการเชิงเสนอยางวิธีที่กลาวมากอนหนาน้ีได 

เชน ในเร่ืองของแสงที่ ตกกระทบใบหนา, ตําแหนงของใบหนา และ การแสดงอารมณ โดย EBGM 

จะใช Gabor Wavelet และ Gabor filter ในการประมวลผลและสรางภาพ ใบหนาโดยการกําหนด

จุดที่สนใจบนใบหนาหลังจากน้ันก็เก็บภาพใบหนาที่สรางขึ้นไวเปนฐานขอมูล เมื่อ ตองการการ

รูจําจึงนําภาพเขาผานกระบวนการเดียวกันและเปรียบเทียบระยะหางของแตละจุดของทั้ง สองภาพ

วามีความใกลเคียงเพียงพอมากเพียงใดที่จะสามารถระบุไดวาเปนรูปบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งความ 

ยากของวิธีการน้ีคือการกําหนดจุดที่สนใจบนใบหนาตองมีความแมนยําเปนอยางมาก โดยภาพที่ 

2.3แสดงการกําหนดจุดสนใจบนใบหนา แบบ Elastic Bunch Map Graphing 

 

 
รูปท่ี 2.3 ตัวอยางของคลาสที่ถูกจัดกลุม (Classified) โดยใช LDA 
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2.2 การตรวจจับใบหนา (Face Detection) 

 กระบวนการคนหาใบหนาของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอ แลวจะทําการประมวลผลภาพ 

ใบหนาที่ไดสําหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อใหภาพใบหนาที่ตรวจจับไดงายตอการจําแนกแยกแยะ และ 

อัลกอริทึมที่ใชในการตรวจจับใบหนาในปจจุบันมีอยูดวยกันหลากหลายวิธีเน่ืองจากเปนระบบที่

ไดรับความสนใจมากจากนักวิชาการหลายสาขาวิชาจึงทําใหระบบรูจําใบหนา มีผูคนสนใจศึกษา

และพัฒนากันอยางมากมายอันเน่ืองมาจากปจจัยดานองคความรูและเทคโนโลยีของอุปกรณตางๆ 

ที่พัฒนาขึ้นใหมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในระบบจึงทําใหตองออกแบบอัลกอริทึมใหมให

เหมาะสมซึ่งอัลกอริทึมในการตรวจจับ ใบหนาที่ดีน้ันมีสวนชวยในการจําแนกใบหนาไดแมนยํา

และรวดเร็วขึ้นเปนอยางมาก  วิธีการที่ใชในการตรวจจับใบหนาที่มีความสามารถในการ

ประมวลผลไดรวดเร็วและมีอัตรา ความถูกตองในการตรวจหาสูง โดย Paul Viola และ Michael J. 

Jones ไดคิดคนและตีพิมพ [15] ในป ค.ศ. 2001 มักจะเรียกวา Viola-Jones method ซึ่งเปน

อัลกอริทึมที่ใชวิธีการแทนรูปภาพที่ เรียกวา "Integral Image" จะชวยใหการคํานวณ feature ทําได

รวดเร็วขึ้น และไดมีการปรับปรุงอัลกอริทึมการเรียนรูโดยมีพื้นฐานจาก AdaBoost ซึ่งเลือกเอา

เฉพาะ critical features (features ที่ให classifiers ที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด) นอกจากน้ียังไดอธิบาย

ถึงการรวม classifiers แบบ cascade ซึ่งชวยใหสวนพื้นหลัง ของภาพถูกปฏิเสธไดเร็วและเนนการ

คํานวณไปที่บริเวณที่มีลักษณะคลายวัตถุที่สนใจมากขึ้น 

 

หลักการพื้นฐานของอัลกอริทึมของ Viola-Jones คือการสแกน sub-window เพื่อตรวจหา 

ใบหนาจากรูปภาพอินพุต การประมวลผลภาพแบบทั่วไปจะใชการปรับขนาดภาพขาเขาที่แตกตาง

กัน หลายขนาด และใชตัวตรวจหา (Detector) ที่มีขนาดคงที่คนหาวัตถุ ซึ่งวิธีน้ีใชเวลาในการ

คํานวณมาก เน่ืองมาจากการคํานวณบนรูปภาพที่มีขนาดแตกตางกัน Viola-Jones ไดเสนอแนะ

วิธีการใหมโดยการ ปรับขนาดตัวตรวจหา และใชตัวตรวจหาคนหาวัตถุหลายคร้ัง (แตละคร้ังใช

ขนาดแตกตางกัน) ซึ่งทั้งสอง วิธีจะใชเวลาในการคํานวณไมตางกันมากนัก แต Viola-Jones ได

คิดคนตัวตรวจหาที่ใชจํานวนคร้ังในการ คํานวณคงที่ แมจะมีขนาดของภาพที่แตกตางกัน โดยตัว

ตรวจหาดังกลาวน้ีสรางขึ้นโดยใช  features ของ Haar wavelets ตามตัวอยางภาพที่ 2.1 และ 

Integral Image ตามตัวอยางภาพที่ 2.2 
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รูปท่ี 2.4  Examples of the Haar features 

 

                
 

รูปท่ี 2.5 The Integral Image trick 

 

หลักการของอัลกอริทึมการคนหาหนาของ Viola-Jones คือการใชตัวตรวจหา และการ 

สแกนหลายคร้ังบนภาพเดิม เน่ืองดวยขนาดที่แตกตางกัน ถึงแมวา มีใบหนามากกวาหน่ึงหนา

ผลลัพธ ของ sub-window จํานวนมากยังคงเปนลบ (negative non-faces) ซึ่งปญหาน้ีแกโดยใช

หลักการ “ปฏิเสธสิ่งที่ไมใชใบหนา แทนการคนหาใบหนา” เพราะการตัดสินใจรูปภาพที่ปรากฏ

ไมใชใบหนา ทําได เร็วกวาการคนหาใบหนา และไดมีการสรางตัวจําแนกประเภทแบบ cascaded 

(Cascaded classifier) คือเปน Classifier หลายตัวตอกันเปนลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 2.6  ซึ่งเมื่อ 

sub-window ถูกจัดประเภท ไมใชใบหนา (non-face) จะถูกทําการปฏิเสธทันที แตในทางตรงกัน

ขาม ถา sub-window น้ัน ถูก จําแนกเปนประเภทที่มีโอกาสเปนใบหนา (maybe-face) จะถูกสง

ตอไปยัง Classifier ตัวถัดไป 
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รูปท่ี 2.6 ตัวจําแนกประเภทแบบ cascaded (Cascaded classifier) 

 

 2.2.1 อัลกอริทึมการรูจําใบหนา  

 

 
รูปท่ี 2.7 กระบวนการรูจําใบหนาดวยวิธีทางสถิติ 

 

การรูจําทางสถิติจะมีอยูสองขั้นตอนหลักนะครับ คือ  

       - การเรียนรู (Training) 

       - การระบุตัวตน (Identify) หรือ Testing 
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  Step 1: เราตองไดภาพใบหนามากอน ไมวาจะไดจากกลองเว็บแคม กลองถายภาพ

ธรรมดา หรืออะไรก็แลวแต ตองมาผานกระบวนการตรวจจับใบหนา (Face Detection) 

กระบวนการ ตรวจจับใบหนา ทานสามารถหา Open source ไดทั่วไปนะครับ ตอไปก็ตองผานการ

ปรับแตงภาพกอน ไมวาจะเปนเร่ืองของแสงเงา สัญญาณรับกวน งายๆคือ แตงภาพใหมันดีขึ้นครับ 

หรือ แตงใหอยูในรูปแบบเดียวกันครับ 

  Step 2: อันน้ีสําคัญครับ คือการดึงลักษณะเฉพาะ (Feature) ของภาพ ผมขอ

ยกตัวอยาง โดยวิธีทางสถิตินะครับ เคาใชการลดมิติของภาพ เชน จากภาพขนาด 100 x 100 pixel ก็

จะมีจํานวน 10000 จุดภาพซึ่งขอมูลมันเยอะมาก ตองลดมิติหรือขนาดของขอมูลลงใหนอย เชน ให

เหลือ 20 มิติ หรือ คาเอกลักษณจํานวน 20 คา ดวยวิธีทางสถิติ วิธีใดวิธีหน่ึง (ทานตองไปศึกษา

เพิ่มเติมนะครับ) 

  Step 3: สวนน้ีคือการจําแนกกลุมของขอมูล (Classification) ที่เราไดดึงลักษณ

เฉพาะออกมาแลว ซึ่งก็มีวิธีอีกมากมาย ยกตัวอยางเชน การหาคาที่ใกลที่สุด Nearest neighbor SVM 

แตละวิธีก็ยากงายตางกันรวมถึงความแมนยําดวยนะครับ 

  Step 4: สุดทายคือการเก็บลงฐานขอมูลครับ (ถาเปนขั้นตอนการระบุตัวตนจะทํา

เหมือนสามขั้นตอนขางบนแตจะเรียกวา Identify) 

 

 วิธีเชิงความรู (Knowledge-based methods) เปนวิธีการพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางลักษณะเดนเฉพาะตางๆใบหนา ที่มีตําแหนงและองคประกอบหลักพื้นฐานตายตัวบน

ใบหนาตัวอยางเชน Yang and Huang (1994) ศึกษาวิธีเชิงความรูแบบลําดับชั้น(hierarchical) ซึ่ง

พิจารณาแบงเปน3 ลําดับชั้น ดังแสดงในรูปที่ 2.8 

 

 
 

รูปท่ี 2.8 ขอบเขตการพิจารณาของแตละลําดับชั้น 
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 ชั้นแรก พิจารณาหาตําแหนงความนาจะเปนของใบหนาโดยรวม ชั้นที่ 2 พิจารณา

โดยคาฮิสโตแกรม (histogram)รวมกับการหาเสนขอบ ชั้นที่ 3 พิจารณาลักษณะเดนภายในของ

ใบหนาเชน ความสมมาตรกันของตาทั้ง 2 ขางตําแหนงของจมูกและปากในแนวต้ังและแนวนอน 

ตอมา Kotropoulos and Pitas (1997) ไดศึกษาวิธีฐานกฎแบบกําหนดเขต (rule-based localization 

method)ซึ่งเปนวิธีการที่คลายคลึงกับวิธีของ Yang and Huang แตกตางกันที่พิจารณาคาฮิสโตแกรม

ทั้งใน แนวต้ังและแนวนอน  แตยังไมสามารถขจัดปญหาของภาพ  ที่มีพื้นหลังซับซอนและปญหา

ความหลากหลายของใบหนาบุคคล รวมทั้งการวางทาที่แตกตางกันได 

 

 วิธีเชิงลักษณะ (Feature-based methods) เปนการใชอัลกอริทึมพิจารณาลักษณะ

เดนและโครง สราง ของใบหนา รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงขององคประกอบตางๆของภาพเชน แสง

เงาตัวอยางเชน Chetverikov and Lerch (1993) ใชความแตกตางของแสงเงาและเสนแนวเปน

แบบจําลองในการคนหาใบหนา โดยแบบจําลองน้ันประกอบดวยจุดความสวางนอย (จุดมืด) 2 จุด

เพื่อแสดงดวงตาและจุดความสวางมา (จุดออน) 3 จุด เพื่อแสดงโหนกแกมและจมูกแลวหา

ความสัมพันธของระยะหางและตําแหนงของจุดตางเพื่อคัดเลือกแบบหนาที่เหมาะสม ระบบน้ีมี

ขอจํากัดอยูที่เมื่อแสงเงาของสภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลงจะทําใหประสิทธิภาพในการคนหา

เปลี่ยนไป ตอมา Graf, Chen, Petajan, and Cosatto (1995) พัฒนาทฤษฎีน้ีโดยใชงานในระบบภาพ

ระดับเทา และนําตัวกรองชวงผาน (band pass filter) ตัวกรองเกาสเซียน (Gaussian filter) และคา

ฮิสโตแกรม มาใชหาคาจุดสูงสุดและตํ่าสุดเพื่อกําหนดขอบเขตของใบหนา 

 ลักษณะเฉพาะอีกประการหน่ึงที่นิยมนํามาพิจารณาหาใบหนาบุคคลคือ คาสีผิว

มนุษยโดยมีการคนหาในหลายๆปริภูมิสีโดย Crowley and Berard (1997) ทําการเก็บคาเวกเตอร

ของสีผิวมนุษยโดยแยกคาสีออกเปน R, G และ B เพื่อพิจารณาคาฮิสโตแกรมของคาสีผิวมนุษยที่ได

จากการสํารวจขอมูลกลุมตัวอยาง ตอมา Saxe and Fould (1996)ประยุกตใชวิธีการดังกลาวกับ

ปริภูมิสี HSV และใชแนวคิดคาฮิสโตแกรมตัดผาน (histogram intersection) เปรียบเทียบคาฮิสโต

แกรมควบคุมกับคาฮิสโตแกรมปจจุบัน ซึ่งทําใหประสิทธิภาพดีกวาการใชคาเร่ิมเปลี่ยน 

 Chai and Ngan (1998) พิจารณาคาสีผิวในปริภูมิสี YCrCb โดยพิจารณาคาเร่ิม

เปลี่ยนของคาสีผิวมนุษยที่ไดจากการสํารวจขอมูลกลุมตัวอยาง ซึ่งตองระมัดระวังในการเลือกใชให

เหมาะสมกับภาพที่ทําการทดลองและเปนขอเสียของการคัดแยกสีผิวมนุษยดวยคาเร่ิมเปลี่ยน ตอมา

มีการนําการคัดแยกสีผิวมาใชรวมกับวิธีการอ่ืนๆในการคนหาใบหนาตัวอยางเชน Wu, Yokoyama, 

Pramadihanto, and Yachida(1996) ใชทฤษฎีคลุมเครือ (fuzzy theory) ในการคัดแยกสีผิวมนุษยและ

สีผมในปริภูมิสี CIE XYZ โดยทําการแปลงจากปริภูมิสี RGB นอกจากน้ียังมีการนําเอาลักษณะเดน

ของใบหนาอ่ืนๆมาใชในการคนหาตัวอยางเชน (Yokoo and Hagiwara(1996) ใชคุณสมบัติของ

โครงหนาทั่วไปของมนุษยที่เปนรูปไขสรางแบบจําลองรูปวงรีเปรียบเทียบพารามิเตอร 
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 วิธีเทียบเคียงแผนแบบ(Template matching methods) เปนการเปรียบเทียบภาพที่

ตองการคนหากับโครงสรางแบบจําลองของใบหนามาตรฐาน โดยเก็บขอมูลความสัมพันธอยาง

อิสระของสวนตางๆ บนใบหนาไดแกโครงสรางใบหนา ตา จมูก และปาก ในทาหนาตรง

ตัวอยางเชน Sakai, Nagao and Fujibayashi, (1969) เสนอโครงสรางแบบจําลองแผนแบบยอย 

(subtemplates model) โดยใชตัวกรองโซเบล (sobel filter) หาเสนขอบ เพื่อหาตําแหนงความนาจะ

เปนของสวนยอยตางๆบนใบหนาที่สามารถเขากันไดดีที่สุดกับแบบจําลองแผนแบบยอยใหเปน

ตําแหนงของใบหนาที่ตองการตอมา Tsukamoto, Lee, and Tsuji (1994) เสนอแบบจําลองคุณภาพ

สําหรับรูปแบบหนา (qualitative model for face pattern : QMF) โดยใชพารามิเตอรของแสงสวาง

และเสนขอบใบหนาเปนแบบจําลองของใบหนา และเทคนิคที่นิยมใชอีกอันหน่ึงคือการวิเคราะห

องคประกอบหลัก (principal component analysis: PCA) โดย Jung, Lee C.W., and Lee Y.C (2002) 

ศึกษาการคนหาตําแหนงที่แนนอนของใบหนาโดยใชหลักการพื้นฐานทางดานเรขาคณิต วิเคราะห

องคประกอบของใบหนาใหอยูในรูปของสมการทางคณิตศาสตรตอมามีการพัฒนาแบบจําลองใหมี

ความสามารถปรับตัวไดเรียกวาแผนแบบเปลี่ยนรูปได( deformable templates ) โดยแผนแบบ

สามารถปรับตัวใหรองรับความยืดหยุนของโครงสรางใบหนาที่เปลี่ยนแปลงไปและลดปญหาที่มี

ในแผนแบบคงตัวตัวอยางเชน Malciu and Preteux(2002) นําแบบจําลองหนาจากฐานขอมูล 

MPEG-4 มาสรางเปนแบบจําลองแผนแบบพารามิเตอร (template parameterization) และพิจารณา

ความยืดหยุนของโครงสรางใบหนาเปรียบเทียบเปนความยืดหยุนของสปริง เพื่อหาคาพลังงานที่

สปริงใชนอยที่สุดในการจะปรับตัวเพื่อใหภาพที่หาเสนขอบน้ันเขากับแบบจําลองมากที่สุด 

 

 
 

รูปท่ี 2.9 Template matching methods 

 

 วิธีเชิงลักษณะปรากฏ(Appearance-based methods) เปนการเปรียบเทียบภาพที่

ตอง การคนหากับโครงสรางแบบจําลองของใบหนาที่ทําการเรียนรูและฝกสอนใหระบบจดจําและ



16 

 

นําความรูในฐานขอมูลมาใชในการพิจารณาโดยสามารถแบงยอยไดหลายวิธีดวยกันในที่น้ีจะทํา

การเสนอเพียงวิธีการที่ไดรับความนิยมใชงานกันอยางกวางขวาง 3 วิธีดังน้ี 

 

 วิธีหนาลักษณะเฉพาะ (Eigenface Methods) เปนการวิเคราะหองคประกอบ

พื้นฐานของใบหนา  ดวยกระบวนการทางสถิติของใบหนาที่หลากหลาย โดยหนาลักษณะเฉพาะคือ

เซตของเวกเตอรลักษณะเฉพาะ(eigen vector) ที่สามารถหาไดจากเมทริกซความแปรปรวน รวม

เกี่ยว (covariance matrix) สรางเปนแบบจําลองของใบหนาที่รวมเอาลักษณะเดนตางๆของภาพ

ใบหนาตัวอยางมารวมกันเพื่อหาคาเฉพาะเจาะจงขององคประกอบบนใบหนา ซึ่งในแตละบุคคลจะ

เปนคาเฉพาะของบุคคลน้ันๆตัวอยางเชน Turk and Pentland (1991) นําภาพระดับเทามาแปลงเปน

เวกเตอรเพื่อหาคาลักษณะเฉพาะและนําคาลักษณะเฉพาะของตัวอยางภาพหนาบุคคล  มาสรางเปน

แบบจําลองหนาลักษณะเฉพาะเพื่อคนหาตําแหนงของใบหนาวิธีเชิงการกระจาย (Distribution-Base 

Methods) เปนการแสดงการกระจายตัวของรูปแบบขอมูลตัวอยางที่มีความเปนหนาและความไม

เปนหนาเพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการตัดสินใจตัวอยางเชน Sung and Poggio (1998) นําฟงกชัน

เกาสเซียน (Gaussian function) มาประมาณกลุมการกระจายของคาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง  

แสดงในรูปที่ 2.10 

 

 
 

รูปท่ี 2.10  การกระจายตัวของขอมูลตัวอยาง 

 

 

 

 

 โครงขายประสาทเทียม(Artificial Neural Networks) เปนการฝกสอนโครงขาย

ดวยโครงสรางใบหนาที่มีความซับซอน โดยทําการปรับคานํ้าหนักประสาทเพื่อใหคาความผิดพลาด
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กําลังสองเฉลี่ยมีคาลดลง ความถูกตองของโครงขายประสาทเทียมขึ้นกับตัวอยางที่ทําการฝกสอน

จํานวนชั้นนิวรอนและจํานวนนิวรอนที่เหมาะสม ตัวอยางเชน Rowley, Baluja, and Kanade (1998) 

ใชโครงขายประสาทเทียมแบบแพรกลับในการฝกสอนขอมูลตัวอยาง โดยทําการแบงขอมูล

ออกเปนภาพตัวอยางใบหนาบุคคลและภาพที่ไมใชใบหนาบุคคลอยางละ 1,048 ภาพ และแบงชุด

ขอมูลออกเปน 15 ชุดขอมูล รวมขอมูลตัวอยางทั้งหมดได 15,720 ภาพ ซึ่งการฝกสอนที่มีจํานวน

ขอมูลตัวอยางที่ครอบคลุมและมากเพียงพอจะชวยลดความผิดพลาดของระบบ 

 

 
 

รูปท่ี 2.11  ตัวอยางโครงขายประสาทเทียม 
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2.3 โปรแกรมใชในการแกไขและปรับแตงโคด 

 2.3.1 Visual Studio Code (วิชวล สตูดิโอ โคด) 

 

 
 

รูปท่ี 2.12 Visual Studio Code (วิชวล สตูดิโอ โคด) 

 

  Visual Studio Code หรือ VS Code เปนโปรแกรม Code Editor ที่ใชในการแกไข

และปรับแตงโคด จากคายไมโครซอฟท มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึง

สามารถนํามาใชงานไดแบบฟรี ๆ ที่ตองการความเปนมืออาชีพซึ่ง Visual Studio Code น้ัน เหมาะ

สําหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ตองการใชงานขามแพลตฟอรม รองรับการใชงานทั้งบน Windows, 

macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมตอกับ Git 

ได นํามาใชงานไดงายไมซับซอน มีเคร่ืองมือสวนขยายตาง ๆ ใหเลือกใชอยางมากมาก ไมวาจะเปน 

1.การเปดใชงานภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 

3.Debugger 4.Commandsความแตกตางระหวาง VSCode และ Visual Studio คือ  VSCode ไดทําการ

ตัดในสวนของ GUI designer ออกไป เหลือแตเพียงตัว Editor เทาน้ัน จึงทําใหตัวโปรแกรมน้ัน

คอนขางเบากวา Visual Studio เปนอยางมาก VSCode สามาถนํามาใชงานไดฟรี รองรับการทํางาน

ขามแพลตฟอรมสําหรับผูที่สนใจใชงาน สามารถดาวนโหลดไดที่ https://code.visualstudio.com/

ขอทาวความกอนวาเจา Editor ตัวน้ีมันออกมาต้ังแต 29 เมษา ป 2015 แลวแหละ พัฒนาขึ้นโดย

บริษัทยักษใหญนามไมโครซอฟต เปนทั้งตัวแกไขและปรับแตงโคด (code optimized editor) ที่ตัด

ความสามารถมาจาก Visual Studio รุนปกติ (พวก GUI designer) ออกไป เหลือแคตัว editor  
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รูปท่ี 2.13 Visual Studio Code (วิชวล สตูดิโอ โคด) 

 

  ความสามารถของเจา “vs code” น้ันจะมีความสามารถในการเปดอาน แกไข และ 

เขียนโคดไดเหมือน editor ตัวอ่ืนๆ เชน sublime, Atom, Notepad++ มีน้ันเอง รวมถึงความสามารถ

ในการติดต้ังเคร่ืองมือเสริม(Extension) โดยรับรองไดวามีซัพพอรทไวเพียบเลยทีเดียว 
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รูปท่ี 2.14 Visual Studio Code (วิชวล สตูดิโอ โคด) 

  แลวมันแตกตางกับตัวอ่ืนยังไงนะหรอ เพราะวามันถูกพัฒนามาใหตอบโจทย

นักพัฒนาอยางๆเรามากที่สุด การดีไซนหนาตาของมันจึงออกมาแตกตางจากเจาอ่ืนอยางเห็นไดชัด 

ใหเปนรูปแบบที่เขาใจและใชงานไดงาย ไมตองศึกษาอะไรเพิ่มเติมก็ใชงานแบบงายๆไดเลย 

 

 
 

รูปท่ี 2.15 Visual Studio Code (วิชวล สตูดิโอ โคด) 

 

  สิ่งที่ทําใหมันโดนเดนกวาตัวอ่ืนๆ คือการที่ออกแบบใหการคนหาสิ่งตางๆ ทํา

ออกมาใหใชงานไดงายและดูงายกวาตัวอ่ืนๆ รวมถึงการที่สรางใหสามารถเชื่อมตอกับ Git ไดอยาง

รวดเร็วและงายดายจนตกใจน่ีเอง มีฟงกชันในการ commit, push&pull อยูในตัว หรือจะดู change 

ของไฟลที่เกิดขึ้นก็ไดแบบงายๆ เจงไปเลยสินะ จากการที่ไดใชงานมาตลอดหลายเดือน ทําใหรูสึก

ไดวาชอบเจาตัวน้ีอยางจริงจัง อาจจะเพราะวาตอนใชงานน้ันรูสึกวามันทํางานไดเร็วกวาตัวอ่ืนๆ ใช

งานไดงายกวา หากคุณเปนคนหน่ึงที่ยังหา Editor คูใจยังไมไดก็อยากใหลองโหลดเจาตัวน้ีมาใช

งานดูโดยสามารถโหลดไดจาก https://code.visualstudio.com/Download 
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2.4 ภาษาท่ีใชในการเขียนโคด 

 2.4.1 ภาษา Python 

  Python เปนภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูงที่ใชกันอยางกวางขวางในการเขียน

โปรแกรมสําหรับวัตถุประสงคทั่วไป ภาษา Python น้ันสรางโดย Guido van Rossum และถูก

เผยแพรคร้ังแรกในป 1991 Python น้ันเปนภาษาแบบ interprete ที่ถูกออกแบบโดยมีปรัญชาที่จะทํา

ใหโคดอานไดงายขึ้น และโครงสรางของภาษาน้ันจะทําใหโปรแกรมเมอรสามารถเขาใจแนวคิด

การเขียนโคดโดยใชบรรทัดที่นอยลงกวาภาษาอยาง C++ และ Java ซึ่งภาษาน้ันถูกกําหนดใหมี

โครงสรางที่ต้ังใจใหการเขียนโคดเขาใจงายทั้งในโปรแกรมเล็กไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญ 

  Python น้ันมีคุณสมบัติเปนภาษาเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกสและมีระบบการ

จัดการหนวยความจําอัตโนมัติและสนับสนุนการเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบ ที่ประกอบไปดวย 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ imperative การเขียนโปรแกรมแบบฟงกชัน และการเขียนโปรแกรม

แบบขั้นตอน มันมีไลบราร่ีที่ครอบคลุมการทํางานอยางหลากหลาย ตัวแปรในภาษา Python น้ันมี

ใหใชในหลายระบบปฏิบัติการ ทําใหโคดของภาษา Python สามารถรันในระบบตางๆ ไดอยาง

กวางขวาง CPython น้ันเปนการพัฒนาในขั้นต้ันของ Python ซึ่งเปนโปรแกรมแบบ open source 

และมีชุมชนสําหรับเปนตนแบบในการพัฒนา เน่ืองจากมันไดมีการนําไปพัฒนากระจายไปอยาง

หลากหลาย CPython น้ันจึงถูกจัดการโดยองคกรไมแสวงหาผลกําไรอยาง Python Software 

Foundation  

 

  
 

รูปท่ี 2.16 ภาษา Python 

 

  ภาษา Python น้ันกําเนิดขึ้นในปลายป 1980 และการพัฒนาของมันน้ันเร่ิมตนใน 

December 1989 โดย Guido van Rossum ที่ Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) ในประเทศ

เนเธอรแลนด เน่ืองในผูประสบความสําเร็จในการสรางภาษา ABC ที่มีความสามารถสําหรับการ 

exception handling และการติดตอผสานกับระบบปฏิบัติการ Amoeba ซึ่ง Van Rossum น้ันเปน

ผูเขียนหลักการของภาษา Python และเขาทําหนาเปนกลางในการตัดสินใจสําหรับทิศทางการพัฒนา

ของภาษา Python เปนตน 
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2.4.2 โครงสรางของภาษา Python 

  ในบทน้ี คุณจะไดเรียนรูและทําความเขาใจในโครงของภาษา Python ใน

ภาษาคอมพิวเตอรน้ันก็มีโครงสรางของภาษาเชนเดียวกกับภาษามนุษย ซึ่งสิ่งเหลาน้ีถูกกําหนดเพื่อ

เปนรูปแบบและวิธีในการเขียนโปรแกรมในภาษา Python มันใชสําหรับควบคุมวิธีที่คุณจะเขียน

โคดของคุณเพื่อใหเขาใจโดยตัวแปรภาษาหรือคอมไพเลอรเพื่อเร่ิมตนการเรียนรูในภาษา Python 

มาดูตัวอยางของโปรแกรมอยางงาย โดยเปนโปรแกรมที่ถามชื่อผูใชและแสดงขอความทักทายทาง

หนาจอ มาเร่ิมเขียนโปรแกรมแรกในภาษา Python ของคุณ ใหคัดลอกโปรแกรมขางลางแลวนําไป

รันใน IDE 

 

 
 

รูปท่ี 2.17 Simple Python  

 

  ในตัวอยางเปนโปรแกรมในการรับชื่อและแสดงขอความทักทายออกทางหนาจอ 

ในการรันโปรแกรมคุณสามารถรันไดหลายวิธี แตที่แนะนําคือการใช Python shell ใหคุณเปด 

Python shell ขึ้นมาแลวกดสรางไฟลใหมโดยไปที่ File -> New File จะปรากฏกลอง Text editor 

ของภาษา Python ขึ้นมา เพื่อรันโปรแกรม Run -> Run Module หรือกด F5 โปรแกรมจะเปลี่ยน

กลับไปยัง Python shell และเร่ิมตนทํางานน่ีเปนผลลัพธการทํางานในการรันโปรแกรม first.py จาก 

Python shell ในตัวอยางเราไดกรอกชื่อเปน "Mateo" และหลังจากน้ันโปรแกรมไดแสดงขอความ

ทักทายและจบการทํางาน ในตอนน้ีคุณยังไมตองกังวลวาโปรแกรมในแตละบรรทัดน้ันทํางานยังไง 

ซึ่งเราจะอธิบายในตอไป 

  

2.4.3 Module 

 ในตัวอยางโปรแกรมรับชื่อของเรา เปนโปรแกรมแรกของเราในบทเรียน Python 

น้ี และเราไดบันทึกเปนไฟลที่ชื่อวา first.py ซึ่งไฟลของภาษา Python น้ันจะเรียกวา Module ซึ่ง 

Module จะประกอบไปดวยคลาส ฟงกชัน และตัวแปรตางๆ และนอกจากน้ีเรายังสามารถ import 

โมดูลอืนเขามาในโปรแกรมได ซึ่งโมดูลอาจจะอยูภายใน package ซึ่งเปนเหมือน directory ของ 

Module ในตัวอยาง first.py จึงเปนโมดูลของโปรแกรมแรกของเรา 

2.4.4 Comment 
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 คอมเมนตในภาษา Python น้ันเร่ิมตนดวยเคร่ืองหมาย # คอมเมนตสามารถเร่ิมตน

ที่ตําแหนงแรกของบรรทัดและหลังจากน้ันจะประกอบไปดวย Whilespace หรือโคดของโปรแกรม 

หรือคําอธิบาย ซึ่งโดยทั่วไปแลวคอมเมนตมักจะใชสําหรับอธิบายซอสโคดที่เราเขียนขึ้นและมันไม

มีผลตอการทํางานของโปรแกรม น่ีเปนตัวอยางการคอมเมนตในภาษา Python 

 

 
  

รูปท่ี 2.18 Comment 

 

  ในตัวอยาง เราไดคอมมเมนตสามแบบดวยกัน แบบแรกเปนการคอมเมนตแบบ 

single line แบบที่สองเปนการคอมเมนตแบบ multiline line และแบบสุดทายเปนการคอมมเมนต

แบบ inline หรือการคอมเมนตภายในบรรทัดเดียวกัน 

 

 2.4.5 Statement 

  Statement คือคําสั่งการทํางานของโปรแกรม แตละคําสั่งในภาษา Python น้ันจะ

แบงแยกดวยการขึ้นบรรทัดใหม ซึ่งจะแตกตางจากภาษา C และ Java ซึ่งใชเคร่ืองหมายเซมิโคลอน

สําหรับการจบคําสั่งการทํางาน แตอยางไรก็ตาม ในภาษา Python น้ันคุณสามารถมีหลายคําสั่งใน

บรรทัดเดียวกันไดโดยการใชเคร่ืองหมายเซมิโคลอน; 

 

 
 

รูปท่ี 2.19 Statement 



24 

 

2.5 ไลบรารีฟงกชันตาง ๆ 

             2.5.1 OpenCV (Open source Computer Vision) 

 

 
 

รูปท่ี 2.20 OpenCV (Open source Computer Vision) 

                          OpenCV (Open source Computer Vision) เปนไลบรารีฟงกชันการเขียนโปรแกรม 

(Library of Programming Functions) โดยสวนใหญจะมุงเปาไปที่การแสดงผลดวยคอมพิวเตอร

แบบเรียลไทม (Real-Time Computer Vision) เดิมทีแลวถูกพัฒนาโดย Intel แตภายหลังไดรับการ

สนับสนุนโดย Willow Garage ตามมาดวย Itseez (ซึ่งตอมาถูกเขาซื้อโดย Intel) OpenCV เปน

ไลบรารีแบบขามแพลตฟอรม (Cross-Platform) และใชงานไดฟรีภายใตลิขสิทธิ์ของ BSD แบบ

โอเพนซอรส (Open-Source BSD License) OpenCV ยังสนับสนุนเฟรมเวิรคการเรียนรูเชิงลึก (Deep 

Learning Frameworks) ไดแก TensorFlow, Torch/PyTorch และ Caffe 

 

                          โปรแกรม OpenCVเปน Library ในภาษา C++ และ Phyton สําหรับการพัฒนา

โปรแกรมที่เกี่ยวของกับ Image Processing และ Computer Vision โดยสามารถพัฒนาไดทั้งใน

ระบบปฏิบัติการวินโดว และ ระบบปฏิบัติการ Linux วิธีใชงาน OpenCV ใชรวมกับโปรแกรม 

Visual Studio C++ ในการนํา OpenCV มาใชงานรวมกับ Visual Studio C++ เพื่อใชพัฒนา

โปรแกรมน้ัน เราจําเปนตองต้ังคาใหกับโปรแกรม Visual Studio C++ กอน เพื่อระบุตําแหนงของ 

Library ของOpenCV ตําแหนงของไฟลที่ตองใชในโปรแกรมและตําแหนงของ Source File ใหตัว

โปรแกรมทราบ และสามารถดึงมาใชได Corlor หรือ Object จะประกอบไปดวย Histrogram ของสี

ตางๆ เราจะเก็บลักษณะของhistrogram  เอาไวเช็คขอมูลที่อยูในภาพ ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

หากมีลักษณะที่ใกลเคียงก็สามารถที่จะระบุตําแหนงของ object หรือ corlor เปนตน 
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             2.5.2 Deep learning 

                           Deep learning คือ deep learning คือ ซอฟแวรคอมพิวเตอรที่เลียนแบบการทํางาน

ของระบบโครงขายประสาท (neurons )ในสมองมนุษย ถือเปนซับเซ็ตของ machine learning 

Algorithm ของ deep learning ถูกสรางขึ้นจากการนําเอา neural network หลายๆ layer มาตอกัน 

โดย layer แรกสุดจะทําหนาที่ในการรับขอมูล ( Input layer ) layer สุดทายจะทําหนาที่สงผลลัพธ

การประมวลผลออกมา ( Output layer ) สวน layer ระวาง layer แรกสุด เเละ layer สุดทาย จะถูก

เรียกวา Hidden layer 

 

คําวา deep learning มีที่มาจากการที่ใช layer ของ neural network หลายอันๆมาตอกัน(มี Hidden 

layer มากกวา 2 layer ก็ถือเปน deep learning แลว )  เน่ืองจาก layer เหลาน้ีเปนโครงสรางที่ถูก

จัดเก็บแบบเปนกองซอน (stack) จึงเปรียบไดวา layer ที่จะนวนเยอะๆ ก็จะทําใหมีโครงสรางที่ลึก

(deep) ยิ่งขึ้นน่ันเอง  

 

 
 

รูปท่ี 2.21 Deep learning 

 

                            กระบวนการทํางานของ deep learning model ที่ใช deep learning ใหความแมนยํา 

(accuracy) ที่สูงในหลายๆปญหา ต้ังเเตการตรวจจับวัตถุ (object detection) ไปจนถึงการรูจํา

เสียงพูด (speech recognition)  โดยที่เราไมจําเปนตองใหความรูพื้นฐานใดๆกับมันใวลวงหนาเลย 

เพียงเเคใหขอมูลตัวอยาง (input data) มันก็จะทําการเรียนรูจากขอมูลและสังเคราะหเปนองคความรู

ออกมาไดอยางอัตโนมัติ อาทิเชน การใช deep learning ในวงการเกม เราไมจําเปนตองบอกมันวา

เลนยังไง เเคใหมันเรียนรูจากผูเลนที่เกงๆเปนจํานวนมาก มันก็เรียนรูวิธีการเลนเกมไดอยาง

อัตโนมัติเพื่อที่จะเขาใจหลักการของ deep learning มากยิ่งขึ้น , ใหคุณจินตนาการถึงครอบครัวที่มี 

พอแม และ ลูกนอยวัยละออน , ลูกนอยคนน้ันมักจะชี้สิ่งตางๆเเละพูดขึ้นพูดวา " น่ีคือเจาแมว" ซึ่ง

ไมวาจะชี้ไปที่ ทีวี ตูเย็น หรือ สุนัข ก็มักจะพูดประโยคน้ีออกมา  
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             2.5.3 Machine Learning 

                           Machine Learning คือ สวนการเรียนรูของเคร่ือง ถูกใชงานเสมือนเปนสมองของ 

AI (Artificial Intelligence) เราอาจพูดไดวา  AI ใช Machine Learning ในการสรางความฉลาด 

มักจะใชเรียกโมเดลที่เกิดจากการเรียนรูของปญญาประดิษฐ ไมไดเกิดจากการเขียนโดยใชมนุษย 

มนุษยมีหนาที่เขียนโปรแกรมให AI (เคร่ือง) เรียนรูจากขอมูลเทาน้ัน ที่เหลือเคร่ืองจัดการเอง 

                            Machine Learning เรียนรูจากสิ่งที่เราสงเขาไปกระตุน แลวจดจําเอาไวเปน

มันสมอง สงผลลัพธออกมาเปนตัวเลข หรือ code ที่สงตอไปแสดงผล หรือใหเจาตัว AI นําไปแสดง

การกระทํา Machine Learning เองสามารถเอาไปใชงานไดหลายรูปแบบ ตองอาศัยกลไกที่เปน

โปรแกรม หรือเรียกวา Algorithm ที่มีหลากหลายแบบ โดยมี Data Scientist เปนผูออกแบบ หน่ึงใน 

Algorithm ที่ไดรับความนิยมสูง คือ Deep Learning ซึ่งถูกออกแบบมาใหใชงานไดงาย และ

ประยุกตใชไดหลายลักษณะงาน อยางไรก็ตาม ในการทํางานจริง Data Scientist จําเปนตอง

ออกแบบตัวแปรตางๆ ทั้งในตัวของ Deep Learning เอง และตองหา Algorithm อ่ืนๆ มาเปนคู

เปรียบเทียบ เพื่อมองหา Algorithm ที่เหมาะสมที่สุดในการใชงานจริง 

 

 
 

 

  รูปท่ี 2.22 Machine Learning 

 

                            Machine Learning สมองที่เรียนรูทั้งหมดเกิดขึ้น วิธีที่ machine เรียนรูเหมือนกับ

มนุษย มนุษยเรียนรูจากประสบการณ ยิ่งพวกเรารูมาก ยิ่งงายตอการพยากรณวาสิ่งตอไปอะไรจะ

เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบ, เมื่อพวกเราประสบกับเหตุการณที่ไมเคยเจอมากอน ,มีความเปนไปไดที่

คามสําเร็จจะลดลงกวาเหตุการณที่เคยเจอมาแลว machine สามารถถูก ฝก(train) ไดในรูปแบบ

เดียวกัน เพื่อที่จะเพิ่มความแมนยําในการพยากรณ machine สามารถมองเห็นตัวอยางที่เราให 
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             2.5.4 Tkinter (ทีเคอินเตอร) 

                            Tkinter เปนโมดูล อินเตอรเฟซมาตรฐาน .Tk python Tk GUI Toolkit และ Tkinter 

สามารถใชไดมากที่สุดในแพลตฟอรม Unix เดียวกันสามารถนําไปใชกับทั้งระบบ Windows และ 

Macintosh, Tk8.0Tkinter มาตรฐานหองสมุด Python GUI ใช Tkinter สามารถสรางโปรแกรม GUI

การสรางโปรแกรมแบบ GUI โมดูลนําเขา Tkinter , สรางการควบคุม , กําหนดตนแบบการควบคุม

ที่เปนตัวควบคุมที่พวกเขาอยู , บอกวาจีเอ็ม (ผูจัดการเรขาคณิต) มีการผลิตการควบคุม 

                              โมดูล Tkinter  ใหความหลากหลายของการควบคุมเชน ปุม ปายและกลอง

ขอความ , การใชงานโปรแกรมประยุกตแบบ GUI การควบคุมเหลาน้ีมักจะเรียกวาการควบคุมหรือ

สวนประกอบ       2.5.4.1 จุดเดน  

                                 2.5.4.1.1 ใชงานกันแพรหลาย 

                                 2.5.4.1.2 มาพรอมกับ Python ทุกรุน (ในกรณีที่มีการรวมมากบั distro) 

                                 2.5.4.1.3 มีเอกสารเปนมาตรฐานอยูใน python doc 

                                 2.5.4.1.4  ทํางานไดรวดเร็ว 

                                 2.5.4.1.5  มี  API งายตอการเรียนรู เหมาะกับโครงการขนาดเล็ก 

                             2.5.4.2  จุดดอย 

                                 2.5.4.2.1  หนาตาแตละ  ไมเหมือนกัน 

                                 2.5.4.2.2  มีความยุงยากกับอินเทอรเฟซที่ซับซอน 

                                 2.5.4.2.3  ไมมี GUI builder มาในตัว 

 

 
 

  รูปท่ี 2.23 Tkinter (ทีเคอินเตอร) 

             2.5.5 NumPy (Numeric Python) 
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                            NumPy (Numeric Python) เปนโมดูลสวนเสริมของ Python ที่มีฟงกชั่นน เกี่ยวกับ

คณิตศาสตรและการคํานวณตางๆ มาใหใชงาน โดยทั่วไปจะ เกี่ยวกับการจัดการขอมูลชุด (Array) 

ขนาดใหญและเมทริกซ NumPy น้ีครบคลุมการคํานวณมากมายสามารถทํางานไดใกลเคียงกับ

commercial software เชน MatLab เลยทีเดียวเน่ืองจาก NumPy มีความสามารถมากในรายวิชาน้ีเรา

จะเรียนเกี่ยวกับVector and matrix mathematics มีหลายวิธีในการ import NumPy เขามาใชงาน 

โดยทั่วไปวิธีมาตรฐานไดแกคําสั่ง import numpy อยางไรก็ตามหากมีการเรียกใชงาน NumPy

บอยคร้ัง แตละคร้ังจะตองพิมพ numpy.X ดังน้ันเพื่อความสะดวก เราจะยอเวลาเรียกเปน np เราจะ 

เปลี่ยนการ import เปน import numpy as np ทําใหเราเรียกใชงานฟงกชั่นไดโดยเขียนเปน np.x 

                           2.5.5.1 Arrays 

                                        Arrays เปนคุณสมบัติหลักของ NumPy มีลักษณะคลายกับ list ยกเวน 

สมาชิกทุกตัวใน array จะตองเปนขอมูลชนิดเดียวกัน โดยทั่วไปแลวขอมูล ที่เก็บจะเปนตัวเลขเชน 

int หรือ float Arrays มีความสามารถในการด าเนินการเกี่ยวกับขอมูลที่เปนตัวเลข จํานวนมาก ๆ 

ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวา list เราจะนํา Array น้ีมาสรางเปน Vectors และ 

Matrices 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.24 Vector and Matrix 
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การสราง array เราจะสราง Vector และ Matrix ไดโดยการใช Array สามารถถูกสรางได

จาก list import numpy as np > a = np.array([1,2,4,8],float) >  print(a) >  type(a) Array มิติเทียบ

ไดกับ Vector น่ันเอง การสรางและเขาถึงขอมูลใน array ในการสราง array จะรับคา 2 คาไดแก list 

ที่ตองการเปลี่ยนเปน array  , ชนิดของสมาชิกที่ตองการสรางเปน array สมาชิกของ array จะถูก

เขาถึง แบงและจัดการไดเชนเดียวกับ list เชน 

 

 
 

รูปท่ี 2.25 การสรางและเขาถึงขอมูลใน array 

 

                           การเขาถึงขอมูลใน array หลายมิติ Array สามารถทําใหเปนหลายมิติได ไม

เหมือนกับ list การสามารถเขาถึง ขอมูลในแกนที่แตกตางกันท าไดโดยใชcomma ภายในปกกา 

Array 2 มิติเทียบไดกับ Matrix น่ันเอง  

 

 
รูปท่ี 2.26 การเขาถึงขอมูลใน array หลายมิติ 



บทที่  3 

วิธีการดําเนินโครงการ 

 

ในการดําเนินโครงการระบบรูจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง (Deep Learning Face 

Recognition by Camera) มีขั้นตอนการสรางในสวนตาง ๆ โดยทางกลุมผูสรางไดรวมกันวางแผน

ในการปฏิบัติงาน และจัดแบงงานตามความเหมาะสม 

 ขั้นตอนในการดําเนินโครงการ  แบงออกเปนดังน้ี 

      3.1  การวางแผนและการเตรียมงาน 

      3.2  การออกแบบ 

      3.3  การดําเนินการสราง 

 

3.1 ข้ันตอนการวางแผนและการเตรียมการ 

 การวางแผนและการดําเนินโครงการ เร่ิมเมื่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการใหเสนอ

หัวขอโครงการในภาคเรียนที่ 1 ทางกลุมผูจัดทําไดเสนอหัวขอโครงการระบบรูจําใบหนาและระบุ

ตัวตนดวยกลอง 

 ซึ่งมีลําดับขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการดังตารางที่  3.1 

       3.1.1  การวางแผนการทําโครงการ 

   3.1.1.1 คิดหัวขอโครงการ 

   3.1.1.2 จัดทํารูปเลมเสนอโครงการ 

   3.1.1.3 เสนอรางโครงการ 

   3.1.1.4 แกไขเสนอรางโครงการ 

   3.1.1.5 ศึกษาเทคโนโลยี Face Recognition และภาษาที่ใชควบคุม 

   3.1.1.6 ทําการติดต้ังโปรแกรม vs code ,  Python 3.6.8 และ Library ที่ใช 

   3.1.1.7 จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 1-3 

   3.1.1.8 สราง Dataset เพื่อเก็บขอมูล 

   3.1.1.9 ทําการทดสอบรันโปรแกรม 

   3.1.1.10 สรางเสียงเพื่อยืนยันเมื่อตรวจพบใบหนาตรงตาม Dataset 

   3.1.1.11 ปรับปรุงแกไขระบบตางๆทีเ่กิดขอผิดพลาด 

   3.1.1.12 จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 4-5 

   3.1.1.13 นําเสนอโครงการ 

   3.1.1.14 จัดทํารูปเลมโครงการทั้งหมด  
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ตารางการวางแผนงานและการเตรียมการโครงการน้ีใชระยะเวลาในการพัฒนาต้ังแตเดือน

มิถุนายน  พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

 

ตารางท่ี 3.1  แสดงแผนการดําเนินโครงการ  

 

 

* 
ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 พ.ศ.2562  พ.ศ.2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ 

1 คิดหัวขอโครงการ *         

2 จัดทํารูปเลมเสนอ

โครงการ 
* 

        

3 เสนอรางโครงการ *         

4 แกไขเสนอราง

โครงการ 

 
* 

       

5 ศึกษาเทคโนโลยีFace 

Recognition 

 
* 

       

6 จัดทําโครงการ ติดต้ัง

โปรแกรม 

  
*  

     

7 จัดทํารูปเลมบทที่ 1-3    *      

8 สราง Dataset ขอมูล     *     

9 ทดสอบรันโปรแกรม     *     

10 สรางสีเพื่อยืนยันเมื่อ

ตรวจพบใบหนา 

    
* 

    

11 แกไขระบบตางๆที่

เกิดขอผิดพลาด 

    
* 

    

12 จัดทํารูปเลมบทที่ 4-5      *    

13 นําเสนอโครงการ       *   

14 จัดทํารูปเลมโครงการ        * * 
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รูปท่ี 3.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

 

เร่ิมตน 

คิดหัวขอโครงการ 

จัดทําเอกสารเสนอหัวขอโครงการ 

จัดทําเอกสาร

เสนอโครงการ 
แกไข 

ศึกษา Face Recognition และภาษาที่ใชควบคุม 

 

ผาน 

ไมผาน 

ทําการติดต้ังโปรแกรม 

จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 1-3 

 

สราง Dataset เพื่อเก็บขอมูล ๆ 

 

A 
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รูปท่ี 3.2 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดําเนินงาน (ตอ) 

A 

ทําการทดสอบรัน

โปรแกรม 
แกไข 

ผาน 

ไมผาน 

สรางสเีพื่อยืนยันเมื่อตรวจพบใบหนา 

แกไขระบบตางๆ

ที่เกิดขอผิดพลาด 
แกไข 

ไมผาน 

ผาน 

จัดทํารูปเลมโครงการทั้งหมด 

 

สิ้นสุด 

จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 4-5 

นําเสนอโครงการ 
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3.2  การออกแบบ 

 

 3.2.1 รูปหนาตางเมนูของระบบรูจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง 

 
 

รูปท่ี 3.3 หนาเมนูของระบบรูจําใบหนา 

 

 3.2.2  Button ที่ 1 บันทึกใบหนา Save face 

 
 

รูปท่ี 3.3  หนาบนัทึกใบหนา Save face 



35 

 

3.2.3 Button ที่ 2 ทําการ Training ใหระบบรูจําใบหนา 

 
 

รูปท่ี 3.4  หนา Training ใหระบบรูจําใบหนา 

 

 3.2.4 Button ที่ 3 รูปหนาตางระบบรูจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง 

 
 

รูปท่ี 3.5  หนาตางระบบรูจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง 
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 3.2.5 Button ที่ 4 หนาตางกันหลับในขณะรถ Prevent Opiates 

 
 

 

รูปท่ี 3.6  หนาตางกันหลับในขณะรถ 

 

 3.2.6 หนาตางอางอิงระบบระบบรูจําใบหนาและระบุตัวตน 

 
 

รูปท่ี 3.7  หนาตางอางอิงระบบ 
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3.3  การดําเนินการสราง 

 3.3.1 Flow Chart โครงการระบบรูจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง 

 
 

รูปท่ี 3.8  Flow Chart ระบบรูจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง 

 

 3.3.2 แผนผังการทํางานของระบบ 

 
 

รูปท่ี 3.9  การทํางานของระบบ 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 ผลการศึกษาทําใหเราไดรูถึงการทํางานรวมกันเปนกลุมตองสามัคคีกันในการวิเคราะหและ

ออกแบบตลอดจนถึงขั้นตอนการทํางานแตละขั้นตอนวามีอะไรบาง ในที่น้ีทางคณะผูจัดทําจะ

กลาวถึงผลของการศึกษาขอมูล และผลที่ไดรับอยางละเอียด แบงออกเปนดังน้ี 

 4.1 ขั้นตอนการออกแบบชิ้นงาน 

 4.2 ขั้นตอนการทํางาน 

 4.3 ขั้นตอนการทดสอบระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง 

 

4.1 ข้ันตอนการออกแบบชิ้นงาน 

 ขั้นตอนน้ีคณะผูจัดทําไดทําการประชุมกลุมกันออกความคิดเห็นและเพื่อแบงหนาที่ของแต

ละคนเพื่อทําใหขั้นตอนในการทํางานไดอยางรวดเร็ว และมีการกระจายหนาที่การทํางานใหเทา

เทียมกันเพื่อใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน

และรับความคิดเห็นของผูอ่ืนดวย ขั้นตอนการออกแบบมีดังน้ี 

 4.1.1 แนวคิด แนวคิดที่ทางคณะผูจัดทําไดเร่ิมจากการทํา โครงการระบบจดจําใบหนาและ

ระบุตัวตนดวยกลอง (Face Recognition) ทางคณะผูจัดทําจึงมีความเห็นใหนํา Visual Studio Code 

(Vs Code) มาใชใหเปนชุดควบคุมการเขียนคําสั่งโคดของภาษาไพธอน (Python 3) ในการพัฒนา

ระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง เพื่อจะไดเปนตนแบบใหกับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตอไป 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 วิชวลสตูดิโอโคด Visual Studio Code  
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 4.1.2 การเร่ิมตนคิดแบบ ในการเร่ิมตนคิดแบบน้ันทางคณะผูจัดทําไดเร่ิมตนกันคนหา

ขอมูลตาง ๆ ตามเว็บไซต และคนหาอุปกรณที่จะไดใชเพื่อสอดคลองกับ ชุดคําสั่งของภาษาไพธอน 

(Python 3) ในการพัฒนาระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง อุปกรณที่ทางคณะผูจัดทําได

คิดไว มีดังน้ี 

  4.1.2.1 คอมพิวเตอร (Computer) , โนตบุต (Notebook)  

  4.1.2.2 สายเชื่อมตอ (USB) 

  4.1.2.3 ลําโพง (loudspeaker) 

  4.1.2.4 กลองเว็บแคม (Webcam Camera) 

 

4.2 ข้ันตอนการทํางาน  

 ขั้นตอนการทํางานน้ันกลาวถึงขั้นตอนในการทํางานต้ังแตตนวามีอะไรบาง 

 4.2.1 เร่ิมขั้นตอนแรกโดยเราทําการ Import Library tkinter เขามา 

 

 
  

รูปท่ี 4.2 Import Library tkinter 

 

 4.2.2 สรางเมนู> ออก และ เกี่ยวกับ>ไลบราร่ี> ผูออกแบบ 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 สรางหนาเมนู 
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 4.2.3 สรางปุมเพื่อเก็บคาคําสั่งเมื่อกดไปแลวเปดเปนระบบตาง ๆ 

 

 
 

รูปท่ี 4.4 สรางปุมเพื่อเก็บคาคําสั่ง 

 

 4.2.4 ใหทําการสรางฟงสชั่นของปุม เกี่ยวกับ>ไลบราร่ี> ผูออกแบบ เพื่อใหไดหนาตาง 

เชนเมื่อเราคลิ๊กปุม ไลบราร่ีก็จะโชวหนาตางดังน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 4.5 ทําการสรางฟงสชั่นของปุม เกี่ยวกับ>ไลบราร่ี> ผูออกแบบ 
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4.2.5 ออกแบบระบบบันทึกใบหนาโดยระบบบันทึกใบหนาน้ีจะทํางานโดยการไปสราง

โฟลเดอร> โฟลเดอรชื่อที่เราทําการกรอกเขามากอนทําการบันทึกใบหนา > รูปภาพจะอยูในโฟล

เดอรที่เราบันทึกเขามากอนหนาน่ีเชนพอรันโปรแกรมระบบจะใหInput Name : ……. เราก็ทําการ

กรอกชื่อในที่น้ีเราทําการกรอกวา Aon จากน้ันระบบก็จะทําการบันทึกใบหนาของเราโดยที่เรามอง

ไปที่กลองเพื่อใหใบหนาที่ชัดเจนตัวอยาง Path ที่บันทึก 

C:\Users\thara\Desktop\FaceReconition\datasets\faces\Aon 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 ออกแบบระบบบันทึกใบหนา 

 

 4.2.6 ใหเรากําหนดที่เก็บของรูปภาพ,ขนาดไซตของรูปภาพ,จํานวนรูปภาพที่ตองการ

บันทึก,โมเดลตัวตีกรอบใบหนา,กําหนดสีของกรอบที่วงรอบ ๆใบหนาเรา ดังน้ี 

 

 
 

 

รูปท่ี 4.7 กําหนดที่เก็บของรูปภาพ,ขนาดไซตของรูปภาพ,จํานวนรูปภาพที่ตองการ 
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 4.2.7 ในขั้นตอนน้ีเราจะทําการกรอกชื่อของบุคคลน้ันกอนแลวจะนําไปสราง Forder ใน 

Datasets > Faces > “ชื่อที่เรากรอกไว” 

 

 
 

รูปท่ี 4.8 Datasets > Faces > “ชื่อที่เรากรอกไว” 

 

 4.2.8 ตอมาเราจะทําการเรียกใชกลองจากภายนอกคือกลอง Webcam แลวก็กําหนดตัวแปร 

ไวนับจํานวนรูปคือ Count = 0 จะไดดังน้ีตรง Capture = cv2.VideoCapture(1) ตรง (1) คือเปน

กลองจากตอภายนอกถาเปนกลองของโนตบุคหรือกลองติดมากับเคร่ืองจะใช(0)ถาเปนกลองนอก

จะเร่ิมที่(1) ไป เร่ือยวาเรามีกลองกี่ตัวก็นับไปครับแลวนํามาใสในวงเล็บ 

 

 
 

รูปท่ี 4.9 การเรียกใชกลองจากภายนอกคือกลอง Webcam 
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 4.2.9 ขั้นตอนน่ีเราจะทําการนับตัวแปร Count มาเปรียบเทียบกับ MAX_CAPTURE โดย 

ใชคาสั่ง While Loop() โดยถา Count นอยกวา MAX_CAPTURE จะทําการเขาลูป While จากน้ัน

จะทําการจับภาพแบบ Frame ตอ Frame ตอมาก็จะแสดงภาพแบบขาวดําผาน Function cvtColor 

แลวแสดง Frame ที่เปนขาวดําพอไดแลวใหทําการใช faces เพื่อตรวจจับบหนาเสร็จแลวเราจะทํา

การใช ifLen(faces) เพื่อตรวจหาใบหนาเพื่อตีกรอบ สี่เหลี่ยมแลวจะทําการเช็คขนาดของใบหนาอีก

ที่ถาใบหนามีขนาดมากหรือเทากับ Size ที่เรากําหนดไวจะทําการเขา Loop if เพื่อทําการปรับขนาด

ใหมและสราง Path และชื่อของ รูปภาพโดยต้ังวา /img +str(count) เพื่อไดไฟลรูปและตัวเลข

เรียงลําดับและต้ังนามสกุลของ ไฟลภาพดวย /.jpg จากน้ันจะใช Function cv2.imwrite เพื่อสรางรูป

มาใหมตามที่เรากําหนดไว และใช Function cv2.rectangle เพื่อกําหนดขนาดและสีของกรอบที่ตี

ใบหนาแลวใช Function cv2.putText เพื่อนับจํานวนรูปภาพโดย Str(count)+str(MAX_CAPTURE) 

thickness = 2 คือความหนาของกรอบ แลวจะทําการนับ Count +=1 แลวก็กลับไปวนจน ครบ

จํานวนที่กําหนดไว แลวทําการโชวหนาตางของระบบโดยใช cv2.imshow(“ชื่อหัวขอ”, frame) แลว

จะใชคําสั่งเมื่อกด q จะทําการปดโปรแกรม และลางคาที่ตกคางโดยใช Capture.release() และ 

Function cv2.destroyAllWindows() ไวสําหรับปดการทํางานดังน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 4.10 นับตัวแปร Count มาเปรียบเทียบกับ MAX_CAPTURE 
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 4.2.10 ออกแบบระบบเทรนใบหนาใหจดจําใบหนาในระบบน้ีทางเราจะทําการนํารูปภาพที่

บันทึกมาทําใหสามารถรูจําใบหนาของแต ละคนไดดวยการนํารูปภาพใบหนาของแตละคนมา

รวบรวมไวใน SVM_MODEL และเก็บรูปที่ทําการเทรนแลวมาไวในโฟลเดอร Datasets > 

processed และทําการบันทึกขอมูลลง ในไฟล faces.csv และ ไฟล processed.csv เพื่อเก็บขอมูลเปน

ตาราง 

 

  4.2.10.1 ขั้นแรกใหทําการ Import Library เสริมมาชวยในการทํางาน 

 

 
 

รูปท่ี 4.11 Import Library เสริมมาชวยในการทํางาน 

 

  4.2.10.2 ขั้นตอนน้ีทําการสรางฟงกชั่นเพื่อระบุ Path และ Out Path เพื่อดึงและ

บันทึก ขอมูลดังน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 4.12 ทําการสรางฟงกชั่นเพื่อระบุ Path และ Out Path 
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4.2.10.3 ทําการสรางเสนทางเพื่อใชเก็บไฟล Csv เพื่อเก็บขอมูลลง ตารางดังน้ี 

 

 
 

 

รูปท่ี 4.13 สรางเสนทางเพื่อใชเก็บไฟล Csv เพื่อเก็บขอมูล 

 

  4.2.10.4 สรางฟงกชั่นปรับขนาดรูปเพื่อทําการประมวลผลอีกคร้ัง 

 

 
 

รูปท่ี 4.14 สรางฟงกชั่นปรับขนาดรูป 
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  4.2.10.5 ทําการประมวลผลภาพเพื่อเก็บลงในไฟล processed.csv แบบ Row & 

Columns และเก็บลงในโฟลเดอร processed อีกคร้ังโดยรวมไฟลรูปภาพที่ อานแลวมาไวใน

โฟลเดอรเดียวและปรับขนาดความกวางเทากับ 64 ดังน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 4.15 ทําการประมวลผลภาพเพื่อเก็บลงในไฟล processed.csv 

 

  4.2.10.6 ตอมาจะเปนการสรางฟงกชั่นตรวจจับใบหนาจากรูปภาพที่เราบันทึกมา

โดยอานรูปภาพแลวจะทําการบันทึกขอมูลลงในไฟล faces.csv แบบ Row & Columns อีกคร้ังดังน้ี 

 

 
รูปท่ี 4.16 สรางฟงกชั่นตรวจจับใบหนาจากรูปภาพ 
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  4.2.10.7 ตอไปจะเปนระบบทําใหโมเดลจดจําใบหนาและเก็บไฟลรูปรวมใน 

SVM_MODEL ที่ชื่อวา faces.lib ในขั้นตอนน้ียิ่งเราเทรนใบหนาบอย ๆระบบจะ สามารถจําได

ยิ่งขึ้นเปนการเรียนรูใหระบบรูจักใบหนามากยิ่งขึ้น 

 

 
 

รูปท่ี 4.17 โมเดลจดจําใบหนาและเก็บไฟลรูปรวมใน SVM_MODEL ที่ชื่อวา faces.lib 

 

  4.2.10.7 ขั้นตอนสุดทายคือขั้นตอนการรายงานความแมนยําของรูปภาพที่ทําการ

เทรนมาแลวโดยสรุปเปน Report เปนคะแนนยิ่งคะแนนมากจะจับใบหนาไดถูกตองมากขึ้น ดังน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 4.18 การเขียนโคดรายงานความแมนยําของรูปภาพ 
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รูปท่ี 4.19 Report เปนคะแนนยิ่งคะแนนมากจะจับใบหนาไดถูกตองมากขึ้น 

 

 4.2.11 ออกแบบระบบตรวจจับอาการหลับงวงนอนหรือหลับในทําการสรางฟงกชั่นเพื่อ

เก็บรายละเอียดของดวงตาเพื่อนํามาเปรียบเทียบ 

 

 
 

รูปท่ี 4.20 ระบบตรวจจับอาการหลับงวงนอนหรือหลับใน 
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 4.2.12 ทําการเรียกใชงานตัวตีกรอบดวงตาและตัววาดจุดสําคัญของดวงตาและกําหนดเวลา 

ที่ใชในการหลับตาพรอมกําหนดคาของดวงตา ดังน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 4.21 ทําการเรียกใชงานตัวตีกรอบดวงตา 

 

 4.2.13 ทําการเขาลูป While เพื่อกําหนดขนาดของหนาตางและอานคาของดวงตาพอได 

แลวจะเขาลูป For เพื่อทําการแปลงคาดวงตาใหอานคาที่ละเฟรมและจะเขาลูป If ก็ตอเมื่อดวงตา

หลับนานกวาที่เรากําหนดคือ 10 วิแลวจะทําการสงเสียงแจงเตือนเพื่อใหเรา รูสึกตัวแตถาไมเขาลูป 

If ก็จะทําการนับคาใหมไปเร่ือย ๆถาจะออกโปรแกรมออกไดโดย การกด Q ถากดตัวอ่ืนโปรแกรม

จะไมออกและกลับมาทํางานเหมือนเดิม 

 

 
 

รูปท่ี 4.22 กําหนดขนาดของหนาตางและอานคาของดวงตา 
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4.3 ข้ันตอนการทดสอบระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง 

 จากการทดสอบระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง ขอกังวลขอแรกของการใช

เทคโนโลยีดังกลาวคือปญหาดานความแมนยําถูกตอง ระบบเหลาน้ีพัฒนาขึ้นจากฐานขอมูลรูปภาพ 

ไมตางจากคนเรา ที่มักจะไมสามารถแยกแยะหนาตาของกลุมคนตางเชื้อชาติที่เราไมคุนเคยได ถา

ฐานขอมูลที่ใชในการฝกสอนไมครอบคลุมหรือมีกลุมประชากรบางประเภทนอย ก็อาจทําใหระบบ

ขาดความแมนยําได สภาวะดาบสองคมของเทคโนโลยีจดจําใบหนาน้ันไมตางจากเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

ในมุมหน่ึงเราไดเห็นศักยภาพทั้งดานธุรกิจ ดานความปลอดภัย และดานการบังคับใชกฎหมาย แต

ในอีกดานหน่ึง เทคโนโลยีการจดจําใบหนาน้ันสุมเสี่ยงตอการกอใหเกิดการละเมิดความเปน

สวนตัวในระดับที่ไมเคยมีมากอน เมื่อมีปจจัยเรงดวนดานความมั่นคงปลอดภัยของสังคม ความเปน

สวนตัวจะเปนสิ่งแรกที่โดนสละทิ้งไปกอน ดังน้ันเราไมควรจะรอใหเกิดสภาวะดังกลาว แลวจึง

คอยหันมาสนใจประเด็นเกี่ยวของกับเทคโนโลยีใกลตัวน้ี 



บทที่ 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะการดําเนินโครงการ 

 

ในการจัดทําโครงการดําเนินการสรางระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง(Deep 

Learning Face Recognition by Camera) น่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ผูจัดทําไดวางแผนไว

ซึ่งระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลองสามารถทํางานไดตามที่ตองการ และการประสบ

ปญหาตาง ๆ ทางคณะผูจัดทําไดปรับปรุงแกไขในสวนตาง ๆเพื่อใหระบบจดจําใบหนาและระบุ

ตัวตนดวยกลองเกิดความผิดพลาดไดนอยที่สุด สามารถสรุปผลการดําเนินโครงการและ

ขอเสนอแนะดังน้ี 

5.1 วัตถุประสงคโครงการ 

5.2 ประโยชนที่คาดจะไดรับ 

5.3 ปญหาที่ประสบในการดําเนินโครงการ 

5.4 ผลการดําเนินโครงการ 

5.5 อภิปรายผล 

5.6 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 วัตถุประสงคโครงการ 

5.1.1 เพื่อนําความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําโครงการ 

 5.1.2 เพื่อศึกษาระบบการจดจําใบหนา (Face Recognition) เพื่อนําไปตอยอด 

5.1.3 เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับสถานที่ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

5.2 ประโยชนท่ีคาดจะไดรับ 

 5.2.1 เพื่อนําความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําโครงการ 

 5.2.2 เพื่อศึกษาระบบการจดจําใบหนา (Face Recognition) เพื่อนําไปตอยอด 

 5.2.4 เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับสถานที่ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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5.3 ปญหาท่ีประสบในการดําเนินโครงการ 

 การดําเนินการจัดทําโครงกันน้ันผูจัดทําไดประสบปญหาการดําเนินโครงการหลายอยาง 

ทางคณะผูจัดทําจะอธิบายสาเหตุและวิธีการแกปญหาเปนขอๆ ดังน้ี 

5.3.1 ตรวจจับใบหนาผิดพลาดเกิดจากแสงในหอง 

 5.3.2 การแจงเตือนดวยเสียงมีการกระตุก 

 5.3.3 แสดงชื่อผิดในการตรวจจับ 

 

5.4 ผลการดําเนินโครงการ 

 ในการดําเนินโครงการจัดทําระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง เร่ิมจากการ

นําเสนอโครงการตอคณะกรรมการพิจารณาทางคณะกรรมการไดเสนอแนะสวนตาง ๆ และคณะ

ผูจัดทําไดทําตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ จนไดรับอนุมัติการทําโครงการแลว ทางคณะ

ผูจัดทําไดไดศึกษาขอมูลรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการ จัดทําระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตน

ดวยกลอง โดยไดทําการออกแบบและดําเนินการ จัดทําตามที่วางแผนไวจนสําเร็จ 

 

 ผลการดําเนินโครงการระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง ไดทําการตรวจสอบ

การใชงานและตรวจสอบแลวไดผลวาตัวระบบจดจําใบหนา น้ันทํางานไดปกติตามที่ผู จัดทํา

คาดหวังไว 

 

5.5 อภิปรายผล 

 ในการทดสอบระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง ทางผูจัดทําไดทําการทดสอบ

การทํางานของระบบแลววาทํางานไดอยางปกติ 

 

5.6 ขอเสอนแนะ 

 กลาวถึงขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง 

 5.6.1 ควรทําการเพิ่มเสียงในการตรวจจับใบหนาเพื่อใหเปนการแจงเตือนเมื่อพบใบหนา 

 5.6.2 การนําระบบมาพัฒนาตอยอดโดยการตรวจจับดวงตาปองกันการอาการงวงนอน 

 5.6.3 ควรมีการจัดทําโครงการใหหลากใหครบตอกลุมสาระการเรียนรู 

 5.6.4 ทําการัด UI ใหงายตอการใชงาน 
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ภาคผนวก  ก 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แบบเสนอรางโครงการ 

 

เร่ือง 

ระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง 

DEEP LEARNING FACE RECOGNITION BY CAMERA 

 

 

 

 

โดย 

 นายศิขรินทร งามดี รหัสประจําตัว  40952 

 นายธารา รอบรู รหัสประจําตัว  41148 
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แบบเสนอรางโครงการ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ชื่อโครงการ ระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง 

  Deep Learning Face Recognition by Camera 

ชื่อผูเสนอโครงการ 1.  นายศิขรินทร  งามดี รหัสประจําตัว 40952 (หัวหนากลุมโครงการ) 

ชื่อผูรวมโครงการ 2.  นายธารา  รอบรู รหัสประจําตัว 41148 

 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รอบ  บาย* 

ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงการ อาจารยคุณานนท สุขเกษม 
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในวิชาโครงการ  จํานวน  4  หนวยกิต 
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ลงชื่อ  นายศิขรินทร งามดี    (หัวหนากลุมโครงการ) 

ลงชื่อ  นายธารา รอบรู  (สมาชิกกลุมโครงการ) 

...................... / ............................ / .............. 

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
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               ลงนาม ................................................. 

                                ............ /.................. / .......... 

                ลงนาม ................................................. 

                                ............ /.................. / .......... 

ความเห็นผูรับผิดชอบโครงการ  สาขาวิชาฯ 

...........................................................................
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...........................................................................
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               ลงนาม ............................................... 

                                ............ /................ / ......... 

 

หมายเหตุ  พรอมแนบโครงการ  ตามแบบฟอรมที่กําหนดมาดวยแลว 
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1.  ชื่อโครงการ 

ระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง (Deep Learning Face Recognition by Camera) 

 

2.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ระบบรูจําใบหนา (Face Recognition) ถูกออกแบบมาใหทําการเปรียบเทียบใบหนาบุคคลกับ

ฐานขอมูลใบหนาที่มีอยูโดยอัลกอริทึมที่ ใชในขั้นตอนการสรางแมแบบและขั้นตอนการ

เปรียบเทียบอาจแตกตางกันไปแลวแตการออกแบบระบบของแตละระบบ แตไมวาจะมี อัลกอริทึม

ในการทํางานในขั้นตอนการสรางแมแบบและขั้นตอนการเปรียบเทียบยังไง แตขั้นตอนการทํางาน

โดยรวมของระบบก็ยังคงเหมือนกันอยู การตรวจหาใชวิธีตรวจหาตําแหนงของ จมูก และ ตาทั้งสอง

ขาง ในรูปของเมตริกซ แนวต้ังและแนวนอน 

โดยทั่วไประบบรูจําใบหนาจะประกอบไปดวย 2 ขั้นตอนหลักคือ การตรวจจับใบหนา (Face 

Detection) และ ระบบรูจําใบหนา (Face Recognition)  1.1 การตรวจจับใบหนา คือกระบวนการ

คนหาใบหนาของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอหลังจากน้ันก็จะทําการประมวลผลภาพใบหนาที่ได

สําหรับขั้นตอนถัดไปเพื่อใหภาพใบหนาที่ตรวจจับไดงายตอการจําแนก และ อัลกอริทึมที่ใชในการ

ตรวจจับใบหนาในปจจุบันก็มีอยูดวยกันหลายวิธีซึ่งอัลกอริทึมในการตรวจจับใบหนาที่ดีน้ันมีสวน

ชวยในการจําแนก 1.2 ระบบรูจําใบหนา (Face Recognition) คือกระบวนการที่ไดนําภาพใบหนาที่

ตรวจจับไดและประมวลผลแลวจากขั้นตอนการตรวจจับใบหนา มาเปรียบเทียบกับฐานขอมูลของ

ใบหนาเพื่อระบุวาใบหนาที่ตรวจจับไดตรงกับบุคคลใด เมื่อไมนานมาน้ีมีนักพัฒนาไดพัฒนา 

Library บนภาษา Python ที่ชวยทําให Face Recognition กลายเปนเร่ืองงายใชเพียงแคโคดไมกี่

บรรทัด เพียงเปนแคผูเร่ิมตนเขียนโปรแกรม ก็สามารถทํา Face Recognition ไดอยางงายดาย 

ดังน้ันทางผูจัดทําเล็งเห็นวาในอนาคต อุปกรณหลายอยางที่เราใชในชีวิตประจําวันรวมทั้ง

กุญแจบาน กุญแจรถ บัตรเอทีเอ็ม หรือแมการใสรหัสผานตาง ๆ จะคอยๆ หายไปโดยสิ่งที่มาแทนก็

คือเทคโนโลยีรูจําใบหนา(Face recognition) และเทคโนโลยีจดจําใบหนาน้ันสวนมากจะใชในดาน

การรักษาความปลอดภัยแตเราสามรถประยุกตไปใชในงานสารสนเทศดานอ่ืนๆ ไดเราจึงคิดวาการ

จดจําใบหนาที่สามารถระบุชื่อวาบุคคลน้ันเปนใครเราจะสามรถแยกแยะบุคคลไดอีกทั้งยังสามารถ

นําไปใชเช็คชื่อนักเรียนในหองเรียนได,ใชในรานอาหารแยกใบหนาพนักงานกับลูกคาไดเพื่อ

ตรวจดูพฤติกรรมการ เทคโนโลยีการจดจําใบหนา นอกจากจะนํามาใชในดานการรักษาความ

ปลอดภัยแลว ยังสามารถนํามาใชงานไดอีกหลากหลายกรณี เชน ออฟฟต หางสรรพสินคา อาคาร

จอดรถ การมาทํางานของพนักงาน หนวยงาน องคกรขนาดใหญอีกทั้งยังสามารถที่จะนํามาใชงาน

ในดานการวิเคราะหการตลาดไดอีกหลายรูปแบบอาทิ พฤติกรรมลูกคาที่เขามาใชบริการภายในราน  
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3.  วัตถุประสงคของโครงการ 

3.1  เพื่อนําความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําโครงการ 

3.2  เพื่อศึกษาระบบการจดจําใบหนา (Face Recognition) เพื่อนําไปตอยอด 

3.3  เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับสถานที่ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

4.  ขอบเขตของโครงการ 

4.1  สามารถตรวจจับวัตถุใบหนาคนและแสดงชื่อไดรอยละ 80 ขึ้นไป 

4.2  สามารถมีขอความแสดงผลเมื่อพบวัตถุ 

4.3 ใชภาษา Python ในการเขียนโปรแกรม 

4.4 ใชกลอง Webcam จํานวน 1 ตัวในการตรวจจับ 

4.5 ระยะในการตรวจจับใบหนา 1.5 เมตรโดยประมาณ 

4.6 ขนาดของรูปในการตรวจจับใบหนา 64 x 64 พิกเซล 

4.7 ความเร็วในการตรวจจับใบหนา 30 FPS ตอ 1 วินาท ี

4.8 พื้นหลังในการตรวจจับตองเปนสีขาวแสงไมมากจนเกินไป 

 

5.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

5.1  คิดหัวขอโครงการ 

5.2  คิดหัวขอโครงการ 

5.3  เสนอโครงการ 

5.4  แกไขเสนอรางโครงการ 

5.5  ศึกษาเทคโนโลยี Face Recognition และภาษาที่ใชควบคุม 

5.6  ทําการติดต้ังโปรแกรม vs code ,  Python 3.6.8 และ Library ที่ใช 

5.7  จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 1-3 

5.8  สราง Dataset เพื่อเก็บขอมูล 

5.9  ทําการทดสอบรันโปรแกรม 

5.10  สรางเสียงเพื่อยืนยันเมื่อตรวจพบใบหนาตรงตาม Dataset 

5.11  ปรับปรุงแกไขระบบตางๆที่เกิดขอผิดพลาด 

5.12  จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 4-5 

5.13  นําเสนอโครงการ 

5.14  จัดทํารูปเลมโครงการทั้งหมด 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

 

คิดหัวขอโครงการ 

จัดทําเอกสารเสนอหัวขอโครงการ 

จัดทําเอกสาร

เสนอโครงการ 
แกไข 

ศึกษา Face Recognition และภาษาที่ใชควบคุม 

 

ผาน 

ไมผาน 

ทําการติดต้ังโปรแกรม 

จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 1-3 

 

สราง Dataset เพื่อเก็บขอมูล ๆ 

 

A 
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รูปท่ี 1.1 แผนภาพ Flowchart ขั้นตอนการดําเนินงาน (ตอ) 

 

A 

ทําการทดสอบ

รันโปรแกรม 
แกไข 

ผาน 

ไมผาน 

สรางสีเพื่อยืนยันเมื่อตรวจพบใบหนา 

แกไขระบบ

ตางๆที่เกิด

 

แกไข 
ไมผาน 

ผาน 

จัดทํารูปเลมโครงการทั้งหมด 

 

สิ้นสุด 

จัดทํารูปเลมโครงการบทที่ 4-5 

นําเสนอโครงการ 
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6.  ระยะเวลาการทําโครงการ 

 ตารางการดําเนินงานโครงการน้ีใชระยะเวลาในการทํา ต้ังแตเดือน มิถุนายน พ.ศ 2562 ถึงเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ 2563 ดังตารางที่ 1.1 

 

ตารางท่ี 1.1 ตารางแผนการดําเนินงาน 

 

 

ลํา

ดับ 

ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 พ.ศ.2562  พ.ศ.2563 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ 

1 คิดหัวขอโครงการ          

2 จัดทํารูปเลมเสนอ

โครงการ 

         

3 เสนอรางโครงการ          

4 แกไขเสนอราง

โครงการ 

         

5 ศึกษาเทคโนโลยีFace 

Recognition 

         

6 จัดทําโครงการ ติดต้ัง

โปรแกรม 

         

7 จัดทํารูปเลมบทที่ 1-3          

8 สราง Dataset ขอมูล          

9 ทดสอบรันโปรแกรม          

10 สรางสีเพื่อยืนยันเมื่อ

ตรวจพบใบหนา 

         

11 แกไขระบบตางๆที่

เกิดขอผิดพลาด 

         

12 จัดทํารูปเลมบทที่ 4-5          

13 นําเสนอโครงการ          

14 จัดทํารูปเลมโครงการ          
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7.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

7.1  เพื่อนําความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําโครงการ 

7.2  เพื่อศึกษาระบบการจดจําใบหนา (Face Recognition) เพื่อนําไปตอยอด 

7.3  เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับสถานที่ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

8.  งบประมาณท่ีใชในการทําโครงการ 

8.1 กลอง (Webcam)     200 บาท 

8.2 กระดาษ      400 บาท 

8.3 คาแผน CD       100 บาท 

8.4 คาทําเลมเอกสารโครงการ    200 บาท 

รวม            900 บาท 

 

9.  เอกสารอางอิง  

 https://bottomlineis.co/Tech_Face_Recognition 

 https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/646837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

 

แบบประเมินความกาวหนา 
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แบบประเมิณความกาวหนาโครงการ 

 

ระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง 

DEEP LEARNING FACE RECOGNITION BY CAMERA 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผูจัดทํา 

 นายศิขรินทร งามดี รหัสประจําตัว  40952 

 นายธารา รอบรู รหัสประจําตัว  41148 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1/2562 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  
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แบบฟอรมประเมินความกาวหนาโครงการ 

 

ชื่อโครงการ ระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตนดวยกลอง 

ชื่อโครงการ  Deep Learning Face Recognition by Camera 

ปการศึกษา 2562 

 

ชื่อผูจัดทําโครงการ (1) นายศิขรินทร งามด ี  รหัสประจําตัว 409520 ชั้น ปวส.2 

 (2) นายธารา รอบรู  รหัสประจําตัว 41148 ชั้น ปวส.2 

     

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษาโครงการ อาจารยคุณานนท  สุขเกษม 

 

โครงการน้ีจัดอยูในกลุมของ 

 Web Programming  Computer Multimedia 

  Computer Programming  Database System 

  Hardware  Computer  …………………………… 

 

 

ขอบเขตของโครงการท้ังหมด  

1.1 สามารถตรวจจับวัตถุใบหนาคนและแสดงชื่อไดรอยละ 80 ขึ้นไป 

1.2 สามารถมีขอความแสดงผลเมื่อพบวัตถุ 

1.3 ใชภาษา Python ในการเขียนโปรแกรม 

1.4 ใชกลอง Webcam จํานวน 1 ตัวในการตรวจจับ 

1.5 ระยะในการตรวจจับใบหนา 1.5 เมตรโดยประมาณ 

1.6 ขนาดของรูปในการตรวจจับใบหนา 64 x 64 พิกเซล 

1.7 ความเร็วในการตรวจจับใบหนา 30 FPS ตอ 1 วินาท ี

1.8 พื้นหลังในการตรวจจับตองเปนสีขาวแสงไมมากจนเกินไป  
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รายงานผลความกาวหนาของโครงการ  25% 

 

รายละเอียดของหัวขอท่ีรายงานผลความกาวหนา ผาน ไมผาน เหตุผล (กรณีไมผาน) 

1. รวบรวมขอมูล    

2. ศึกษาขอมูล 

 -  Face Recognition 

 -  Python 

 -  OpenCV 

   

3. เขียนโปรแกรม Face Recognition    

4. โครงการ  บทท่ี 1    

5. โครงการ  บทท่ี 2 (บางสวน)    

 
 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

 ผาน  ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

      (อาจารยคุณานนท  สุขเกษม) 

อาจารยท่ีปรึกษา 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
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______________________________________________________________________________ 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยกรรมการ 

 ผาน  ไมผาน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีที่กรรมการประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

         (          ) 

กรรมการตรวจสอบ 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
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รายงานผลความกาวหนาของโครงการ  50% 

 

รายละเอียดของหัวขอท่ีรายงานผลความกาวหนา ผาน ไมผาน เหตุผล (กรณีไมผาน) 

    สวนผูดูแลระบบ       

6. หนา Login    

7. หนาเพิ่ม  ลบ  แกไขขอมูลผูใชงาน    

8. หนาตรวจสอบการใชงานของผูใชงาน    

   สวนเจาหนาท่ี    

9. หนาเพิ่ม   แกไขขอมูลผูใชงาน    

10. หนาเพิ่ม  แกไข ขอมูลการเบิก – จาย    

11. หนาตรวจสอบขอมูลวงเงินคงเหลือ    

12. สถิติการเบิก –จายคารักษาพยาบาลของผูเบิก 

       - กราฟสถิติเปรียบเทียบการเบิก - จายของ 

       แตละภาควิชา 

   

13. จัดทําเอกสารโครงการบทที่ 2 ในสวน 

ที่เหลือ 

   

14. จัดทําเอกสารโครงการบทที่ 3    

 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

 ผาน  ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

      (อาจารยคุณานนท  สุขเกษม) 

อาจารยท่ีปรึกษา 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
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______________________________________________________________________________ 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยกรรมการ 

 ผาน  ไมผาน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีที่กรรมการประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

         (          ) 

กรรมการตรวจสอบ 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 

 

  



71 

 

รายงานผลความกาวหนาของโครงการ 75% 

 

รายละเอียดของหัวขอท่ีรายงานผลความกาวหนา ผาน ไมผาน เหตุผล (กรณีไมผาน) 

    สวนบุคลากร    

15. หนาตรวจสอบขอมูลสวนตัว    

16. หนาตรวจสอบขอมูลการเบิก - จายคา

รักษาพยาบาล 

   

17. หนาตรวจสอบขอมูลสิทธิการเบิก - จาย

ประจําปงบประมาณ 

   

    สวนรายงาน    

18. หนารายงานตรวจสอบสิทธิการเบิก – จายคา

รักษาพยาบาลประจําวัน 

   

19. หนารายงานตรวจสอบสิทธิการเบิก – จายคา

รักษาพยาบาลประจําเดือน 

   

20. หนารายงานตรวจสอบสิทธิการเบิก – จายคา

รักษาพยาบาลประจําปงบประมาณ 

   

21. ทดสอบการใชระบบงาน    

22. แกไขระบบงาน    

23. จัดทําโครงการบทที่ 4    

 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

 ผาน  ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

      (อาจารยคุณานนท  สุขเกษม) 

อาจารยท่ีปรึกษา 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
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______________________________________________________________________________ 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยกรรมการ 

 ผาน  ไมผาน 

ความคิดเห็นของกรรมการ (กรณีที่กรรมการประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

         (          ) 

กรรมการตรวจสอบ 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
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รายงานผลความกาวหนาของโครงการ 100% 

 

รายละเอียดของหัวขอท่ีรายงานผลความกาวหนา หมายเหต ุ

24. ทดสอบระบบสารสนเทศงานสวัสดิการการเบิก – จายคา

รักษาพยาบาล 

 

25. แกไขและสรุประบบงาน  

26. รูปเลมโครงการฉบับสมบูรณ  

27. ขอสอบโครงการ  

 

การประเมินผลความกาวหนาของโครงการโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

 ผาน  ไมผาน 

ขอช้ีแจงของอาจารยที่ปรึกษา (กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาประเมินไมผาน)   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

     ลายเซ็น ………………………………………..……… 

      (อาจารยคุณานนท  สุขเกษม) 

อาจารยท่ีปรึกษา 

           วันที่  …….. / …………………. / 25…. 
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บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา 

 

วัน / เดือน / ป ลายเซ็นอาจารยท่ีปรึกษา หมายเหตุ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

 

คูมือการติดตั้งและใชงานระบบจดจําใบหนาและระบุตัวตน 
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คูมือการติดตั้งและใชงานโปรแกรม 

 

ข้ันตอนการติดตั้งแบงออกเปน 2 ข้ันตอนคือ 

1.  ติดต้ังโปรแกรม Visual Studio Code (Vscode) 

2.  ติดต้ัง Python  

 

1.  ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code (Vscode) 

Visual Studio Code คือโปรแกรมที่ไวใชแกไขโคดหรือก็คือ IDE น่ันเองและยังเปน

โปรแกรมทีพัฒนาโดย Microsoft และยังใชไดหลายระบบ 

 

วิธีการติดต้ังโปรแกรม Visual Studio Code (Vscode) 

จัดเตรียมโปรแกรมเพื่อติดต้ัง ดาวนโหลดโปรแกรม Visual Studio Code (Vscode) จาก

เว็บไซตที่ไว https://code.visualstudio.com และ 0 Download มาติดต้ังใชงานตามระบบปฏิบัติการ

ของเรา  

 

ข้ันตอนการติดตั้ง Visual Studio Code 

1.  ดับเบิ้ลคลิก หรือคลิกขวาและกด “Open” โปรแกรมที่ดาวนโหลดมา 

 

รูปท่ี 1  ขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม Vscode 

2.  คลิกปุม “Run” 
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3.  เลือก “I accept the agreement” และคลิกปุม “Next >” 

 

รูปท่ี 3  เลือกการยินยอมเพื่อติดต้ัง 

 

รูปท่ี 2  แสดงรายละเอียดเงื่อนไข 

4.  เลือกพื้นที่ในการจัดเก็บโปรแกรม (แนะนําใหใช Default ที่ใหมา) และคลิกปุม “Next >” 
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5.  คลิกปุม “Next >”  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5  แสดงการกําหนดใหแสดง Icon Link ที่ Start Menu 

 

รูปท่ี 4  เลือกตําแหนงที่ตองการติดต้ัง 

6.  เลือกสวนเพิ่มงานใหเลือก Create a desktop icon และ Add to PATH (requires shell 

restart) จากน้ันใหคลิกปุม “Next >” 
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รูปท่ี 6  แสดงการ กําหนดคาตางๆของโปรแกรม 

 

7.  คลิกปุม “Install” เพื่อติดต้ังโปรแกรม 
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2.  การติดตั้ง Python 

2.1 ขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม Python น้ันเปนแพ็คเก็ตของภาษาเพื่อใหสามารถใชงานโคด

ของภาษา Python ไดและยังเปนโปรแกรมที่ฟรีสามารถใชงานไดโดยสามารถโหลดไดจากเว็บไซค 

https://www.python.org/downloads/ และทําการ Download มาโดยแนะนําดหลดเวอรชั่น 3.7.5 เปน

ตนไป  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8  Download โปรแกรม Python 

 

รูปท่ี 7  แสดงหนาจอขั้นตอนสิ้นสุดการติดต้ังโปรแกรม 

https://www.python.org/downloads/
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2.1.2 ใหไปที่สถานที่ที่คุณดาวนโหลดภาษา Python ไวและคลิกที่ไฟล "python-3.6.0.exe" 

และคลิกที่ "Run" 

 

รูปท่ี 9  เลือก Run เพื่อดําเนินการตอ 
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2.1.3 คลิกเลือกที่ "Add Python 3.6 to PATH" เพื่อใหระบบทําการกําหนด PATH เพื่อให

ภาษา Python สามารถทํางานไดกับ Command line อัตโนมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10  ตรวจสอบ Path กอนติดต้ังโปรแกรม 

 

2.1.4 คลิกที่ "Install now " เพื่อเร่ิมการติดต้ังภาษา Python 
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รูปท่ี 11  ติดต้ังโปรแกรมสําเร็จ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

 

ประวัติผูจัดทํา 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ – สกุล นายศิขรินทร  งามดี 

วันเดือนป 19 ธันวาคม พ.ศ. 2541 

สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน 162/82 ซอย มังกรขันดี ถนน เทพารักษ ตําบล แพรกษา อําเภอ เมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

สถานที่ศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ บางนา  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2559 มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกระบบ สมุทรปราการ 

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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ชื่อ – สกุล นายธารา  รอบรู 

วันเดือนป 25 กันยายน พ.ศ. 2542 

สถานที่เกิด สมุทรปราการ 

สถานที่อยูปจจุบัน 20/9  หมู  6 ซอย อยู ดี  ตําบล บางโฉลง อําเภอ บางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 10540 

สถานที่ศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ บางนา  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 มัธยมศึกษาตอนตน บางบอวิทยาคม 

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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