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บทคัดย่อภาษาไทย 

ชื่อเร่ือง กระบวนการเพื่อการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมท่ีมีกลุ่มตัวอย่างน้อย 
ผู้วิจัย นัธทวัฒน์ รักสะอาด 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอฬาริก สุรินต๊ะ  
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 

  
บทคัดย่อ 

  
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อน าเสนอกระบวนการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมท่ีมีกลุ่ม

ตัวอย่างน้อย โดยวิธีการตรวจหาจุดสนใจภาพร่วมกับการสกัดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ีด้วยวิธี 
Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) และวิธีการสุ่มข้อมูลเพื่อหาความสอดคล้องของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Random Sample consensus: RANSAC) เปรียบเทียบระยะห่างของภาพลายผ้าไหมจาก
การวัดระยะทาง (Distance Measurement) ระหว่างจุดสนใจภาพลายผ้าไหมในแต่ละรอบ 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างวิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี และโครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชัน (CNN) ส าหรับการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมไทย วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ
พื้นท่ี ถูกน ามาเพื่อเปรียบเทียบในการสร้างข้อมูลลักษณะพิเศษ  ประกอบด้วย วิธี Histogram of 
Oriented Gradients (HOG) และวิธี SIFT ดังนั้น ข้อมูลลักษณะพิเศษจะถูกส่งไปเพื่อค านวณร่วมกับ
วิธี K-Nearest Neighbor (KNN) และวิธี Support Vector Machine โครงสร้างของวิธี CNN ท่ีใช้ใน
การทดลองประกอบด้วยโครงสร้างแบบ LeNet-5 และ AlexNet ส าจากการทดลองพบว่า วิธีการ
ตรวจหาจุดสนใจท่ีน าเสนอมีอัตราการค้นคืนสูงสุดโดยเฉล่ียเท่ากับ 95.69% ใน Top-1 และวิธีการหา
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ีเมื่อน าไปค านวณร่วมกับวิธี KNN มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธี CNN 

 
ค าส าคัญ : การตรวจหาจุดสนใจภาพ, วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี, อัลกอริทึมเพื่อนบ้าน
ใกล้สุด k ตัว, ซัพพอร์ตเว็กเตอร์แมชชีน, การเรียนรู้เชิงลึก, โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
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ABSTRACT 

  
The objective of this research was to present a process of retrieving Thai 

silk pattern images with small sample size using keypoint detection and local feature 
descriptor techniques through Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) and Random 
Sample Consensus (RANSAC). This research also compared the distance 
measurement between keypoints of Thai silk pattern images in each round, the 
effectiveness between local feature descriptor techniques and convolutional neural 
networks (CNN) for retrieving Thai silk pattern images. Local feature descriptor 
techniques including Histogram of Oriented Gradients (HOG) and SIFT were compared 
to create local feature data. Therefore, local feature data would be sent for 
calculation together with K-Nearest Neighbour (KNN) and Support Vector Machine. 
CNN structure used in this experiment consisted of LeNet-5 and AlexNet. The results 
showed that the proposed keypoint detection technique had the highest retrieving 
rate at 95.69% in Top-1. The integrated use of local feature descriptor techniques 
and KNN could yield higher effectiveness than CNN.    

 
Keyword : keypoint detection, local descriptor technique, k-nearest neighbour, 
support vector machine, deep learning, convolutional neural networks 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 
          มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดต้ังศูนย์นวัตกรรมไหมเพื่อให้เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนา
ทางด้านหม่อนไหม ท าให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตรังไหมอีกท้ัง
ยังเป็นสถานท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปสู่ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังทางด้านการผลิตหม่อนไหมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ [1] ส าหรับการผลิตผ้าไหม ผู้ผลิตต้องออกแบบลายผ้าไหมให้มีความเป็นเอกลักษณ์
และมีลวดลายท่ีสวยงามเพื่อให้เป็นท่ีจดจ าส าหรับผู้พบเห็น ศูนย์นวัตกรรมไหมได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการออกแบบลวดลายท่ีปรากฏบนผ้าไหม จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผ้าไหม 
นอกจากนี้ยังมีลวดลายผ้าไหมใหม่ ๆ ออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก จึงส่งผลให้ไม่สามารถจดจ า
ลายผ้าไหมได้ หรืออาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นลายผ้าไหมเดียวกัน เพราะลายผ้าไหมอาจมี
ความเหมือนและใกล้เคียงกันมาก ดังภาพประกอบท่ี 1.1 
 

  
                        ก)                                      ข)                                   ค)  

ภาพประกอบที่ 1.1 ภาพลายผ้าไหมท่ีมีความคลายคลึงกัน ก) ลายสร้อยดอกหมาก  
ข) ลายสร้อยดอกหมากเล็ก และ ค) ลายกระจับหนาม 

 

  ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีมีจ านวนลายผ้าไหมจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจ
ส่งผลต่อบุคคลท่ีไม่เช่ียวชาญทางดด้านผ้าไหมท าให้เกิดความผิดพลาดในการจดจ า และระบุช่ือ
ลวดลายผ้าไหม จึงได้น าเสนอเทคนิคทางด้านการประมวลผลภาพ (Image Processing) และการ
เรียนรู้เครื่องจักร (Machine Learning) เข้ามาเพื่อช่วยในการคืนภาพลายผ้าไหมเพื่อท าให้เกิดความ
ถูกต้องและรวดเร็วต่อการค้นคืนรูปภาพ (Image Retrieval) ลายผ้าไหม ในงานวิจัยของ เจษฎา โพน 
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แก้ว [2] ได้ศึกษาและพัฒนาระบบค้นคืนภาพด้วยเนื้อหาภาพผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยวิธี Speed-up 
Robust Features (SURF) ส าหรับค านวณจุดสนใจบนลายผ้า และอัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้ท่ีสุด  
k ตัว (k-Nearest Neighbor: kNN) เพื่อประมาณค่าความเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างผ้า ในงานวิจัยช้ินนี้
ประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบโดยใช้ คอนฟิวชันเมตริกซ์  (Confusion Matrix) พบว่ามี
ค่าความแม่นย าเฉล่ียเท่ากับ 88.34 เปอร์เซ็นต์  เห็นได้ว่างานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาใช้อัลกอริทึม
เพียงตัวเดียวในการทดลองส าหรับการเลือกใช้จุดสนใจบนลายมาท าการค้นคืนและไม่ได้ทดลอง
ร่วมกับอัลกอริทึมอื่น ๆ  
 งานวิจัยฉบับนี้ เป็นทดลองการค้นคืนรูปภาพโดยใช้จ านวนตัวอย่างลายผ้าไหมน้อย (Small 
Sample Sizes) จ านวน 10 ลวดลาย โดยใช้เพียงลวดลายละ 30 รูปภาพ รวมเป็นจ านวน 300 
รูปภาพ เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีว่าการท่ีมีจ านวนตัวอย่างน้อยจะส่งผลให้กระบวนการค้นคืนภาพมี
อัตราการค้นคืนรูปภาพท่ีต่ า เนื่องจากข้อมูลท่ีใช้ในการเรียนรู้  (Training ) มีไม่เพียงพอในการระบุ
ความแตกต่างของตัวอย่างรูปภาพ กระบวนการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมท่ีน าเสนอในงานวิจัยนี้ เริ่ม
จากน ารูปภาพท่ีต้องการค้นคืน  (Query Image) และรูปภาพจากฐานข้อมูลท่ีต้องการเปรียบเทียบท่ี
อยู่ในระบบสี RGB มาแปลงเป็นภาพระดับสีเทา (Gray Scale Image) และน าไปค านวณหาจุดสนใจ 
(Keypoint) จากนั้นน า Keypoint จากท้ัง 2 รูปภาพไปค านวณหาคุณลักษณะพิเศษ (Feature 
Extraction) เพื่อใช้เป็นตัวแทนของแต่ละ Keypoint จากนั้นน าเวกเตอร์คุณลักษณะพิเศษ (Feature 
Vector) จับคู่ (Matching) โดยใช้วิธีการวัดจากระยะทาง (Distance Measurement) จากเวกเตอร์
คุณลักษณะ ท่ีสกัดจาก Keypoint ในขั้นตอนสุดท้าย ใช้อัลกอริทึม Random Sample Consensus 
(RANSAC) [3] เพื่อการหาจุดสนใจท่ีดีท่ีสุดท่ีอยู่บนรูปภาพ จากการใช้ฟังก์ชันการค านวณระยะทาง 
(Distance Function) ท าให้รูปภาพท่ีมีค่าท่ีต่ าท่ีสุดคือรูปภาพท่ีความเหมือนกันมากท่ีสุด  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
  เพื่อน าเสนอกระบวนการในการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมท่ีมีกลุ่มตัวอย่างน้อย 
 
1.3 ความส าคัญของการวิจัย  
 
  งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาเพื่อหาเทคนิคการและวิธีการค้นคืนลายผ้าไหม ซึ่งเป็นการน า
เทคนิคการประมวลผลภาพและการเรียนรู้เชิงลึกเข้ามาช่วยในการสร้างต้นแบบการค้นคืนรูปภาพลาย
ผ้าไหม โดยเป็นการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมท่ีมีตัวอย่างน้อย เพื่อให้สามารถค้นคืนรูปภาพหลายผ้า
ไหมได้อย่างถูกต้องและแม่นย า อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการพัฒนาอัลกอริทึมส าหรับการพัฒนาระบบ
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ค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมในอนาคต เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการน าเทคนิคการประมวลผล
ภาพเข้ามาใช้ในการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหม และเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ลวดลายผ้าไหมไทย  
  
1.4 ค าถามที่ได้จากการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย 
 
 การน ารูปภาพลายผ้าไหมมาผ่านการประมวลผลภาพ เพื่อใช้ส าหรับการค้นคืนลายผ้าไหม
เป็นเรื่องท่ีท้าทาย เนื่องจากลวดลายในผ้าไหมมีความคล้ายคลึงกันมาก อีกท้ังมีรายละเอียดของแต่ละ
ลวดลายค่อนข้างมีความซับซ้อน บางลวดลายเป็นส่วนย่อยของอีกหนึ่งลาย ลวดลายผ้าไหมนั้นไม่ระบุ
ตายตัวแต่จะมีรูปแบบ (Pattern) ท่ีเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละลวดลาย โดยช่ือลวดลายผ้าไหมถูกตั้งโดย
กลุ่มของผู้ทอผ้าในเขตพื้นท่ีนั้น ๆ เช่น จังหวัดมหาสารคามจะมีลายผ้าไหมขึ้นช่ือคือ ลายสร้อย
ดอกหมาก เป็นต้น 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงเกิดข้อค าถามท่ีน่าสนใจในงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการ
น าเสนอกระบวนการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมจากตัวอย่างท่ีมีจ านวนน้อย มุ่งเน้นกระบวนการค้นคืน
ด้วยวิธีการหาจุดสนใจ (Keypoint) ร่วมกับ RANSAC จากรูปภาพเป็นหลัก โดยมีข้อค าถามจาก
งานวิจัย (Research Question) ท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 
 1.4.1 เทคนิคท่ีใช้ในการค้นหา Keypoint บนรูปภาพสามารถท่ีจะน ามาใช้ในการค้นหา 
Keypoint ท่ีปรากฏบนรูปภาพลวดลายผ้าไหมเมื่อน ามาท างานร่วมกับ RANSAC แล้ว Keypoint 
สามารถน าไปใช้เป็นตัวแทนในการเปรียบเทียบความเหมือน (Similarity) ของรูปภาพผ้าไหมได้
หรือไม่ และผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคืนรูปภาพจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  

1.4.2 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมระหว่างเทคนิคท่ีใช้ Keypoint และแบบตาราง (Grid) 
และท้ังสองเทคนิคเหมาะสมกับข้อมูลในลักษณะแบบไหน 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 
  1.5.1 น าเสนอเทคนิคเพื่อการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมท่ีมีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนจ ากัด ซึ่งมี
ขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
  1.5.1.1 น ารูปภาพท่ีต้องการค้นคืน (Retrieve/Unknown Image) ไปเปรียบเทียบ
กับรูปภาพลายผ้าไหมท้ังหมด (Reference Image) ท่ีอยู่ในระบบค้นคืนผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยระบบ
จะค้นคืนและแสดงรูปภาพลายผ้าไหมท่ีใกล้เคียงกับ Unknown Image มากท่ีสุด 
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  1.5.1.2 รูปภาพ Unknown Image และ Reference Image จะถูกน าไปค านวณ
เพื่อหา Keypoint ซึ่ง Keypoint ท้ังหมดในแต่ละรูปภาพจะถูกใช้เพื่อเป็นตัวแทนของรูปภาพ 
  
    1.5.1.3 น า Keypoint ของรูปภาพท้ังหมดไปค านวณเพื่อคัดจุดท่ีอยู่นอกความสนใจ
ออก ด้วยวิธี Random Sample Consensus (RANSAC) 
  1.5.1.4 น าพื้นท่ีท่ีสนใจ (Regions of Interest: ROI) บริเวณรอบ Keypoint ไป
ค านวณเพื่อหาคุณลักษณะพิเศษ (Feature Extraction) ด้วยวิธีการหาคุณลักษณะพิเศษแบบเฉพาะ
พื้นท่ี (Local Descriptor) ด้วยวิธี Scale-Invariant Features Transform (SIFT)  
  1.5.1.5 คุณลักษณะพิเศษ (Feature Descriptor: FD) ท่ีได้จาก Unknown Image 
จะถูกน ามาค านวณเพื่อเปรียบเทียบกับ FD ท่ีได้จาก Reference Image โดยรูปภาพ Unknown 
Image จะถูกจับคู่ (Matching) กับรูปภาพใน Reference Image เพื่อหาค่าท่ีใกล้เคียง (Similarity) 
กันมากท่ีสุด 
  1.5.2 เปรียบเทียบการค้นคืนรูปภาพผ้าไหมด้วยวิธี Local Descriptor ประกอบด้วยวิธี 
SIFT และ Histogram Oriented Gradients (HOG) โดยคุณลักษณะพิเศษจะถูกค านวณจากพื้นท่ี
บริเวณรอบ Keypoint และค านวณจากวิธีแบบตาราง (Grid) จากนั้นน า FD ไปเปรียบเทียบเพื่อหา
รูปภาพท่ีมีความคล้ายคลึงท่ีสุดด้วยวิธี K-Nearest Neighbor (KNN) โดยก าหนดให้ K มีค่าเท่ากับ 1 
 1.5.3 เปรียบเทียบการค้นคืนด้วยวิธี  Local Descriptor กับการเรียนรู้ เชิงลึก (Deep 
Learning) ประกอบด้วย 
  1.5.3.1 วิธี Local Descriptor ท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วยวิธี SIFT และ HOG 
โดยใช้วิธี Support Vector Machine (SVM) ในการสร้างโมเดล (Model) และจ าแนกข้อมูล 
  1.5.3.2 วิธี Deep Learning ท่ีใช้ในการทดลองเป็นวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
คอน โว ลู ชัน  (Convolutional Neural Network: CNN) ซึ่ ง ใช้ โครงสร้ างแบ บ  LeNet-5 และ 
AlexNet 
 1.5.4 รูปภาพลายผ้าไหมท่ีใช้ในงานวิจัย เป็นรูปภาพลายผ้าไหมจ านวนท้ังส้ิน 10 ลาย 
ประกอบด้วย ลายกระจับจ่ัว ลายนกยูง ลายกระจับหนาม ลายกุญแจใจ ลายน้ าฟ้าคาดทอง ลายนาค
น้อย ลายตะขอ ลายสร้อยดอกหมาก ลายสร้อยดอกหมากเล็ก และลายไข่มดแดง เก็บรวบรวมเป็นชุด
ข้อมูลรูปภาพลายผ้าไหมแบบง่าย และแบบยาก ลายละ 30 รูปภาพ รูปภาพท่ีใช้ในงานวิจัยมีจ านวน 
300 รูปภาพต่อชุด โดยก าหนดให้รูปภาพมีขนาดอย่างน้อย 450x650 พิกเซล (Pixel) ชนิดรูปภาพ
เป็นแบบ PNG หรือ JPG รูปภาพลายผ้าไหมท่ีน าใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ เป็นรูปภาพลายผ้าไหมลาย
เดียว ท่ีมีการตัดครอบ (Crop) รูปภาพลายผ้าไหมให้มีความชัดเจนของลายผ้าอย่างน้อย 65% ของ
รูปภาพผ้าไหม โดยแต่ละลายจะเก็บรวบรวมรูปภาพลายผ้าไหมท่ีมีมุมมองแตกต่างกันออกไป  
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1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยคร้ังนี้ 
  
      เทคนิคในการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมท่ีมีกลุ่มตัวอย่างน้อย 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 
  1.7.1 กลุ่มตัวอย่างน้อย (Small Sample Sizes) หมายถึงกลุ่มตัวอย่างของชุดข้อมูลลายผ้า
ไหมท่ีถูกน ามาใช้งานวิจัยนี้มีจ านวนน้อย เช่น ลายผ้าไหม 1 ลาย ประกอบด้วย 30 รูปภาพ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้มีอัตราการค้นคืน และการจ าแนกรูปภาพท่ีต่ า 
 1.7.2 การประมวลผลภาพ (Image Processing) หมายถึง การน าภาพมาประมวลผลหรือ
คิดค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ เช่น การท าให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น 
การก าจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การแบ่งส่วนของวัตถุท่ีสนใจออกมาจากภาพ จากนั้นน าไป
วิเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การรู้จ าลายนิ้วมือ และการจ าแนกกลุ่มของ
รูปภาพ เป็นต้น 
  1.7.3 คุณลักษณะพิเศษ (Feature Descriptor) เป็นข้อมูลได้จากการค านวณ หรือสกัด
ออกมาจากรูปภาพ เช่น สี (Color) ลวดลาย (Texture) รูปทรง (Shape) และวัตถุท่ีปรากฏอยู่บน
รูปภาพ เป็นต้น โดยการหาคุณลักษณะพิเศษอาจใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเข้ามาช่วยในการ
ค าน วณ  ได้ แก่ วิ ธี  Histogram of Oriented Gradient (HOG) และ  Scale Invariant Feature 
Transform (SIFT) เป็นต้น 
 1.7.4 จุดสนใจ (Keypoint) หมายถึงจุดเด่นท่ีปรากฏในรูปภาพ ได้มาจากการค านวณด้วย
เทคนิคการประมวลผลภาพ น ามาใช้เป็นตัวแทนของรูปภาพนั้น ๆ เพื่อเป็นตัวบ่งช้ีเอกลักษณะของ
จุดภาพ โดยท่ี Keypoints จะไม่มีการเปล่ียนแปลง แม้ว่าจะย่อ ขยายขนาด หรือหมุนภาพ  
  1.7.5 การเรียนรู้เครื่องจักร (Machine Learning) เป็นการท าให้คอมพิวเตอร์สามารถจดจ า 
และเรียนรู้ โดยอาศัยการเรียนรู้จากข้อมูลท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยใช้อัลกอริทึมท่ีแตกต่างกัน
ออกไป เช่น Support Vector Machine (SVM), Neural Network และ K-Nearest Neighbor ซึ่ง
ท าให้คอมพิวเตอร์สามารถตัดสินใจข้อมูลใหม่ท่ีไม่เคยได้เห็นมาก่อน 
 1.7.6 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) คือ อัลกอริทึมท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้
เครื่องจักรหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ พื้นฐานของการเรียนรู้เชิงลึกคือ พยายามสร้างแบบจ าลองเพื่อ
แทนความหมายของข้อมูลในระดับสูงโดยการสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลขึ้นมาท่ีประกอบไปด้วย
โครงสร้างย่อย ๆ หลายอัน ในการสร้างแบบจ าลองเพื่อแทนความหมายของข้อมูลในระดับสูง  
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 1.7.7 โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN) 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งท างานอยู่บนพื้นฐานของโครงข่ายประสามเทียม (Neural 
Network) โดยโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายแบบ CNN ประกอบด้วย Convolutional Layer, 
Pooling Layer และ Fully Connected Layer ซึ่งเหมาะส าหรับการใช้จ าแนกประเภทของรูปภาพ  



 

 

 
 

 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นหาและพัฒนาเทคนิคการค้นค้นลายผ้าไหม ซึ่งทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ศิลปะการทอผ้าไหมไทย วิธีการหาจุดสนใจ ลักษณะพิเศษของภาพเฉพาะ
พื้นท่ี การเปรียบเทียบความเหมือน การวัดประสิทธิภาพการค้นคืน งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ศิลปะการทอผ้าไทย 
2.2 ประเภทของการค้นคืนรูปภาพ 
   2.2.1 กระบวนการค้นคืนภาพตามเนื้อหาสาระ (Content Based Image  
                  Retrieval: CBIR) 
  2.2.2 การแทนค าอธิบายรูปภาพ (Annotation) 
  2.2.3 การใส่ค าอธิบายภาพแบบอัตโนมัติ (Automatic Image Annotation) 
2.3 การค้นคืนรูปภาพผ้าไหมด้วยวิธี Scale-Invariant Features Transform  

2.3.1 การหาปริภูมิในมิติของภาพและระยะทาง (Scale Space) 
 2.3.2 การก าหนดต าแหน่งจุดสนใจ (Keypoint Localization)  

2.3.3 การก าหนดทิศทางของจุดสนใจ (Orientation Assignment) 
2.3.4 การอธิบายจุดสนใจ (Keypoint Description) 

2.4 การค้นคืนภาพผ้าไหมโดยการสลัดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี และการเรียนรู้เชิงลึก  
 2.4.1 Histogram of Oriented Gradients (HOG) 
 2.4.2 Scale-Invariant Features Transform (SIFT) 
 2.4.3 โครงสร้างแบบ LeNet-5 (LeNet-5 Architecture) 
 2.4.4 โครงสร้างแบบ AlexNet (AlexNet Architecture) 
2.5 การเรียนรู้เครื่องจักร (Machine Learning)  
  2.5.2 Support Vector Machine (SVM)  
  2.5.3 k-Nearest Neighbor Algorithm (kNN) 
2.6 อัลกอริทึมลดจ านวนจุดสนใจ (Random sample consensus: RANSAC) 
2.7 การวัดประสิทธิภาพ (Performance Measurement) 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Related Work) 
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2.1 ศิลปะการทอผ้าไทย 
 
 การทอผ้าไหมสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน โดย
รูปแบบการท้อผ้านั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณะของลวดลายต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่น ผ้าไหมไทย
เป็นศิลปะหัตถกกรรมท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีถูกสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยเป็นเวลานาน ซึ่งเป็น
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และภาคภูมิเพราะผ้าไหมไทยได้รับการยอมรับจากท่ัวโลก
ว่าเป็น “ราชนิแห่งไหม” [4] เป็นงานทางด้านฝีมือท่ีแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ไทยได้อย่างโดดเด่นและ
ชัดเจนท่ีสุดประเภทหนึ่ง หลักจากท่ีผ่านกระบวนการปรับปรุงหลายอย่างเพื่อออกสู่ตลาดโลกให้มี
มาตรฐานสากล แต่ยังคงความเป็นกล่ินอาบแบบไทย ๆ ผ้าไหมเป็นผลิตภัณฑ์จากผืนแผ่นดินไทยท่ีคน
ท้ังโลกรู้จักกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน  ประเทศไทยได้กล่าวไว้ว่าผ้าไหมของตนมีความเป็นไทยได้
ชัดเจนมีคุณลักษณะและสมบัติท่ีมีความแตกต่างจากผ้าไหมจีนและญี่ปุ่น [5] 
 ผ้าทอของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ อีสานเหนือ อีสาน
กลาง และอีสานใต้ พื้นท่ีของเขตอีสารเหนือและอีสานใต้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของลาวในสมัย
อาณาจักรล้านช้าง (ค.ศ. 1353 – ค.ศ. 1707) ประชากรท่ีอาศัยอยู่คือกลุ่มไทลาวท่ีมีการอพยพมา
จากเวียงจันทร์และปากเซ ส่วนในเขตต้ืนท่ีอีสานใต้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเขมร (ใน
ราว ค.ศ.1050 – ค.ศ. 1431) ประชากรท่ีอาศัยอยู่แถบนี้คือชาวเขมร ยกเว้นบริเวณแถบลุ่มแม่น้ าโขง
ท่ี เป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวลาว ผ้าทอท่ีเป็นลักษณะเด่นของเขตอีสานเหนือและอีสานกลางคือ ผ้าฝ้าย
มัดหมี่สีครามใช้เป็นผ้าซิ่นนุ่ง และผ้าไหมมัดหมี่เส้นพุ่งส าหรับใช้นุ่งในโอกาสพิเศษ ลวดลายจะมี
ลักษณะเป็นลายทางต้ัง ส่วนตีนซิ่น ซึ่งมักเป็นผ้าฝ้ายหรือไหมทอ และส่วนหัวซิ่นหรือส่วนเอวจะเย็บ
ต่อเสริมตกแต่งด้วยผ้าท่ีมีลายขิดเป็นลายทางสีแดง ผ้าฝ้ายทอลายขิดจะใช้ท าเป็นผ้าม่าน หมอนและ
ผ้าห่ม ลวดลายมักส่วนใหญ่จะเป็นรูปสัตว์และเป็นลวดลายแบบเดียวกับของกลุ่มคนไทท่ัวไป หมอน
จะตกแต่งลายขิดตรงส่วนด้านข้าง ส่วนหัวท้ายเป็นผ้าพื้นธรรมดา การย้อมสีธรรมชาติจะใช้วัตถุดิบ
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จากป่า ปัจจุบันนี้ป่าหมดไปแล้ว ท าให้การย้อมสีธรรมชาติเส่ือมสูญไปด้วย [6] 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยกลุ่มชนหลายเช้ือสายเข้ามาอาศัยอยู่ ส่วนใหญ่เป็นคน
เช้ือสายลาว ซึ่งมีการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มคนไทยเช้ือสาย
ลาวจะมีกรรมวิธีในการทอผ้า ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่ การทอผ้าฝ้ายและไหมด้วยการทอขิด
และมัดหมี่เป็นส่วนมาก เช่น ผ้าทอของบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผ้าทออ าเภอชนบท 
ผ้าทออ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผ้าทออ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
เป็นแหล่งท่ีมีการผลิตผ้าไหม และผ้าฝ้ายท่ีมีช่ือเสียง การทอผ้าในตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะผ้า
ไหมส่วนใหญ่จะท าตามวิธีการพื้นบ้าน เริ่มต้ังแต่การเล้ียงไหม การสาวไหม การย้อมไหม ตลอดจนถึง
การทอ นอกจากบางแห่ง เช่น การทอผ้าในบริเวณอ าเภอชนบท และอ าเภอปักธงชัย ท่ีมีกระบวนการ
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ทอผ้าเป็นระบบระบบโรงงานอุตสาหกรรม โดยการน าวิธีการและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามา
ผสมกับวิธีการพื้นบ้านท าให้ลักษณะเฉพาะของผ้าเปล่ียนไป 
 การทอผ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน ยังมีท าการทอผ้ากันอยู่หลายท้องถิ่น เช่น 
จังหวัดอุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี สกลนคร ยโสธร เป็นต้น การทอผ้าในภาคอีสานส่วนใหญ่ 
นิยมทอลวดลายด้วยวิธีการขิต และมัดหมี่เป็นหลักมากกว่าวิธีการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชนท่ีนิยม
ทอผ้าขึ้นใช้เอง และถือว่าเป็นงานศิลปหัตถกรรมประจ ากลุ่มของตน คือกลุ่มของชาวไทยเช้ือสายผู้
ไทย เช่น กลุ่มผู้ไทยบ้านแพน ต าบลโพ อ าเภอค าม่วง ต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ กลุ่มผู้ไทยในบริเวณเรณูนคร อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ซึ่งนิยมทอผ้าไหม และผ้า
ไหมลายจก โดยเฉพาะผ้า “แพรวาหรือแพรวา” ซึ่งจะเป็นผ้าห่มเฉียงไหล่หรือผ้าคลุมไหล่ หรือผ้าสไบ
ท่ีผู้หญิงไทยนิยมใช้ในงานเทศกาลต่าง ๆ และงานบุญตามประเพณี “ผ้าแพมน” เป็นผ้าอีกชนิดหนึ่งท่ี
ชาวผู้ไทยนิยมใช้ในการเช็ดหน้าหรือคลุม ศีรษะ ผ้าท้ังสองชนิดจะทอด้วยลวดลายวิธีจกและ กลุ่มชาว
ไทยเช้ือสายเขมร ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในบริเวณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ได้แก่ จังหวัด
สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีษะเกษ นิยมทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย มีท้ังชนิดท่ีใช้เป็นผ้าซิ่นผ้าขาวม้า และโสร่ง 
มักจะทอลวดลายละเอียดมีสีสันท่ีประสานกลมกลืนกัน จนบางครั้งดูเป็นสีเดียวหรือสองสี เช่น 
ผ้าหางกระรอก ผ้าอ าพรม และผ้าลายระเบิด เป็นต้น 
 
2.2 ประเภทของการค้นคืนรูปภาพ 
 
  ในปัจจุบันมีงานวิจัยท่ีได้คิดค้นเทคนิคเข้ามาประยุกต์เพื่อใช้ในการค้นคืนรูปภาพ ท าให้
ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องและตรงตามความต้องการ [7-10] การค้นคืนรูปภาพสามารถแบ่งออกเป็น 
3 ประเภท [11] ดังนี้ 
 2.2.1 กระบวนการค้นคืนภาพตามเนื้อหาสาระ (Content Based Image Retrieval: CBIR) 
เป็นการค้นคืนรูปภาพท่ีได้จากการสกัดลักษณะเฉพาะจากภาพ (Feature Extraction) ออกมาเป็น
ส่วน ๆ เรียกว่าลักษณะเฉพาะระดับต่ า (Low-Level Feature) เช่น สี (Color) รูปทรง (Shape) 
และพื้นผิว (Texture) เป็นต้น การค้นคืนรูปภาพด้วยวิธีนี้เริ่มต้นโดยก าหนดรูปภาพท่ีต้องการสืบค้น 
จากนั้นระบบจะคัดแยกคุณลักษณะของภาพ และน าข้อมูลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับคุณลักษณะพิเศษ
ของภาพแต่ละรูปในฐานข้อมูล ดังนั้น รูปภาพท่ีมีความเหมือนท่ีสุดจะถูกค้นคืนและน ามาแสดง 
 2.2.2 การแทนค าอธิบายรูปภาพ (Annotation) เป็นการสืบค้นรูปภาพโดยใช้ค าอธิบาย
รูปภาพเพื่อส่ือความหมาย เช่น รูปภาพชายหาด (Beach) รูปภาพภูเขา (Mountains) รูปภาพ
อุทยาน (Parks) ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มย่อยของ รูปภาพธรรมชาติ (Nature) เป็นต้น หรือรูปภาพ สระ
ว่ายน้ า (Swimming Pools) รูปภาพถนน (Street) รูปภาพการตกแต่งภายใน (Interior) ถูกจัดให้อยู่
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ในกลุ่มย่อยของ รูปภาพในหมวดท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (Man Made) โดยท้ังกลุ่ม Nature และ Man 
Made ยังอยู่ภายในกลุ่มของรูปภาพท่ีไม่มีรูปภาพบุคคลเป็นจุดศูนย์กลาง (Non-people Centric) 
และกลุ่ม Non-people Centric ยังอยู่ภายใต้กลุ่มของรูปภาพสถานท่ีท่องเท่ียว (Visit Places) จาก
ท่ี ก ล่ าวม าข้ า ง ต้น  ก ลุ่ ม ต่ าง  ๆ  เช่ น  Nature, Non-people Centric แ ละ  Visit Places จึ ง
เปรียบเสมือนค าส าคัญ (Keyword) ท่ีใช้เป็นตัวแทนของรูปภาพ Beach, Mountains และ Parks ซึ่ง
เรียกได้ว่าเป็นการประมวลผลภาพในระดับสูง (High Level Image Processing) [12] นอกเหนือไป
กว่านั้น นักวิจัยยังได้ท าการทดลองโดยแทรกข้อความเพื่อบรรยายความหมายของรูปภาพ (Context)   
[13, 14] เพื่อให้สอดคลองกับรูปภาพ เช่น รูปภาพท่ีเกี่ยวข้องกับวันเกิด อาจมีข้อความ “birthday 
party of uncle Adam” เพื่อใช้บรรยายแทนรูปภาพ ลักษณะการบรรยายความหมายของรูปภาพ
ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะระดับสูง (High-Level Features) ผลลัพธ์ท่ีได้จากการการสืบค้นรูปแบบนี้มี
ความแม่นย าสูง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมท่ีใช้ในการทดสอบด้วย เช่น เทคนิคการหาความสัมพันธ์ของ
การแท็ก (Tag) ช่ือวัตถุบนภาพ [15-17] ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคนิคนี้ขึ้นอยู่กับความหมายของค าหลักท่ี
ถูก Tag ไว้กับรูปภาพ อย่างไรก็ตามการค้นคืนรูปภาพส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพส่วนบุคคล (Personal 
Images) บางงานวิจัยท าการเพิ่ม Tag ของข้อมูลของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบของ ใคร ท าอะไร ท่ี
ไหน เมื่อไหร่ ลงไปเพื่อบรรยายความหมายของรูปภาพด้วย 
 2.2.3 การใส่ค าอธิบายภาพแบบอัตโนมัติ (Automatic Image Annotation) [18] เป็น
กระบวนการท่ีใช้แนวคิดแปลความหมายของรูปภาพจากการเรียนรู้อัตโนมัติจากจ านวนของภาพ
ตัวอย่าง โดยท่ัวไปจะใช้ข้อมูลลักษณะของส่วนประกอบ (Component) บนภาพ เช่น การแบ่งภาพ
ออกเป็นส่วนย่อย รูปแบบของการเก็บค่าจะแทนด้วยลักษณะเฉพาะของแต่ละส่วน แล้วจะถูกน ามาใช้
เพื่อการเรียนรู้เป็นลักษณะเฉพาะโดยรวมแทนรูปภาพ (Global Features) [19, 20] 
 
2.3 การค้นคืนรูปภาพผ้าไหมด้วยวิธี Scale-Invariant Features Transform  
 
  วิธี  Scale Invariant Feature Transform (SIFT) เป็นวิธีการค านวณหาจุดสนใจภาพ 
(Keypoint) โดยท่ีจุดสนใจท่ีได้จะไม่ขึ้นอยู่การหมุน แสง มุมมองและขนาดของภาพ ถูกคิดค้นโดย 
Daved Lowe [21] เพื่อน ามาท าการจับคู่วัตถุในภาพสองภาพท่ีมีวัตถุในภาพเหมือนกันนับได้ว่าเป็น
วิธีการพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งในขั้นตอนการตรวจหาคุณลักษณะเด่นของ 
SIFT มีหลากหลายวิธีท่ีน ามาใช้ ได้แก่ PCA-SIFT [21, 22], GSIFT [22], ASIFT [23] และ SURF 
[24] เป็นต้น ถูกคิดค้นโดย Lowe ในปี ค.ศ. 2004 โดยมีขั้นตอนการท างานหลัก ๆ 4 ขั้นตอน [21, 
25]  ดังนี้  
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 2.3.1 การหาปริภูมิในมิติของภาพและระยะทาง (Scale Space) คือ การหาลักษณะเด่นของ
ภาพ ใช้วิธีการเบลอ (Blur) ภาพ ด้วยฟังก์ชันเกาส์เซียน (Gaussian Function) ไปในแต่ละรอบ 
(Octave) โดยแต่ละรอบภาพมีขนาดเท่ากัน ซึ่งในแต่ละรอบนั้นก็จะมีรูปหลาย ๆ ระดับการเบลอ 
ตัวอย่าง แสดงดังภาพประกอบท่ี 2.1 

 
ภาพประกอบที่ 2.1 แสดงความแตกต่างของภาพท่ีระดับการเบลอต่างกัน [26] 

 

 การเบลอจะเริ่มจากระดับปกติแล้วค่อยๆ เพิ่ม 𝜎 (Scale Parameter) ท าให้ภาพเบลอมาก
ขึ้น แล้วท าซ้ ากับรอบต่อไปเรื่อย ๆ โดยขนาดรูปจะเป็นครึ่งหนึ่งของรอบเดิมสามารถค านวณได้ ดัง
สมการ 2.1 และ 2.2 
 
                                        𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎 )  = 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎 ) ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦)                                  (2.1) 
                                        𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎)  =  

1

2𝜋𝜎2 𝑒 − (𝑥2 + 𝑦2)/2𝜎2                           (2.2) 
 
L      คือ ภาพท่ีผ่านการเบลอ 
G      คือ ตัวกรองแบบ Gaussian ท่ีมีขนาด  
I       คือ ภาพต้นฉบับ 
x, y   คือ พิกัดบนภาพ 
𝜎      คือ ตัวแปรขนาดของการเบลอ ถ้าค่าเบลอมากภาพยิ่งเบลอมาก 
*       คือ การคอนโวลูช่ันภาพ I โดยใช้ Gaussian blur G 
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 2.3.2 การก าหนดต าแหน่งจุดสนใจ (Keypoint Localization) [27]  
  การหาปริภูมิค่าในมิติขนาดและระยะทางในขั้นตอนท่ี 1 แล้วน ามาหาจุดท่ีน่าสนใจท่ีเป็น
ลักษณะเด่นของภาพ โดยจะท าการจับคู่ภาพของแต่ละรอบมาหาค่าความแตกต่างกันของแต่ละ
ผลลัพธ์ ท่ีได้จากการ Blur ด้วยวิธี Deference of Gaussian (DoG) ค านวณได้ดัง สมการ 2.3) โดย
จะท าทุกภาพในแต่ละรอบ ดังภาพประกอบท่ี 2.2 
 

                  𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) = (𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎)) ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦)               (2.3) 
                                 = 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑘, 𝜎) − 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎) 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2.2 แสดงการหา Deference of Gaussian ในแต่ละขั้นของแต่ละรอบ [21] 
 

 2.3.3 การก าหนดทิศทางของจุดสนใจ (Orientation Assignment) [27] คือ การหาทิศทาง
ผลรวมของจุดท่ีสนใจ โดยจะท าการเก็บรวบรวมขนาด 𝑚(𝑥, 𝑦) และ ทิศทาง (𝑥, 𝑦) ของ Gradient 
ของบริเวณรอบ ๆ จุดสนใจเพื่อท่ีจะก าหนดทิศทางให้จุดสนใจนั้น ๆ ดังสมการ 2.4 
 
     𝑚(𝑥, 𝑦) = (𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦))2 + (𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1))2     (2.4)           
         (𝑥, 𝑦)  = 𝑡𝑎𝑛 − 1((𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1)/(𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦))) 
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 2.3.4 การอธิบายจุดสนใจ (Keypoint Description) โดยท าการสร้าง Windows ขนาด 
16x16 (window คือบริเวณท่ีจะท าการเก็บข้อมูลทิศทาง) รอบจุดสนใจ และท าการแบ่งออกเป็น 
4x4 ท้ังหมด 16 ชุด ซึ่งในแต่ละชุดจะท าการค านวณหาขนาดและทิศทางของ gradient แล้วน ามา
สร้างเป็น histogram ท่ีมีขนาด 8 Bin ละ 45 องศา โดยท่ีขนาดของ histogram ในแต่ละส่วนจะ
ขึ้นอยู่กับ ขนาด*ระยะท่ีห่างจากจุดสนใจ จะได้ผลลัพธ์ คือ 4x4x8 = 128 ของชุดข้อมูล แล้วน ามา
ท าการ normalize จะได้ค่าท่ีเป็น feature vector ของแต่ละ Keypoint ออกมา เพื่อน า feature 
vector ท่ีได้ไปใช้ในขัน้ตอนการจับคู่กับภาพต้นฉบับหรือภาพอื่น ๆ ต่อไป 
  การจับจับคู่ท่ีตรงกัน (Matching) คือการเปรียบเทียบการค านวณหาระหว่างระยะทางแบบ
ยุคลิค (Euclidean) ของ Feature Vector ท่ีใช้อธิบายประกอบกับ Keypoint ในภาพท่ีใช้น าเข้ามา
เปรียบเทียบ โดยท่ีถ้าระยะทางยิ่งน้อยแสดงว่า Keypoint ท้ังสองท่ีน ามาเปรียบเทียบกันมีความ
เหมือนกัน 
 ข้อดีของอัลกอริทึม SIFT เนื่องจากการคุณลักษณะของ SIFT ท่ีใช้ Keypoint ดังนั้น
คุณลักษณะไม่ได้ขึ้นอยู่กับขอบภาพของวัตถุในรูปภาพ แต่ใช้การหาบริเวณท่ีคงท่ีในการก าหนดเป็น 
Keypoint เเละทนต่อการเปล่ียนแปลงของขนาด การหมุนของวัตถุ สภาพแสงสว่าง  
  ข้อเสียของอัลกอริทึม SIFT ถ้าหากมีการใช้ข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่การใช้อัลกอริทึม SIFT จะใช้
เวลาในการท างานนาน 
  
2.4 การค้นคืนภาพผ้าไหมโดยการสกัดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพืน้ที่ (Local Descriptor) และ
การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 
 
  2.4.1 การสกัดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ีด้วยวิธี Histogram of Oriented Gradients 
(HOG) เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการดึงคุณลักษณะเด่นของภาพโดย Dalal และ Triggs [28] ท่ีคิดค้นขึ้นมา
เพื่อใช้ตรวจจับมนุษย์ท่ีเดินเท้าในปี ค.ศ. 2005 โดยพื้นฐานจะใช้ลักษณะเด่นของภาพจากรูปร่าง ท่ี
นิยมคือการหาขอบแล้วแบ่งภาพเป็นภาพย่อย ส าหรับวิธีการค านวณของ HOG จะค านวณจากภาพท่ี
ถูกแบ่งย่อย แต่ละ (Block) ท่ีมีขนาด n x n เพื่อน าไปค านวณหาค่า Gradient ในแนวนอน Gx 
และแนวตั้ง Gy ซึ่งการท างานของอัลกอริทึม ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้  
    1) ขั้นตอนท่ี 1 ค านวณทิศทางของเกรเดียนต์ (Gradient Computation) ซึ่งการ

ค านวณหาทิศทางของเกรเดียนต์สามารถหาได้จากการค านวณเวกเตอร์ของแนวแกน 𝑥 และเวกเตอร์
ของแนวแกน 𝑦 จากการท าคอนโวลูชันกับเคอร์แนลดังภาพประกอบท่ี 2.3  
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ภาพประกอบที่ 2.3 คอร์แนลฟิวเตอร์ของแกน x และแกน y 
 

จากนั้นท าการหาค่า Magnitude ของเกรเดียนต์ โดยหาได้ดังสมการ 2.5 
    
    |𝐺| = √𝐺𝑥2 + 𝐺𝑦2                                                     (2.5)    
  ก าหนดให้  
   |𝐺|   คือ เกรเดียนต์  

   𝐺𝑥2   คือ การท าอนุพันธ์อันดับหนึ่งในแนวแกน 𝑥  

𝐺𝑦2   คือ การท าอนุพันธ์อันดับหนึ่งในแนวแกน  𝑦 
  

หลังจากท่ีได้ค่า Magnitude น าค่าท่ีได้มาค านวณหาทศทางของเกรเดียนต์ โดยหาได้ดังสมการ 2.6   
 

                 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝐺𝑥

𝐺𝑦
                                         (2.6) 

  
   2) เก็บทิศทางลง Bin (Orientation Binning) ในขั้นตอนนี้จะท าให้ทราบน้ าหนัก
และทิศทางของแต่ละเซลล์ โดยน าค่าท่ีได้จากการหาทิศทางของเกรเดียนต์มาลงในถัง ซึ่งจะท าให้การ
แบ่งเซลล์ และแต่ละพิกเซลท่ีอยู่ในเซลล์จะเป็นทิศทางของเกรเดียนต์ โดยแต่ละเซลล์จะสร้างช่อง
ฮีสโตแกรมส าหรับเก็บทิศทาง ซึ่งจะก าหนดทิศทางเป็น 0-180 องศา หรือ 0-360 องศาโดยมีจ านวน
ช่องของฮีสโตแกรมจ านวน 9 ช่อง (Bin) ดังภาพประกอบท่ี 2.4 
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ภาพประกอบที่ 2.4 แสดงการก าหนด bin กับทิศทาง 0-360 องศา 

 
  ขั้นท่ี 3 อธิบายคุณลักษณะพิเศษของบล็อก (Descriptor Block) ในการจัดการ
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงความสว่าง และความคมชัด ของเกรเดียนต์จะเป็นบริเวณปกติ จะต้องจัด
กลุ่มเซลล์เข้าด้วยกันเป็นขนาดใหญ่ เช่ือมต่อการเป็นบล็อก ในการอธิบายคุณลักษณะของ HOG จะ
อธิบายในรูปของเวกเตอร์ ของส่วนประกอบของเซลล์จากบล็อกท้ังหมด โดยปกติบล็อกเหล่านี้มักจะ
ซ้อนทับกัน ซึ่งหมายความว่าแต่ละเซลล์มีส่วนทับซ้อนกันมากกว่าหนึ่งครั้งจนส้ินสุดการอธิบาย ดัง
ภาพประกอบท่ี 2.5 บล็อกท่ีใช้เป็นรูปส่ีเหล่ียมช่องตาราง แสดงแทนโดยใช้ 3 พารามิเตอร์ได้แก่ 1. 
จ านวนของเซลล์ต่อบล็อก 2. จ านวนพิกเซลต่อเซลล์ 3. จ านวนของช่องต่อฮีสโตแกรมเซลล์ 

 
ภาพประกอบที่ 2.5 แสดงการซ้อนทับกันของบล็อก [29] 

 
   
 ข้อดีของอัลกอริทึม HOG คือมีความคงต่อสภาพพื้นหลังท่ีรก และการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะของแสง 
 ข้อเสียของอัลกอริทึม HOG คือ กรณีท่ีวัตถุในภาพมีลักษณะรูปทรงคล้ายมนุษย์จะถูกจ าแนก
ว่าเป็นมนุษย์ และไม่คงทนต่อการหมุนของภาพ 
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  2.4.2 การสกัดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ีด้วยวิธี SIFT [30, 31] ในการสกัดคุณลักษณะ
ภาพลายผ้าไหม มีกระบวนการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
   1.หาปริภูมิ ในมิ ติของภาพและระยะทาง (Scale Space) จากฟังก์ ชัน Difference of 
Gaussians ค านวณได้ดังสมการ 2.7 
 
                                     𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎)  = (𝑥, 𝑦, 𝜎) ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦)                                (2.7) 
 
    เมื่อ   𝐼(𝑥, 𝑦) คือความเข้มในแต่ละพิเซล  𝜎 เป็นพารามิเตอร์ท่ีก าหนเดความกว้าง 
kernel ของ Difference of Gaussians         

 2. ค านวณทิศทางของ Gradient ในแนวนอนและแนวตั้ง 𝐺𝑥   และ 𝐺𝑦  จากสมการ 2.5  
 3. ภาพหลักจะถูกแบ่งออกเป็น 4 x 4 บล็อก แต่ละบล็อกจะมี Histogram เก็บทิศทางท่ีมี
ขนาด 8 Bin แบ่งเป็น Bin ละ 45 องศา จะได้ผลลัพธ์ คือ 4x4x8 = 128 Feature Vector 
 
  2.4.3 การเรียนรู้เชิงลึกด้วยวิธี CNN โดยใช้โครงสร้างแบบ LeNet-5 (LeNet-5 
Architecture) 
                       โครงสร้างแบบ LeNet-5 เป็น  Deep learning ท่ีน าเสนอโดย LeCun et al. 
[32] โดยเพิ่มช้ันการค านวณแบบคอนโวลูชัน (Convolutional) เข้าไปในโครงข่าย ส่งผลให้โครงข่าย
สามารถสกัดลักษณะเด่น (Feature Extraction) จากรูปภาพ และจ าแนกประเภท (Classification) 
ได้ในคราวเดียวกัน โครงข่าย CNN ประกอบด้วย 3 ช้ันหลัก ดังต่อไปนี้  
  ช้ันคอนโวลูชัน (Convolutional Layer) ลักษณะเด่นของโครงข่ายแบบ CNN คือการท างาน
ของ Convolutional Layer ท่ีค านวณเพื่อหาช้ันของผลลัพธ์ซึ่งเรียกว่า Feature Map ด้วยการน า
พื้นท่ีส่วนย่อยรูปภาพ (Sub-region) ไปค านวณแบบ dot product กับเคอร์นอล (Kernel) โดย 
Kernel ท่ีน ามาค านวณจะต้องมีขนาดเล็กกว่ารูปภาพ การค านวณของ Convolutional Layer แสดง
ดัง ภาพประกอบท่ี 2.6 
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ภาพประกอบที่ 2.6  วิธีการ Convolution ด้วยการค านวณ dot product 

               ระหว่าง kernel และ sub-region ของภาพ 
 
  ช้ันพูลล่ิง (Pooling Layer) เป็นช้ันท่ีเช่ือมจาก Convolutional Layer โดยมีเป้าหมายคือ
ท าให้ขนาดของ Feature Map (𝐹) ลดลง ในการค านวณสามารถใช้ค่าต่ าสุด (Min Pooling) 
ค่าสูงสุด (Max Pooling) ผลรวม (Sum Pooling) และค่าเฉล่ีย (Average Pooling) [32] ในการ
ค านวณ Feature Map จะถูกแบ่งออกเป็นบล็อก (Block) ขนาด 𝑚 × 𝑛 ซึ่งหากใช้วิธี Max Pooling 
ในการค านวณ ค่าท่ีได้ก็คือค่าสูงสุด (Max Value) ของแต่ละบล็อก 𝐹(𝑚𝑖 , 𝑛𝑗) 
  

 
ภาพประกอบที่ 2.7 การท า max pooling ขนาด 2×2 filter และ stride 2. 

 
   ภาพประกอบท่ี 2.7 แสดงวิธีการค านวณ Max Pooling จาก Feature Map ท่ีมีขนาด 6 ×

6 บล็อก ในการค านวณก าหนดให้ Pool มีขนาด 2 × 2 บล็อก ข้อมูลท่ีอยู่ในบล็อกท่ี 𝐹(𝑚1, 𝑛1)

ประกอบด้วย {2 1
3 4

} ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จากการท า Max Pooling คือ 4 จากนั้นจึงเล่ือน Pool ไป
ยังบล็อกถัดไป 𝐹(𝑚𝑖 , 𝑛𝑗+1) และท าไปจนกระท่ังบล็อกสุดท้าย 
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 Fully-Connected Layer ก็คือ Hidden Layer และ Output Layer ของโครงข่าย
ประสาทเทียม ดังนั้น Fully-Connected Layer จึงท าหน้าท่ีในการเรียนรู้ (Training) และการ
จ าแนกประเภทของวัตถุ โดยผลลัพธ์ ท่ีได้ก็คือจ านวนของ Class ท่ีต้องการจ าแนก 
  โครงข่ายแบบ CNN สามารถท่ีจะเพิ่ม Convolutional Layer และ pooling Layer ได้
อย่างไม่จ ากัด จากงานวิจัย [33] โครงสร้างแบบ LeNet-5 ถูกก าหนดให้มีโครงสร้าง ดังภาพประกอบ
ท่ี 2.8 (a) ดังต่อไปนี้  

- Convolutional Layer 1 (Conv1) จ านวน 6 Feature Map, Filter ขนาด 5x5 และ 
Stride=1 

- Avg-Pooling Layer 2 (Max-Pool2) จ านวน 6 Layer, Pool ขนาด 2x2 และ 
Stride=2 

- Convolutional Layer 3 (Conv3) จ านวน 16 Feature Map, Filter ขนาด 5x5 และ 
Stride=1 

- Avg-Pooling Layer 4 (Max-Pool4) จ านวน 16 Layer, Pool ขนาด 2x2 และ 
Stride=2 

- Fully-Connected (FC) ท่ีช้ัน FC5 มีจ านวน 120 โหนด (Node) ช้ัน FC6 มีจ านวน 84 
Node และช้ันผลลัพธ์ (Output Layer) จ านวน 10 Node 

 

 
(a)                             (b) 

ภาพประกอบที่ 2.8  สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม a) สถาปัตยกรรม LeNet-5 [33]  
b) สถาปัตยกรรม LeNet-5 ท่ีใช้ในการทดลอง 
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2.4.4 การเรียนรู้เชิงลึกด้วยวิธี CNN โดยใช้โครงสร้างแบบ AlexNet (AlexNet 
Architecture) 
          โครงสร้างแบบ AlexNet เป็น Deep learning ท่ีถูกน าเสนอในงานวิจัย [34] โดย
โครงสร้างมีจ านวน Layer ท้ังส้ิน 8 Layer ประกอบไปด้วย Convolutional Layer จ านวน 5 Layer 
และ Fully-Connected Layer จ านวน 3 Layer รายละเอียดของโครงสร้างแบบ AlexNet ดัง
ภาพประกอบท่ี 2.9 (a) แสดงดังต่อไปนี้ 

- Conv1 จ านวน 96 Feature Map, Filter ขนาด 11x11x3 และ Stride=4 
- Max-Pool1 จ านวน 96 Layer, Pool ขนาด 2x2 และ Stride=2 
- Conv2 จ านวน 256 Feature Map, Filter ขนาด 5x5x48 และ Stride=2 
- Max-Pool2 จ านวน 256 Layer, Pool ขนาด 2x2 และ Stride=2 
- Conv3 จ านวน 384 Feature Map, Filter ขนาด 3x3x256 และ Stride=2 
- Conv4 จ านวน 384 Feature Map, Filter ขนาด 3x3x192 และ Stride=2 
- Conv5 จ านวน 256 Feature Map, Filter ขนาด 3x3x192 และ Stride=2 
- Max-Pool3 จ านวน 28 Layer, Pool ขนาด 2x2 และ Stride=2 

 

 
                                           (a)                           (b) 

ภาพประกอบที่ 2.9  สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม a) สถาปัตยกรรม AlexNet [34]  
b) สถาปัตยกรรม AlexNet ท่ีใช้ในการทดลอง 
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2.5 การเรียนรู้ของเคร่ืองจักร (Machine Learning) 
 
    2.5.1 Support Vector Machine (SVM)  
 Vapnik [35] เสนอแนวคิดหลักของ Support Vector Machine (SVM) เพื่อใช้หาระนาบ
การตัดสินใจในการแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วน โดยใช้สมการเส้นตรงเพื่อแบ่งข้อมูล 2 กลุ่มออกจาก
กัน โดยจะสร้างเส้นแบ่งกลุ่มตรงกึ่งกลางระหว่างของข้อมูลท้ัง 2 กลุ่ม (ภาพประกอบท่ี 2.13)  และใช้
ฟังก์ช่ันแม๊ปส าหรับย้ายข้อมูลจาก Input Space ไปยัง Feature Space และสร้างฟังก์ช่ันวัดความ
คล้ายท่ีเรียกว่าเคอร์เนลฟังก์ช่ัน (Kernel Function) บน Feature Space เหมาะใช้ส าหรับข้อมูลท่ีมี
ลักษณะมิติของข้อมูลสูง โดยก าหนดก าหนดให้  (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) เป็นตัวอย่างท่ีใช้ส าหรับการ
สอน n คือจ านวนข้อมูลตัวอย่าง m คือ จ านวนมิติข้อมูลเข้า และ y คือ ผลลัพธ์มีค่า + 1 หรือ -1 
ค านวณดังสมการ 2.10  
 
   (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) เมื่อ 𝑥 ∈ {+1, −1}                             (2.8)   

 
   ภาพประกอบที่ 2.10 การสร้างเส้นระนาบเกินแบ่งระหว่าง 2 กลุ่ม [36] 
 
  ส าหรับปัญหาเชิงเส้น มิติข้อมูลขนาดสูงได้ถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยระนาบตัดสินใจ ซึ่ง
ค านวณได้ดังสมการ 2.9      
 
                   (𝑤 ∗ 𝑥) + 𝑏 = 0                               (2.9) 
 
  เมื่อ 𝑤 คือ ค่าน้ าหนัก และ 𝑏 คือ ค่า bias ใช้ส าหรับจ าแนกประเภทข้อมูล ดังสมการ 2.10 
    
            (𝑤 ∗ 𝑥) + 𝑏 > 0  ถ้า 𝑦𝑖 =  +1 และ (𝑤 ∗ 𝑥) + 𝑏 < 0  ถ้า 𝑦𝑖 =  +1               (2.10) 
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   โดย SVM มีเคอร์เนลฟังก์ชัน (Kernel Function) ให้ผู้สามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ได้หลายวิธี เช่น Linear, Polynomial, Radial Basis Function (RBF) โดยงานวิจัยช้ินนี้ได้ใช้  RBF 
kernel เป็นฟังก์ชันค านวณความคล้ายคลึงกันไม่เชิงเส้นระหว่างค่าน าเข้าของสองเวกเตอร์ ค านวณ
ได้ดังสมการ 2.11 
   
                        𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = exp (𝑦 − 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗||𝑥𝑖 , 𝑥𝑗||2)         (2.11) 
 
  2.5.2 K-nearest neighbor algorithm (KNN)  
         เทคนิคของ KNN [37] นั้นนับเป็นการหาระยะห่างระหว่างแต่ละคุณลักษณะ ซึ่งเหมาะ
กับข้อมูลแบบตัวเลข โดยหลักการนี้จะจ าแนกประเภทของข้อมูลโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลท่ีมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงท่ีสุดของ K ตัว จากข้อมูลบนชุดข้อมูลตัวอย่างท างานขึ้นอยู่กับระยะทางน้อยท่ีสุดจาก
สมาชิกใหม่ดังภาพประกอบท่ี 2.11 หรือข้อมูลท่ีป้อนเข้ามา (Input Query Instance) กับข้อมูล
ตัวอย่างฝึกฝน จะค านวณหาเพื่อนบ้านท่ีใกล้ท่ีสุด K ตัว ขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ท่ีสุด ได้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน ตัวอย่างด้านการประมวลผลภาพ มีงานน าไปใช้ในงานวิจัยของ 
Kumar et al. [38] ใช้อัลกอริทึม KNN มาช่วยในการจดจ าตัวละคร ซึ่งน าเสนอสองเทคนิคในสกัด
คุณลักษณะรวมถึงคุณลักษณะในแนวทแยงมุมและการเปล่ียนแปลงของฟีเจอร์ท่ีสกัดแล้ว ทดลองกับ
ชุดข้อมูล Gurmakhi ประสิทธิภาพการจดจ าด้วยวิธีนี้เท่ากับ 94.12% อัลกอริทึมแบบ KNN ได้แก่  
1-NN, 2- NN, 3-NN  
 

 
ภาพประกอบที่ 2.11  การจ าแนกด้วยอัลกอริทึม KNN [39] 

 
  ในการค้นหาฟีเจอร์เวกเตอร์ของภาพท่ีใกล้เคียงกัน โดยการน าระยะทางท่ีหาได้จากสมาชิก
ในข้อมูลตัวอย่างฝึกฝน มาเรียงล าดับจากน้อยไปหามากแล้วเลือกสมาชิกท่ีมีระยะทาง (Distance) 
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ใกล้เคียงท่ีสุดออกมา K ตัว (K=1) โดยใช้วิธีการวัดระยะทางแบบ Euclidean distance มีหลักการ
คือการวัดระยะทางระหว่างฟีเจอร์เวกเตอร์สองภาพ ถ้าฟีเจอร์เวกเตอร์ห่างกันมากแสดงว่าสองภาพ
นั้นมีความคล้ายคลึงกันน้อย  ถ้ามีค่าน้อยแสดงว่ามีความคล้ายคลึงกันมาก ค านวณได้ดังสมการ 2.12 
 

   𝑑1(𝑥, 𝑦) = ||𝑥 − 𝑦|| = √∑ (𝑥𝑗 − 𝑦𝑖)2𝑑
𝑗=1                      (2.12) 

 
2.6 อัลกอริทึมลดจ านวนจุดสนใจภาพ (Random sample consensus: RANSAC) 
 
   RANSAC [3]  เป็นอัลกอริทึมเพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
จากการสังเกตของชุดข้อมูลท่ีมี outliers เมื่อ outliers จะไม่มีผลต่อค่าของประมาณการ ด้ังนั้นจึง
สรุปได้ว่าเป็นวิธีในการตรวจหาข้อผิดพลาด  อัลกอริทึมนี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกโดย Fischler 
and Bolles ท่ี SRI International ในปี 1981 ซึ่งใช้วิธี RANSAC ในการแก้ปัญหาของ Location 
Determination Problem (LDP) จุดมุ่งหมายคือ การก าหนดจุดในพื้นท่ีท่ีจัดท าโครงงานลงบนภาพ
ของสถานท่ีนั้นด้วยต าแหน่งท่ีทราบ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ในงานวิจัยส าหรับการเปรียบเทียบภาพ
โดยใช้ Keypoint เพื่อคัดเลือกคุณลักษณะของ Keypoint ท่ีดีท่ีสุดในการน ามาใช้เปรียบเทียบภาพ 
โดยหลักการของ RANSAC เป็นการสุ่มข้อมูลเพื่อหาความสอดคล้องของข้อมูลตัวอย่าง ดังนั้นข้อมูลท่ี
ใช้คือคุณลักษณะพิเศษของ Keypoint เพื่อประมาณค่าและท าซ้ าหลายครั้ง จนกว่าข้อมูลคุณลักษณะ
ท่ีสุ่มจะมีความสอดคล้องกันท้ังหมด การประมาณค่าจะค านวณจากระยะห่างระหว่าง คุณลักษณะ
พิเศษของ Keypoint ท่ี Matching กันมาเทียบกับระยะของค่าก าหนดขีดแบ่ง ซึ่งสามารถหา
ระยะห่างได้ [40]  ดังสมการ 2.13     
   
              𝐷 = ∑ min(𝐾𝑛, 𝜑́ (𝐾𝑛: 𝐻)𝑇)𝑀

𝑛=1                        (2.13) 
    
 โดย 
    T   คือ ค่าก าหนดขีดแบ่งซึ่งเป็นค่าคงท่ี  
   M   คือ จ านวนคุณลักษณะท้ังหมด  
   D   คือ ระยะห่างระหว่างคุณลักษณะ Keypoint ของภาพ �́� และ 𝐾 
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2.7 การวัดประสิทธิภาพ (Performance Measurement) 
 
  2.7.1 Cross-validation เป็นวิธีที่นิยมในการท างานวิจัย เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ
ของโมเดลเนื่องจากผลท่ีได้มีความน่าเช่ือถือ [41] การวัดประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross-validation นี้
จะท าการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน เช่น 5-fold คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน โดยท่ีแต่ละส่วนมี
จ านวนข้อมูลเท่ากัน และทดสอบท้ังส้ิน 5 ครั้ง (Iteration) โดยแต่ละครั้งจะมีหนึ่งส่วนของข้อมูลเป็น 
Test set และส่วนท่ีเหลือเป็น Train set ดังภาพประกอบท่ี 2.12 
 

 
ภาพประกอบที่ 2.12 5-fold cross-validation 

 

        จากนั้นน าไปหาความถูกต้องของการค้นคืนรูปภาพด้วยเทคนิค Top-k และตรวจสอบความ
ถูกต้องโดยใช้ตัววัดประสิทธิภาพ Precision กับ Recall Ratio 
 
          2.7.2) การค้นคืน Top-k [42] เป็นพื้นฐานทางเทคนิคด้านการค้นคืน ซึ่งให้ความรวดเร็วใน
การด าเนินการ Query ท่ีมีดัชนีขนาดใหญ่และมีความสามารถในการปรับขนาดกับระบบสูง การค้น
คืน Top-k เป็นงานท่ีท้าทายเนื่องจากมีความเร็วในการตอบสนองของสถิติระยะยาวท่ีใช้ส าหรับจัด
อันดับ สมมติให้ลายผ้าไหมท้ังหมดถูกรวมเข้าไว้ใน 𝑀 รายการ 𝐿𝑖,…, 𝐿𝑚 สามารถค านวณได้หาค่า k 
ได้ดังสมการ 2.14 

           𝑘 = ∑ [𝑁(𝐿𝑖)𝑥(∑ 𝑞𝑗𝑗∈𝐿𝑖
)]   𝐿𝑖∈𝑀         (2.14) 

    
โดย   
               𝑞𝑗   คือ ความถ่ีของการ query เทอม j 
                            𝑁(𝐿𝑗)   คือ จ านวนรายการท่ีเรียกค้นจากรายการรวมลายผ้าไหม  𝐿𝑖  
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  2.7.3) ตาราง Confusion Matrix [43] เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการวัดประสิทธิภาพของระบบการ
ค้นคืนรูปภาพ  โดยมีรายละเอียดของค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 
   True Positive (TP) เป็นภาพท่ีจ าแนกหรือค้นคืนได้ถูกต้องและอยู่ในคลาส 

True Negative (TN) เป็นภาพท่ีจ าแนกหรือค้นคืนได้ถูกต้องแต่ไม่อยู่ในคลาส 
False Positive (FP) เป็นภาพท่ีจ าแนกหรือค้นคืนได้ไม่ถูกต้องแต่อยู่ในคลาส 
False Negative (FN) เป็นภาพจ าแนกหรือค้นคืนได้ไม่ถูกต้องและไม่อยู่ในคลาส 
จากค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ สามารถประเมิลผลลัพธ์ประสิทธิภาพระบบการค้นคืนได้จาก

ตาราง Confusion Matrix ดังภาพประกอบท่ี 2.13 
 

 
ภาพประกอบที่ 2.13 ตาราง Confusion Matrix 

 

  2.7.3.1 Precision เป็นวิธีการวัดอัตราส่วนผลลัพธ์ภาพท่ีเกี่ยวข้องกับภาพท้ังหมด
จากผลลัพธ์ท่ีถูกค้นคืนหรือจ าแนกออกมา สามารถค านวณได้ดังสมการ 2.15  
      
               𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 =  

𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑇
                           (2.15)  

 

  2.7.3.2 Recall เป็นวิธีการวัดอัตราส่วนผลลัพธ์ภาพท่ีเกี่ยวข้องกับภาพท้ังหมด 
สามารถค านวณได้ดังสมการ 2.16 
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
                          (2.16)  
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2.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Related Work) 
 
     งานวิจัยของ Karaaba และคณะ [44] ได้น าเสนอวิธีการระบุใบหน้า (Face Identification) 
ท่ีรูปภาพใบหน้ามีจ านวนจ ากัด (Small Sample Sizes) โดยค านวณหาคุณลักษณะพิเศษด้วยวิธี Bag 
of Words (BOW) ร่วมกับวิธี Histogram of Oriented Gradients (HOG) ซึ่งเรียกว่า HOG-BOW 
เพื่อใช้ส าหรับการเรียนรู้ข้อมูลท่ีมีจ านวนจ ากัด เนื่องจากชุดข้อมูล FERET (Face Recognition 
Technology) และ LFW (Labeled Faces in the Wild) มีจ านวนใบหน้าในแต่ละกลุ่มจ านวนจ ากัด 
เช่นบางบุคคลมีตัวอย่างใบหน้าเพียง 3 รูปภาพ เป็นต้น และใช้วิธีการเรียนรู้ด้วย L2 Support 
Vector Machine (L2-SVM) เพื่อใช้สร้างโมเดลของใบหน้า ในงานวิจัยยังได้เปรียบเทียบวิธี HOG-
BOW กั บ วิ ธี อื่ น  เ ช่ น  HOG, Scale Invariant Feature Transform (SIFT), Multi-Subregion 
based Correlation Filter Bank (MS-CFB), Discriminative Multi-Manifold Analysis (DMMA) 
จากการทดลองพบว่าวิธี HOG-BOW ให้อัตราการรู้จ าใบหน้าสูงท่ีสุด โดยทดสอบกับข้อมูลชุด FERET 
มีอัตราการรู้จ าใบหน้าท่ี 92.62% และข้อมูลชุด LFW มีอัตราการรู้จ าใบหน้าท่ี 48.92%    
  
     งานวิจัยของ Ahonen และคณะ [45] น าเสนอการรู้จ าใบหน้า (Face Recognition) โดย
พิจารณาจาก รูปร่าง และพื้นผิว (Texture) โดยรูปภาพจะถูกแบ่งพื้นท่ีออกเป็นส่วนย่อย (Small 
Region) ท่ีมีขนาดเท่ากัน จากนั้นส่วนย่อยนั้นจะถูกน าไปค านวณด้วยวิธี Local Binary Pattern 
(LBP) และจะถูกใช้เพื่อเป็นตัวแทนของใบหน้า ซึ่งการรู้จ าใช้วิธี Nearest Neighbor (NN) ใช้วิธี Chi 
Square ในการค านวณ และน าไปทดสอบกับชุดข้อมูล FERET ซึ่งใช้ข้อมูลย่อย fb และ fc จากการ
ทดลองสรุปได้ว่าเมื่อใช้วิธี LBP ร่วมกับ NN กับข้อมูลชุด fb มีความถูกต้อง 97% และชุดข้อมูล fc มี
ความถูกต้อง 79% 
 
   ประภาพร กุลล้ิมรัตน์ชัย [46] น าเสนอวิธีการพิจารณาน้ าหนักการกระจายของสีด้วยการ
กระจายตัวแบบเกาส์เซียน (Gaussian Distribution) โดยใช้แบบจ าลองสี HSV เพื่อใช้ส าหรับการค้น
คืนรูปภาพ ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลองได้มาจาก Corel Stock Photo Gallery และดาวน์โหลดจาก
อินเทอร์เน็ต จ านวนท้ังส้ิน 10,297 รูปภาพ ซึ่งฮิสโตแกรมสี (Color Histogram) และฮิสโตแกรมสี
ข้างเคียง ถูกน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างของสีโดยค านวณจากการกระจายน้ าหนักแบบเกาส์
เซียน และน าไปค านวณเพื่อหาค่าระยะห่างของฮิสโตแกรม (Distance Histogram) โดยใช้วิธีการหา
ค่าเฉล่ียของการปรับปรุงต าแหน่งของการค้นคืนให้อยู่ในช่วงปกติ (Average Normalized Modified 
Retrieval Rank: ANMRR) เป็นเครื่องมือช้ีวัดประสิทธิภาพ โดยพิจารณาสีข้างเคียงจากสีหลักขนาด 
7 สี ให้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดเท่ากับ 0.452 
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  อนุมาศ แสงสว่าง [47] น าเสนอวิธีการใช้ค่าฮิสโตแกรมของค่าสี (Color Histogram) ท่ีมี
ขนาด 256 ซึ่งคือค่าสีแบบ RGB ท่ีแต่ละพิกเซลมีค่าความสว่าง (Intensity) ต้ังแต่ 0-255 มาท าการ
เปรียบเทียบ ดังนั้นรูปภาพท่ีต้องการค้นคืน และรูปภาพจากฐานข้อมูล จะถูกน ามาเปรียบเทียบโดย
ใช้ค่าความคล้ายคลึง (Similarity Function) เป็นค่าท่ีใช้เพื่อก าหนดความคล้ายคลึงระหว่างรูปภาพ 
 
  Hazra และคณะ [48]น าเสนอวิธีการหาคุณลักษณะพิเศษโดยใช้วิธี Wavelet Moment 
และ Gabor Filter เพื่อเข้ารหัสรูปภาพ โดยรูปภาพสีจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่อง (Channel) ตามค่าสี
แบบ RGB โดยในแต่ละ Channel จะถูกแบ่งออกเป็นบล็อกท่ีมีขนาดเล็กเพื่อใช้ส าหรับน าไปค านวณ 
คุณลักษณะพิเศษท่ีได้จะถูกน าไปเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เครื่องจักร ได้แก่วิธี K-Nearest Neighbor 
(kNN) และวิธี SVM เพื่อท าการค้นคืนรูปภาพท่ีมีความใกล้เคียง จากนั้นน ารูปภาพท่ีค้นคืนได้มา
ค านวณหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างภาพ ท่ีค้น คืน (Retrieve Image) และรูปภาพท่ีน าไป
เปรียบเทียบ (Query Image) ผลลัพธ์ท่ีได้ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ของค่าความคล้ายคลึง โดยวิธี SVM มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าวิธี kNN โดยมีความถูกต้องมากกว่า 80%  
 
 ปิยะชัย เกิดสันเทียะ และคณะ [49] น าเสนอการค้นคืนภาพด้วย Histogram ของ
แบบจ าลองสี HSV ซึ่งแบบจ าลองสี HSV จะมีความใกล้เคียงกับการรับรู้ของสายตามนุษย์ และใช้ฟัซ
ซี เซตส าหรับการสกัดคุณ ลักษณะพิ เศษจากสี HSV จากนั้น จึงน า Feature Vector ท่ี ได้ ไป
เปรียบเทียบโดยความคล้ายคลึงโดยใช้วิธี Tanimoto Coefficient โดยข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง
ประกอบด้วย 150 รูปภาพ แบ่งออกเป็น รูปภาพสัตว์เล้ียงจ านวน 35 รูป รูปภาพสัตว์น้ าจ านวน 50 
รูป และรูปภาพดอกไม้จ านวน 65 รูป โดยมีประสิทธิภาพการค้นคืนท่ี 94.07% 



 

 

 
 

 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอกระบวนการเพื่อการค้นคืนลายผ้าไหมท่ีมีกลุ่มตัวอย่าง
น้อยเป็นหลัก ซึ่งมีกระบวนการเริ่มต้นจากการน ารูปภาพ  2 รูป มาตรวจหาจุดสนใจภาพ สกัด
คุณลักษณะพิเศษจุดสนใจภาพด้วยวิธี SIFT จากนั้นจับคู่จุดสนใจท่ีมีความเหมือนกันด้วยด้วยวิธี KNN 
ขั้นตอนสุดท้ายคัดเลือกคุณลักษณะพิเศษท่ีสอดคล้องกันด้วยอัลกอริทึม RANSAC  โดยบทนี้กล่าวถึง
รายละเอียดการท างานของอัลกอริทึมท่ีใช้ในการทดลอง โดยแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
  3.1 ชุดข้อมูลรูปภาพท่ีใช้การวิจัย (Image Dataset) 
  3.2 การค้นคืนลายผ้าไหมด้วยวิธีการสลัดคุณลักษณะเฉพาะพื้นท่ี  
  3.3 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมระหว่างเทคนิคการเรียนรู้เครื่องจักร (Machine Learning) 
และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 
 
3.1 ชุดข้อมูลรูปภาพที่ใช้การวิจัย (Image Dataset)  
 
     3.1.1 ชุดข้อมูลภาพลายผ้าไหมจ านวน 10 ลาย (Thai Silk Pattern Dataset) แบบง่าย ซึ่ง
ผู้วิจัยต้ังช่ือชุดข้อมูลนี้ว่า “Silk-E”  เป็นชุดข้อมูลรูปภาพท่ีแต่ละภาพถูกเลือก (Crop) เฉพาะส่วนมี
เพียงลายผ้าไหมปรากฏอยู่บนรูปภาพเท่านั้น ประกอบไปด้วย ลายกระจับจ่ัว ลายนกยูง ลายกระจับ
หนาม ลายกุญแจใจ ลายน้ าฟ้าคาดทอง ลายนาคน้อย ลายตะขอ ลายสร้อยดอกหมาก ลายสร้อย
ดอกหมากเล็ก และลายไข่มดแดง (เรียงจากซ้ายไปขวาดังภาพประกอบท่ี 3.1)  โดยเก็บรวบรวมอย่าง
น้อยลายละ 30 รูปภาพ และเปล่ียนรูปภาพให้มีขนาด 450x650 pixel ชนิดรูปภาพเป็นแบบ PNG 
และ JPG ซึ่งในรูปภาพลายผ้าไหมท่ีน ามาใช้ในครั้งนี้ เป็นรูปภาพลายผ้าไหม ลายเดียว ท่ีมีการตัด
ครอบรูปลายผ้าไหมให้มีความชัดเจนของลายผ้าอย่างน้อย 65% ของผ้าไหม  
 

 
ภาพประกอบที่ 3.1 ชุดลายผ้าไหมแบบง่ายจ านวน 10 ลาย 
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  3.1.2 ชุดข้อมูลภาพลายผ้าไหมจ านวน 10 ลาย แบบยาก ซึ่งผู้วิจัยต้ังช่ือชุดข้อมูลนี้ว่า  
“Silk-H” เป็นชุดข้อมูลรูปภาพท่ีมีพื้นหลังหรือลายผ้าอื่นปรากฏอยู่บนรูปภาพเช่น ลายตีนผ้า 
ประกอบไปด้วย ลายกระจับจ่ัว ลายนกยูง ลายกระจับหนาม ลายกุญแจใจ ลายน้ าฟ้าคาดทอง ลาย
นาคน้อย ลายตะขอ ลายสร้อยดอกหมาก ลายสร้อยดอกหมากเล็ก และลายไข่มดแดง โดยลายผ้าไหม
แต่ละลายท่ีแสดงในภาพประกอบท่ี 3.2 จัดเรียงจากซ้ายไปขวา โดยเก็บรวบรวมอย่างน้อยลายละ 30 
รูปภาพ และเปล่ียนรูปภาพให้มีขนาด 450x650 pixel ชนิดรูปภาพเป็นแบบ PNG และ JPG 
 

 
ภาพประกอบที่ 3.2 ชุดลายผ้าไหมแบบยากจ านวน 10 ลาย 

 
  3.1.3 การแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นชุดข้อมูลรูปภาพส าหรับการเรียนรู้ (Training Set) และชุด
ข้อมูลรูปภาพส าหรับการทดสอบ (Tes Set) ชุดข้อมูลส าหรับการเรียนรู้จะมีท้ังหมด 600 รูปภาพ
แบ่งเป็น ชุดข้อมูล Silk-E จ านวน 300 รูปภาพและ Silk-H จ านวน 300 รูปภาพ ส่วนข้อมูลรูปภาพ
ทดสอบได้มาจากการซุ่ม crop เฉพาะส่วนท่ีเป็นลายผ้าเท่านั้น จ านวน 3 รูป ต่อ 1 ภาพของชุด
ข้อมูลภาพส าหรับเรียนรู้ โดยมีขนาด 30% เละ 40% จากภาพต้นฉบับ (ดังภาพประกอบท่ี 3.3) ซึ่ง
จะได้ภาพขนาด 135 x 180 pixel และ 180 x 240 pixel ตามล าดับ 
 

 
ภาพประกอบที่ 3.3 ตัวอย่างการ Crop รูปภาพลายผ้าไหมเพื่อใช้เป็น Test Set ก) เป็นรูปภาพ

ต้นฉบับ (Original Image ข) เป็นรูปภาพการ Crop 30% รูปภาพต้นฉบับ 
ค) เป็นรูปภาพการ Crop ท่ีมีขนาดเท่ากับ 40% ของรูปภาพต้นฉบับ 
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3.2 การค้นคืนลายผ้าไหมด้วยวิธีการสลัดคุณลักษณะเฉพาะพื้นที ่
 
  3.2.1 การเปรียบเทียบรูปภาพลายผ้าไหมจ านวน 2 รูป โดยวิธีการตรวจหาจุดสนใจของภาพ 
(Keypoint Detection) ด้วยอัลกอริทึม SIFT ระหว่างภาพค าขอ (Query Image) และภาพต้นฉบับ 
(Source Image) แล้วสกัดคุณลักษณะพิเศษของแต่ละจุดสนใจ จากนั้นท าการจับคู่ Keypoint ท้ัง
สองภาพท่ีมีความใกล้เคียงกัน  (ภาพประกอบท่ี 3.4) ซึ่งในงานวิจัยนี้เพิ่มเทคนิค RANSAC เพื่อ
คัดเลือกคุณลักษณะพิเศษของ Keypoint ท่ีสอดคล้องกันมากท่ีสุด ผลลัพธ์ท่ีได้จะได้ค่าระยะทาง
ระหว่างเวกเตอร์คุณลักษณะของ Keypoint ของท้ังสองภาพ มีขั้นตอนการท างานตามผังการท างาน 
ดังภาพประกอบท่ี 3.5 

 
ภาพประกอบที่ 3.4  การเปรียบเทียบลายผ้าไหมด้วยวิธี SIFT 

   

 
ภาพประกอบที่ 3.5 การเปรียบเทียบลายผ้าไหมด้วยวิธี SIFT+RANSAC 

 

 

 



 

 

  30 

 3.2.2 กระบวนการค้นคืนด้วยอัลกอริทึม SIFT+RANSAC เป็นการเปรียบเทียบรูปภาพลาย
ผ้าไหมท่ีต้องการค้นหาในภาพชุดข้อมูลหรือในฐานข้อมูล  ซึ่งภาพท้ังหมดในชุดข้อมูลจะถูกตรวจหา 
Keypoint ท้ังหมดรวมถึงภาพท่ีต้องการค้นหา จากนั้นสกัดคุณลักษณะพิเศษของแต่ละรูปภาพ และ
จับคู่เปรียบเทียบค่าความเหมือนระหว่างเวกเตอร์ ผลลัพธ์ท่ีได้จะแสดงภาพลายผ้าไหมท่ีมีความ
เหมือนกับภาพค าขอ (Query Image) ท่ีต้องการค้นหามากท่ีสุดไปยังภาพท่ีมีความเหมือนน้อยท่ีสุด 
ซึ่งได้จากค่าระยะห่าง Distance มีข้ันตอนการท างานตามผังการท างาน ดังภาพประกอบท่ี 3.6 
 

 
ภาพประกอบที่ 3.6 ระบบการค้นคืนลายผ้าไหมด้วย Keypoint 

 
  จากภาพประกอบท่ี 3.6 มีกระบวนการท างานของระบบการค้นคืนลายผ้าไหมดังนี้  
        1.การท างานของอัลกอริทึม SIFT ระหว่างภาพค าขอกับภาพจากชุดข้อมูล สามารถ
แสดงการ ท างานซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
           1.1 หาปริภูมิในมิติของภาพและระยะทาง จากสมาการสมการ 2.1 และ 2.2 โดยจะ

ค่อยเพิ่มค่า 𝜎 เพื่อให้เห็นความแตกต่างของของการเบลอภาพลายผ้าไหม โดยในงานวิจัยนี้เราจะ
แสดงให้เห็น การเบลอ (Blur) ในแต่ละรอบ จ านวน 3 รอบ และในแต่ละรอบจะลดขนาดลงครึ่งแสดง
ดังภาพประกอบท่ี 3.7   
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ภาพประกอบที่ 3.7 แสดงการใช้ 𝜎 ท่ีแตกต่างกัน 

 
   1.2 ก าหนดต าแหน่งจุดสนใจ โดยค านวณจากสมการ 2.3 ซึ่งจากการหาปริภูมิในมิติ
ของภาพและระยะทางในขั้นตอนท่ี 1.1 มาจับคู่ภาพของแต่ละรอบเพื่อหาความแตกต่างของผลลัพธ์ที่
ได้จากการ Blur ซึ่งจะท าถูกภาพในแต่ละรอบดังภาพประกอบท่ี 3.8  
 

 
ภาพประกอบที่ 3.8 แสดงผลลัพธ์จากการท า Deference of Gaussian 
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          1.3 ก าหนดต าแหน่งจุดสนใจ โดยค านวณจากสมการ 2.4 โดยจะท าการเก็บรวบรวม
ขนาดและทิศทางของ Gradient ของบริเวณรอบ ๆ จุดสนใจดังภาพประกอบท่ี 3.9   
 

 
ภาพประกอบที่ 3.9 ตัวอย่างจุด Keypoint 

 
   1.4 การอธิบายจุดสนใจ เป็นการน าต าแหน่งจุดสนใจภาพมาท าการสกัดคุณลักษณะ
พิเศษเพื่อน าไปใช้เปรียบเทียบภาพหรือจับคู่ Keypoint ต่อไป จากภาพ 3.9 จะเห็นว่ามีจ านวน 
Keypoint สีขาวจ านวนมาก (N Keypoint) โดยท่ีแต่ละ Keypoint จะมีเวกเตอร์คุณลักษณะหรือ
เรียกว่า Feature Vector จ านวน 128  
          2. จากภาพประกอบท่ี 3.6 ระบบการค้นคืนลายผ้าไหมด้วย Keypoint ท าให้ทราบว่ามี
จ านวนจุดสนใจจ านวนมากท่ีถูกค้นหาได้บนรูปภาพหลายผ้าไหมดังภาพประกอบท่ี 3.9 โดยสามารถ
น าจุดสนใจดังกล่าวไปเปรียบเทียบความเหมือนกับจุดสนใจบนภาพอื่นๆ ซึ่ง ในงานวิจัยนี้ได้ท าการ
ทดลองในการน าจุดสนใจบนรูปภาพ Query Image กับชุดข้อมูลภาพหรือ Silk Pattern Image 
Dataset ลายผ้าไหมมาจับคู่เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างภาพท้ังสอง ซึ่งมีข้ันตอนการท างาน
ดังนี้  
  2.1 ค้นหา Keypoint บนรูปภาพหลายผ้าไหมท้ัง Query Image และภาพจาก Silk 
Pattern Image Dataset ด้วยอัลกอริทึม SIFT ของกระบวนการท่ี 1 ตัวอย่าง ดังภาพประกอบท่ี 
3.10 
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ภาพประกอบที่ 3.10 ตัวอย่างจุด Keypoint บนรูปภาพลายผ้าไหม 

 

  2.2 สกัดคุณ ลักษณะพิ เศษ Keypoint บนลายผ้าไหมทุกจุด เพื่ อน าไปจับคู่ 
(Matching) กั บ  Keypoint ระหว่ า งภาพ  Query Image และภ าพ จาก  Silk Pattern Image 
Dataset โดย 1 Keypoint จะมีเวกเตอร์คุณลักษณะหรือเรียกว่า Feature Vector จ านวน 128 
จากนั้นน า Feature Vector ของภาพ Query Image และภาพจาก Silk Pattern Image Dataset 
มาจับคู่กันด้วยวิธีการวัดระยะทาง (Distance Measurement) ของอัลกอริทึม KNN ซึ่งจะได้ 
Keypoint ท่ีจับคู่กัน ตัวอย่างดังภาพประกอบท่ี 3.11  
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ภาพประกอบที่ 3.11  ตัวอย่าง Keypoint ท่ีจับคู่กัน ระหว่างภาพ Query Image 

            และภาพจาก Silk Pattern Image Dataset 
 

  จากภาพประกอบท่ี 3.11 เป็นการจับคู่กันของ Keypoint ท่ีมีความเหมือนกัน โดย 
Keypoint ท่ีไม่ถูกจับคู่จะไม่น ามาค านวณ ซึ่งหมายถึงจ านวนจุดสนใจท่ีถูกจับคู่จะน ามาเป็นตัวแทน
ของภาพนั้น ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความเหมือน  และแต่ละคู่จะมีค่าระยะทาง (Distance) ท่ี
แตกต่างกัน ตัวอย่างดังตารางท่ี 3.1  
 
 
 
 



 

 

  35 

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างค่าระยะทางระหว่าง Keypoint 

Compare Image 
Keypoint matching 

Distance Keypoint of 
Query Image 

Keypoint of Silk 
Pattern Image Dataset 

Query Image 
with Image 1 

Kp1 Kp1 0.178 
Kp2 Kp4 0.254 
Kp3 Kp2 0.145 
Kp4 Kp5 0.451 

Query Image 
with Image 2 

Kp1 Kp3 0.163 
Kp2 Kp1 0.251 
Kp3 Kp5 0.182 
Kp4 Kp4 0.194 

Query Image 
with Image N 

Kp1 Kp1 0.195 
Kp2 Kp3 0.154 
Kp3 Kp2 0.357 
Kp4 Kp4 0.334 

 

  2.3 น า Keypoint แต่ละคู่ท่ี Matching กันระหว่างภาพ Query Image และภาพ
จาก Silk Pattern Image Dataset มาค านวณหาความสอดคล้องของระยะทาง เพื่อจะน าไปใช้ในกา
เปรียบเทียบความเหมือนภาพต่อไป ด้วยอัลกอริทึม RANSAC เช่นใช้ค่า Threshold = 0.2 หมายถึง 
Keypoint ท่ีน ามาเปรียบเทียบกันต้องมีค่า Distance ท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.20 ซึ่งหากเกินค่า 
Threshold จะถูกคัดออก ดังตารางท่ี 3.2  
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ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างค่าระยะทางหลังจากการใช้วิธี RANSAC 

Compare Image 
RANSAC Threshold = 0.2 

Distance Keypoint of 
Query Image 

Keypoint of Silk 
Pattern Image Dataset 

Query Image 
with Image 1 

Kp1 Kp1 0.178 
Kp3 Kp2 0.145 

Query Image 
with Image 2 

Kp1 Kp3 0.163 
Kp3 Kp5 0.182 
Kp4 Kp4 0.194 

Query Image 
with Image N 

Kp1 Kp1 0.195 
Kp2 Kp3 0.154 

 

  จากตารางท่ี 3.2 แสดงให้เห็นถึงการลดจ านวนลงของการ Matching Keypoint 
แสดงตัวอย่าง ดังภาพประกอบท่ี 3.12  
 

 
ภาพประกอบที่ 3.12 Matching Keypoints ร่วมกับ RANSAC 

 

  2.4 น าค่า Distance ท่ีถูกเลือกจากอัลกอริทึม RANSAC มาหาค่าเฉล่ีย (�̅�) เพื่อ
น ามาเป็นตัวแทนในการเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างภาพ Query Image และภาพจาก Silk 
Pattern Image Dataset ซึ่งมีค่า Distance ดังตารางท่ี 3.3  
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ตารางที่ 3.3 ค่าเฉล่ีย Distance ระหว่างภาพ Query Image และภาพจาก Silk Pattern Image 
Dataset  

Compare Image Distance �̅� 

Query Image 
with Image 1 

0.178 
0.1615 

0.145 
Query Image 
with Image 2 

0.163 
0.1769 0.182 

0.194 
Query Image 
with Image N 

0.195 
0.1745 

0.154 
 

  2.5 จัดอันดับความเหมือนความเหมือนรูปภาพลายผ้าไหม จากการให้ค่า Distance 
ภาพท่ีมีความเหมือนกันคืนค่า Distance ของรูปภาพท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้แสดงผลการ
ค้นคืนภาพ Top-10 ดังนั้นภาพท่ีถูกน ามาแสดงจะมีจ านวน 10 รูปภาพท่ีมีค่าความเหมือนกับ Query 
Image มากท่ีสุด โดยเรียงจากค่า Distance น้อยท่ีไปให้มาก 10 อันดับ แสดงตัวอย่างการค้นคืน 
Top-3 ดังรูปภาพประกอบท่ี 3.13  
 

 
ภาพประกอบที่ 3.13 ความเหมือนความเหมือนรูปภาพลายผ้าไหม โดยจัดอันดับตาม Top 1-3 
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   จากภาพประกอบท่ี 3.13 แสดงให้เห็นว่า ภาพท่ีค้นคืนมาในต าแหน่ง Top-2 
ผิดพลาด โดยท่ีภาพลายผ้าไหมนั้นไม่ตรงกับ Query Image จากการท่ีในงานวิจัยนี้ใช้ความเหมือน
จากการเปรียบเทียบ Feature Vector เป็นหลัก ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับภาพท่ีต้องการค้นคืนหรือ 
Query Image ใน Rank 1 ถึง 10 รูปภาพผ้าไหมเหล่านั้นก็จะถูกค้นคืนออกมา  
 
 3.2.3 การสกัดคุณลักษณะพิเศษของอัลกอริทึม HOG เป็นการน าเข้ารูปภาพลายผ้าไหม 
(Image Thai Silk Pattern Input) จากภาพสี (RGB) แปลงเป็นภาพขาวด า (Grayscale) เพื่อท าการ
สกัดคุณลักษณะพิเศษของรูปภาพให้อยู่ในรูปแบบ Feature Vector  มีขั้นตอนการท างานตามผังการ
ท างาน ดังภาพประกอบท่ี 3.14 
 

 
ภาพประกอบที่ 3.14 การสกัดคุณลักษณะพิเศษด้วยอัลกอริทึม HOG 

 
  จากภาพประกอบท่ี 3.14 กระบวนการสกัดคุณลักษณะพิเศษของอัลกอริทึม HOG เริ่มจาก
การค านวณหาทิศทางของเกรเดียนต์ (Gradient Computation) ค านวณจากสมการ 2.5 และ 2.6 
ซึ่งจะได้ภาพท่ีแสดงเส้นขอบของลวดลายผ้าไหมออกมาและทิศทางของเกรเดียนต์ จากนั้นเก็บทิศทาง
ของเกรเดียนต์ (Orientation Binning) เพื่อน าไปใช้ในการอธิบายคุณลักษณะพิเศษของรูปภาพผ้า
ไหม ซึ่งอยู่ในรูปของเวกเตอร์คุณลักษณะหรือเรียกว่า Feature Vector แสดงดังภาพประกอบท่ี 3.15  
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ภาพประกอบที่ 3.15 ตัวอย่าง Feature Vector อัลกอริทึม HOG 

 
  3.2.4 การสกัดคุณลักษณะพิเศษของอัลกอริทึม SIFT เป็นการน าเข้ารูปภาพลายผ้าไหม 
(Image Thai Silk Pattern Input) จากภาพสี (RGB) แปลงเป็นภาพขาวด า (Grayscale) เพื่อท าการ
สกัดคุณลักษณะพิเศษของรูปภาพให้อยู่ในรูปแบบของฟีเจอร์เวกเตอร์   มีขั้นตอนการท างานตามผัง
การท างาน ดังภาพประกอบท่ี 3.16 
 

 
ภาพประกอบที่ 3.16 การสกัดคุณลักษณะพิเศษด้วยอัลกอริทึม SIFT 
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 จากภาพประกอบท่ี 3.16 กระบวนการสกัดคุณลักษณะพิเศษของอัลกอริทึม SIFT เริ่มจาก
การหาปริภูมิในมิติของภาพและระยะทาง (Scale-Space Extrema Detection) ค านวณจากสมการ 
2.7 และค านวณหาค่า เกรเดียนต์ (Gradient Computation) จากสมการ 2.5 และสร้างบล็อก 
(Distribute Block) ขนาด 4x4 โดยแต่ละบล็อกจะมีค่าฮีสโตแกรมเก็บทิศทางท่ีมีขนาด 8 bin เพื่อ
น าไปอธิบายคุณลักษณะพิเศษของรูปภาพผ้าไหม  ซึ่งอยู่ในรูปของเวกเตอร์คุณลักษณะหรือเรียกว่า 
Feature vector แสดงดังภาพประกอบท่ี 3.17  
 

 
ภาพประกอบที่ 3.17 ตัวอย่าง Feature Vector อัลกอริทึม SIFT 

 

  3.2.5 กระบวนการค้นคืนด้วยวิธีการสกัดคุณลักษณะพิเศษของอัลกอริทึม HOG และ SIFT 
โดยการเปรียบเทียบค่าความเหมือนระหว่างเวกเตอร์ระหว่างภาพท่ีต้องการสืบค้นกับภาพใน
ฐานข้อมูล มีข้ันตอนการท างานตามผังการท างานดังภาพประกอบท่ี 3.18 
 

 
ภาพประกอบที่ 3.18  ระบบการค้นคืนลายผ้าไหมด้วยวิธี HOG และ  SIFT 
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   จากภาพประกอบท่ี 3.18 กระบวนการท างานของระบบการค้นคืนลายผ้าไหม ท่ีใช้
วิธีการสกัดคุณลักษณะพิเศษด้วยวิธี HOG และ SIFT ซึ่งเป็นการทดลองแบบตาราง หรือเรียกว่าแบบ 
Grid มีรายละเอียดขั้นตอนการท างาน ดังนี้  
       1) แบ่งภาพออกเป็น Grid ท้ังภาพ Query Image และภาพจาก Silk Pattern 
Image Dataset ท่ีมีขนาดเท่ากันในตัวอย่างนี้จะแสดงการแบ่ง Grid ขนาด 2x2 ดังภาพประกอบท่ี 
3.19 
 

 
ภาพประกอบที่ 3.19 การแบ่งภาพแบบ Grid ขนาด 2 x 2 

 

     2) สกัดคุณลักษณะพิเศษด้วยวิธี SIFT และ HOG ของรูปภาพท้ังภาพ Query 
Image และภาพจาก Silk Pattern Image Dataset  ซึ่ง 1 block ของ Grid จะเท่ากับ 1 ชุดข้อมูล 
Feature Vector จากการแบ่ง Grid ออกเป็น 2 x 2 = 4 block  นั่นหมายถึง ภาพ 1 ภาพ จะมี
จ านวน Feature Vector เท่ากับ 1 x 4 = 4 ชุดข้อมูล ตัวอย่างผลลัพธ์จากการสกัดคุณลักษณะพิเศษ 
ขนาด 128 Feature Vector ต่อ 1 block  แสดงดังภาพประกอบท่ี 3.20 
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ภาพประกอบที่ 3.20 ตัวอย่างคุณลักษณะพิเศษภาพในแต่ละ Block ของ Grid 

 

     3) ค านวณหาค่าเฉล่ีย (�̅�) ระหว่าง Feature Vector ของรูปภาพลายผ้าไหมใน
แต่ละรูป เพื่อน าไปใช้เป็นตัวแทนภาพในการเปรียบเทียบความเหมือน ดังภาพประกอบท่ี 3.21 
 

 
ภาพประกอบที่ 3.21 ตัวอย่างค่าเฉล่ียระหว่าง Feature Vector ของรูปภาพลายผ้าไหม 

 
     4) เปรียบเทียบความเหมือนระหว่างภาพ Query Image และภาพจาก Silk 
Pattern Image Dataset โดยวัดระยะทางหรือ Distance Measurement ของอัลกอริทึม KNN 
จากค่าเฉล่ีย ของ Feature Vector ตัวอย่างดังตารางท่ี 3.4 
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ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างเปรียบเทียบความเหมือนภาพจากค่าเฉล่ียของ Feature Vector ด้วย KNN 

Compare 
�̅� of Query 

Image 
�̅� of Silk Pattern 
Image Dataset 

Distance 
(KNN) 

Query Image 
with Image 1 

 [0.31,0.32 ,…, 0.2128] [0.31,0.52 ,…, 0.3128] 0.245 

Query Image 
with Image 2 

 [0.31,0.32 ,…, 0.2128] [0.21,0.32 ,…, 0.2128] 0.263 

Query Image 
with Image N 

[0.31,0.32 ,…, 0.2128] [0.11,0.42 ,…, 0.5128] 0.239 

 
     5 จัดอันดับความเหมือนความเหมือนรูปภาพลายผ้าไหม จากการให้ค่า Distance 
ภาพท่ีมีความเหมือนกันคืนค่า Distance ของรูปภาพท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้แสดงผลการ
ค้นคืนภาพ Top-10 ดังนั้นภาพท่ีถูกน ามาแสดงจะมีจ านวน 10 รูปภาพท่ีมีค่าความเหมือนกับ Query 
Image มากท่ีสุด โดยเรียงจากค่า Distance น้อยท่ีสุดไปหาค่ามาก 10 อันดับ แสดงตัวอย่างการค้น
คืน Top-3 ดังรูปภาพประกอบท่ี 3.22  

 
ภาพประกอบที่ 3.22 ตัวอย่างความเหมือนรูปภาพลายผ้าไหมด้วยค่า Distance  

โดยเรียงตาม Top1-3  
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   จากภาพประกอบท่ี 3.22 แสดงให้เห็นว่า ภาพท่ีค้นคืนมาในต าแหน่ง Top-1 
ผิดพลาด โดยท่ีภาพลายผ้าไหมนั้นไม่ตรงกับ Query Image นั่นหมายถึงภาพท่ี Top-1 มีความ
เหมือนกับ Query Image ซึ่งอยู่ใน Rank 1 ถึง 10 รูปภาพดังกล่าวจึงถูกค้นคืนออกมา 
 
. 3.2.6 ผลลัพธ์การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหม ระบบการค้นคืนจะแสดงรายการท่ีค้นคืนจากชุด
ข้อมูลส าหรับการเรียนรู้จ านวนท้ังหมด 10 รูปภาพ (Top-10) โดยเรียงล าดับจากภาพท่ีมีความ
เหมือนกันกับภาพต้นฉบับมากท่ีสุด (Image Test) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากค่า Distance จากค่า
น้อยไปหาค่ามาก ดังภาพประกอบท่ี 3.23 

 
ภาพประกอบที่ 3.23 ผลลัพธ์จากการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหม ลายกุญแจใจ 

 

3.3 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมระหว่างเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก และการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร  
 
  3.3.1 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมด้วยวิธีการสกัดคุณลักษณะพิเศษของอัลกอริทึม HOG 
และ SIFT ร่วมกับอัลกอริทึม SVM โดยน าภาพส าหรับการเรียนรู้  และส าหรับทดสอบ แยก
คุณลักษณะพิเศษหรือคุณท่ีเด่นชัดของแต่ละภาพ น า Feature ท่ีได้ของ Training Set ไปใช้ในการ
สร้าง Model ส่วน Feature จาก Test Set น ามาใช้ในการทดสอบด้วยอัลกอริทึม SVM มีขั้นตอน
การท างานตามผังการท างานดังภาพประกอบท่ี 3.24 
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ภาพประกอบที่ 3.24 ระบบการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมด้วยวิธี HOG และ  SIFT  ร่วมกับ SVM 
 

              3.3.2 การทดลองการเรียนรู้เชิงลึกเป็นการน าข้อมูล Training Set และ Test Set ให้วิธี 
CNN โดยใช้โครงสร้าง LeNet-5 และ AlexNet ท้ังโครงสร้างแบบด้ังเดิม และโครงสร้างท่ีปรับเปล่ียน
พารามิเตอร์ใหม ่แสดงดังภาพประกอบท่ี 2.8 และ 2.9 



 

 

 
 

 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
  เทคนิคการค้นคืนรูปภาพสามารถท าได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของชุดข้อมูลท่ี
น ามาใช้ ในงานวิจัยนี้ น าเสนอการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมจ านวนตัวอย่างน้อยโดยใช้เทคนิค SIFT 
ร่วมกับ RANSAC การสกัดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ีของ SIFT และHOG ร่วมกับ SVM และ 
KNN ร่วมถึงการทดลองการเรียนรู้เชิงลึกด้วยด้วยวิธี CNN โดยใช้โครงสร้าง LeNet-5 และ AlexNet 
ซึ่งในบทนี้จะแสดงรายละเอียดของแต่ละส่วนในงานวิจัย ดังนี้ 
  4.1 เครื่องมือและข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง  
  4.2. วิธีการทดลอง  
 4.3 ตัวอย่างภาพการทดลองค้นคืนภาพลายผ้าไหม 
  4.4 ผลการทดลองประสิทธิภาพของอัลกอริทึม  
 
4.1 เคร่ืองมือและข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง 
 
  เครื่องมือและการเก็บรวมรวมข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัย ได้แก่เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง และ
การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง  
     เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองได้แก่  ด้านฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ หน่วย
ประมวลผลกลาง Intel Core I7-3370 หน่วยความจ า 8 กิกะไบต์ การ์ดจอแสดงผล NVidia 
GeForce GTX650M ด้านซอฟต์แวร์ และภาษาท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Linux 
Ubuntu 16.04 64-bit ภาษาท่ีใช้ในการทดลอง Python 
             การเก็บรวมรวมข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง ในการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวม
รวมโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ภาพลายผ้าไหมจ านวน 10 ลาย ขนาด 450 x 650 pixel 
ส าหรับใช้เป็นข้อมูลส าหรับเรียนรู้ (Training Set) 2. ภาพลายผ้าไหมส าหรับทดสอบ (Test Set) 
 
4.2 วิธีการทดลองการทดลอง  
   
 ในขั้นตอนนี้เป็นการน าเอารูปภาพท่ีเก็บรวบรวมมาทดลองกับวิธีการท่ีออกแบบไว้ โดยการ
ทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การทดลองการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมวิธี SIFT+RANSAC 
และค านวณจากวิธีแบบตาราง (Grid) ประกอบด้วย SIFT และ HOG 2. การค้นคืนภาพผ้าไหมโดย
การสลัดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) มีพารามิเตอร์ดังนี้ 
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           4.2.1 การทดลองการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมวิธี SIFT+RANSAC และค านวณจากวิธีแบบ
ตาราง (Grid) ประกอบด้วย SIFT และ HOG ค่าพารามิเตอร์ในการทดสอบมีรายละเอียดดังนี้ 
       - การค้นคืนลายผ้าไหมแบบ Keypoint ใช้วิธีของ SIFT ร่วมกับ RANSAC จะท าการ
ทดสอบกับชุดลายผ้าไหมท้ัง Silk-E, Silk-H พารามิเตอร์ท่ีใช้ประกอบด้วยการตรวจจับ Keypoint 
ของ SIFT ค่า Ratio เท่ากับ 0.9 RANSAC ค่า Threshold = 0.2 และการ Matching Keypoint ใช้ 
2-KNN 
       - การค้นคืนลายผ้าไหมแบบไม่ใช้ Keypoint โดยจะใช้ค่าเวกเตอร์ท่ีได้จากการสกัด
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ีของอัลกอริทึม SIFT, HOG ร่วมกับ KNN  โดยมีรายลเอียดดังนี้  
               การทดสอบด้วยวิธี HOG พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการทดสอบ ประกอบด้วย ขนาดของ
บล็อก (block) ท่ีก าหนดให้มีขนาด 1x1 บล็อก และก าหนด Orientation bin มีขนาด  128 bin 
เท่านั้นเนื่องจาก การแบ่งจ านวน block เพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการค้นคืนต่ าลง รวมถึงการใช่ค่า 
Orientation bin ด้วยค่าอื่น ๆ  ดังนั้น คุณลักษณะพิเศษท่ีได้จากการค านวณด้วยวิธี HOG จึงมี
จ านวน 128 เวกเตอร์ต่อรูปภาพ 1 รูป การทดสอบด้วยวิธี SIFT พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการทดสอบ
ประกอบด้วย จ านวน Keypoint ต่อรูปภาพ 1 รูป ในอัลกอริทึมนี้จะก าหนดให้มีจ านวนรูปภาพล่ะ 1 
Keypoint ซึ่งสามารถค านวณคุณลักษณะพิเศษได้ 128 เวกเตอร์ เช่นเด๋ียวกับ HOG ข้อมูลเวกเตอร์ท่ี
ได้จากท้ัง SIFT และ HOG จะน ามาเปรียบเทียบความเหมือนด้วยค่า KNN เท่ากับ 1 

        การทดลองท้ัง 2 รูปแบบจะท าการทดลองท้ังชุดข้อมูลท้ัง Silk-E, Silk-H ในอัตรา
ข้อมูลการทดลอง 80: 20 โดยท่ี 80 คือส่วนท่ีใช้ส าหรับเรียนรู้ 20 ใช้ส าหรับทดสอบ ในส่วนของ
ข้อมูลทดสอบจะใช้ภาพในการทดสอบด้วยกัน 2 ขนาด ประกอบด้วยการ crop ขนาด 30 และ 40% 
จากภาพต้นฉบับ จ านวน 3 รูปต่อ 1 ภาพ ทดสอบจ านวนท้ังหมด 5 รอบการทดลองต่ออัลกอริทึม 

จากข้อมูลค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริทึมต่างๆ ท่ีใช้ในการทดลองเป็นค่าท่ีให้ผลการทดลองมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้ท าการคัดเลือกจากการทดสอบดังนี้    
             1.ค่า Ratio เป็นค่าก าหนดตรวจจับ Keypoint ของ SIFT ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.01-1 
ในการทดลองได้ท าการทดสอบค่า Ratio ท่ี 0.1 ถึง 1 โดยมีค่าเพิ่มขึ้นท่ี 0.1 ผลปรากฏว่าค่า Ratio ท่ี 
0.9 ให้ผลลัพธ์ในการตรวจจับดีท่ีสุด โดยให้จ านวณ Keypoint ท่ีเพียงพอในการน าไป  Matching 
กัน  

 2. ค่า Threshold เป็นค่าก าหนดความสอดคล้องกันของ Feature Vector ท่ี 
Matching กัน  ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.1-0.99 ในการทดลองได้ท าการทดสอบค่า Threshold ท่ี 0.1 ถึง 
0.9 โดยมีค่าเพิ่มขึ้นที่ 0.1 ผลปรากฏว่าค่า Threshold ท่ี 0.2 ให้ผลลัพธ์อัตราการค้นคืนสูงท่ีสุด  
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 4.2.2 การค้นคืนภาพผ้าไหมโดยการสลัดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี และการเรียนรู้เชิงลึก 
(Deep Learning) วิธีท่ีใช้ในการค้นคืนภาพลายผ้าไหม ในการทดลองแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ 1. 
วิธีการเรียนรู้เชิงลึก โดยใช้โครงสร้างแบบ LenNet-5, AlexNet และ 2. วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษ
เฉพาะพื้นท่ี ประกอบด้วย SIFT, HOG ร่วมกับ SVM และการหาค่าระยะห่างแบบ Euclidean (KNN) 
 
   4.2.2.1 การทดลองด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก  
             รูปภาพท่ีใช้ในการเรียนรู้และทดสอบจะถูกเปล่ียนให้มีขนาด 128 x 128 
pixel โดยก าหนดพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้ Learning rate ก าหนดเป็น 0.001 จ านวนรอบ (iteration) 
ท่ีใช้ในการเรียนรู้จ านวน 200 รอบ จ านวนต่อครั้งท่ีใช้ในการเรียนรู้ (Batch Size) เท่ากับ 32 ท าการ
ทดลองกับชุดข้อมูล Silk-E เท่านั้น 
 
   4.2.2.2 การทดลองด้วยวิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี   
            เป็นการน าข้อมูลเวกเตอร์ท่ีได้จากการสกัดคุณลักษณะพิเศษของอัลกอริทึม 
SIFT และ HOG ในกรทดลองกับชุดข้อมูล Silk-E มาร่วมกับอัลกอริทึม SVM ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งใน
การเรียนรู้ของเครื่องจักร โดยการทดลองด้วยวิธีของ SVM ก าหนดให้ใช้ Kernel แบบ RBF และใช้วิธี
ของ Grid Search เพื่อค้นหาพารามิเตอร์ C และ gamma ต้ังแต่ช่วง {2-3,2-2, … ,23,24} จากนั้น
เลือกค่า C และ gamma ท่ีให้ผลในการทดลองสูงสุดไปท าการทดลองจ านวน 5 รอบเพื่อหาค่าความ
ถูกต้อง และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละอัลกอริทึม 
 
4.3 ตัวอย่างภาพการทดลองค้นคืนภาพลายผ้าไหม 
 
  ตัวอย่างผลลัพธ์การทดลองการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหม ท้ังหมด 10 ลายซึ่งผลการค้นคืนจะ
แสดงในรูปแบบ Top-1 ถึง Top-10 ดังนี้ 
  4.3.1 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมของลายกระจับจ่ัวแบบง่าย เป็นการทดลองการค้นคืน
ด้วยเทคนิคของอัลกอริทึม SIFT ร่วมกับ RANSAC โดยภาพทดสอบ (Test Image)  เป็นภาพท่ีได้จาก
การสุ่ม crop 30 % จากภาพต้นฉบับ  ดังภาพประกอบท่ี 4.1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์การค้นคืนมี
ความถูกต้องท้ังหมด ส่วนการค้นคืนลายกระจับจ่ัวแบบยาก ใช้ภาพทดสอบเป็นภาพท่ีได้จากการสุ่ม 
crop 40 %  ผลการค้นคืนพบว่าภาพท่ีถูกค้นคืนมา (Retrieved Image) มีความถูกต้องเพียงต้ังแต่ 
Top-1 ถึง Top-5 เท่านั้น นอกจากนั้นเป็นภาพค้นคืนท่ีไม่ตรงกับภาพทดสอบ (Test Image) ดัง
ภาพประกอบ 4.2 โดยภาพในภาพต าแหน่ง Top-6 ถึง Top-10 ของการทดลองกับชุดข้อมูลแบบยาก
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เกิดผิดพลาด สาเหตุมาจากขั้นตอนการจับคู่ Keypoint ระหว่างท้ัง 2 ภาพมีความคล้ายคลึงกันสูงกว่า 
Top-10 ดังนั้นรูปดังกล่าวจึงถูกค้นคืนออกมา 
 

 
ภาพประกอบที่ 4.1 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายกระจับจ่ัว จากชุดข้อมูล Silk-E 

 
ภาพประกอบที่ 4.2 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายกระจับจ่ัว จากชุดข้อมูล Silk-H 
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  4.3.2 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมของลายนกยูงแบบง่าย เป็นการทดลองการค้นคืนด้วย
เทคนิคของอัลกอริทึม HOG+1NN โดยใช้ภาพทดสอบ crop 30% ดังภาพประกอบท่ี 4.3 แสดงให้
เห็นว่าผลลัพธ์การค้นคืนมีความถูกต้องต้ังแต่ Top-1 ถึง Top-6 และ Top-9 กับ Top-10 นอกจากนี้
ยังพบว่ามีรูปภาพท่ีค้นคืนมาไม่ตรงกับทดสอบใน Top-7 และ Top-8  ส่วนการค้นคืนลายนกยูงแบบ
ยาก ใช้ภาพทดสอบ crop 40% ผลการค้นคืนพบว่าภาพท่ีถูกค้นคืนมาไม่ตรงกับภาพทดสอบต้ังแต่ 
Top-1 ถึง Top-2 ส่วน Top-3 คืนคืนได้ตรงตามภาพทดสอบ ดังภาพประกอบท่ี 4.4  
 

 
ภาพประกอบที่ 4.3 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายนกยูง จากชุดข้อมูล Silk-E 

 
 จากภาพประกอบท่ี 4.3 ภาพตัวอย่างผลการทดลอง พบว่าการค้นคืนของภาพในต าแหน่ง 
Top-7, Top-8 และ Top-10 เกิดข้อผิดพลาดโดยผลการค้นคืนภาพไม่ตรงกับภาพ Test Image 
สาเหตุมาจากการสลัดคุณลักษณะพิเศษของอัลกอริทึม HOG กับภาพดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกันสูง
กับภาพ Test Image และติดใน 10 อันดับภาพท่ีมีความเหมือนกันของระบบค้นคืน เป็นผลท าให้
ภาพท้ัง 3 ถูกแสดงค้นคืนออกมา  
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ภาพประกอบที่ 4.4 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายนกยูง จากชุดข้อมูล Silk-H 

 
  4.3.3 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมของลายกระจับหนามแบบง่าย เป็นการทดลองการค้นคืน
ด้วยเทคนิคของอัลกอริทึม SIFT+RANSAC ใช้ภาพทดสอบ crop 30%  ดังภาพประกอบท่ี 4.5 แสดง
ให้เห็นว่าผลลัพธ์การค้นคืนมีความถูกต้องท้ังหมด  ส่วนการค้นคืนลายกระจับหนามแบบยาก ใช้ภาพ
ทดสอบ crop 40%  ผลการค้นคืนพบว่าภาพท่ีถูกค้นคืนมาไม่ตรงกับภาพทดสอบเพียง Top-10 
เท่านั้น ดังภาพประกอบท่ี 4.6 
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ภาพประกอบที่ 4.5 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายกระจับหนาม จากชุดข้อมูล Silk-E 

 

 
ภาพประกอบที่ 4.6 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายกระจับหนาม จากชุดข้อมูล Silk-H 
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  4.3.4 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมของลายกุญแจใจแบบง่าย เป็นการทดลองการค้นคืนด้วย
เทคนิคของอัลกอริทึม SIFT+RANSAC ใช้ภาพทดสอบ crop 30%  ดังภาพประกอบท่ี 4.7 แสดงให้
เห็นว่าผลลัพธ์การค้นคืนมีความถูกต้องท่ี Top-1 ถึง Top-4  ส่วนการค้นคืนลายกุญแจใจแบบยาก ใช้
ภาพทดสอบ crop 40% ผลการค้นคืนพบว่าภาพท่ีถูกค้นคืนมาไม่ตรงกับภาพทดสอบเพียง Top-8 
เท่านั้น ดังภาพประกอบท่ี 4.8 
 

 
ภาพประกอบที่ 4.7 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายกุญแจใจ จากชุดข้อมูล Silk-E 
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ภาพประกอบที่ 4.8 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายกุญแจใจ จากชุดข้อมูล Silk-H 

 
  4.3.5 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมของลายน้ าฟ้าคาดทองแบบง่าย เป็นการทดลองการค้น
คืนด้วยเทคนิคของอัลกอริทึม HOG+1NN ใช้ภาพทดสอบ crop 30%  ดังภาพประกอบท่ี 4.9 แสดง
ให้เห็นว่าผลลัพธ์การค้นคืนไม่ตรงกับภาพทดสอบท่ี Top-1 และ Top-2 เท่านั้น ท่ีเหลือตรงกับภาพ
ทดสอบท้ังหมด  ส่วนการค้นคืนลายน้ าฟ้าคาดทองแบบยาก ใช้ภาพทดสอบ crop 40% ผลการค้น
คืนพบว่าภาพท่ีถูกค้นคืนมาท้ังหมดตรงกับภาพทดสอบท้ังหมด ดังภาพประกอบท่ี 4.10 
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ภาพประกอบที่ 4.9 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายน้ าฟ้าคาดทอง จากชุดข้อมูล Silk-E 

 
 

 
ภาพประกอบที่ 4.10 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายน้ าฟ้าคาดทอง จากชุดข้อมูล Silk-H 
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  4.3.6 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมของลายนาคน้อยแบบง่ายและแบบยาก เป็นการทดลอง
การค้นคืนด้วยเทคนิคของอัลกอริทึม SIFT+RANSAC โดยใช้ภาพทดสอบ crop 30% และ 40% 
ตามล าดับพบว่าผลการทดลองท้ังหมดตรงกับภาพแบบทดสอบ ดังภาพประกอบท่ี 4.11 และ  
4.12 
 

 
ภาพประกอบที่ 4.11 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายนาคน้อย จากชุดข้อมูล Silk-E 
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ภาพประกอบที่ 4.12 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายนาคน้อย จากชุดข้อมูล Silk-H 

 
 4.3.7 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมของลายตะขอแบบง่ายและแบบยาก เป็นการทดลองการ
ค้นคืนด้วยเทคนิคของอัลกอริทึม SIFT+RANSAC โดยใช้ภาพทดสอบ crop 30% และ 40% พบว่า
ผลการทดลองท้ังหมดตรงกับภาพแบบทดสอบ ดังภาพประกอบท่ี 4.13 และ 4.14 
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ภาพประกอบที่ 4.13 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายน้ าตะขอ จากชุดข้อมูล Silk-E 

 

 
ภาพประกอบที่ 4.14 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายตะขอ จากชุดข้อมูล Silk-H 
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 4.3.8 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมของลายสร้อยดอกหมากแบบง่าย เป็นการทดลองการค้น
คืนด้วยเทคนิคของอัลกอริทึม HOG+1NN โดยใช้ภาพทดสอบ crop 30% ดังภาพประกอบท่ี 4.15 
แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์การค้นคืนไม่ตรงกับภาพทดสอบท่ี Top-1, Top-4, Top-7 และ Top-9  ไม่
ตรงกับภาพทดสอบท่ีเหลือตรงกับภาพทดสอบท้ังหมด  ส่วนการค้นคืนลายสร้อยดอกหมากแบบยาก 
ใช้ภาพทดสอบ crop 40%  ผลการค้นคืนพบว่าภาพท่ีถูกค้นคืนมาท้ังหมดตรงกับภาพทดสอบท้ังหมด 
ยกเว้น Top-10 ดังภาพประกอบท่ี 4.16 
 

 
ภาพประกอบที่ 4.15 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายสร้อยดอกหมาก จากชุดข้อมูล Silk-E 
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ภาพประกอบที่ 4.16 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายสร้อยดอกหมาก จากชุดข้อมูล Silk-H 
 
 4.3.9 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมของลายสร้อยดอกหมากเล็กแบบง่าย เป็นการทดลอง
การค้น คืน ด้วย เทคนิคของอั ลกอริ ทึม  SIFT+RANSAC โดยใช้ภ าพทดสอบ crop 40% ดั ง
ภาพประกอบท่ี 4.17 แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์การค้นคืนตรงกับภาพทดสอบท้ังหมด  ส่วนการค้นคืน
ลายสร้อยดอกหมากเล็กแบบยาก ใช้ภาพทดสอบ crop 40%  ผลการค้นคืนพบว่าภาพท่ีถูกค้นคืนมา
ท้ังหมดตรงกับภาพทดสอบท่ี Top-1 ถึง Top-3 และ Top-7 กับ Top-8 เท่านั้น ดังภาพประกอบ 
4.18 
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ภาพประกอบที่ 4.17 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากเล็ก จากชุดข้อมูล Silk-E 

 

 
ภาพประกอบที่ 4.18 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากเล็ก จากชุดข้อมูล Silk-H 
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 4.3.10 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมของลายไข่มดแดงแบบง่าย เป็นการทดลองการค้นคืน
ด้วยเทคนิคของอัลกอริทึม SIFT+RANSAC โดยใช้ภาพทดสอบ crop 30% ดังภาพประกอบท่ี 4.19 
แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์การค้นคืนตรงกับภาพทดสอบท้ังหมด ยกเว้น Top-10 ส่วนการค้นคืนลายไข่
มดแดงแบบยาก ใช้ภาพทดสอบ crop 30%  ผลการค้นคืนพบว่าภาพท่ีถูกค้นคืนมาท้ังหมดตรงกับ
ภาพทดสอบท่ี Top-1 ถึง Top-3 และ Top-6, Top-7 และ Top-9 เท่านั้น ดังภาพประกอบท่ี 4.20 
 

 
ภาพประกอบที่ 4.19 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายไข่มดแดง จากชุดข้อมูล Silk-E 
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ภาพประกอบที่ 4.20 ผลลัพธ์จากการค้นคืนลายผ้าไหม ลายไข่มดแดง จากชุดข้อมูล Silk-H 

 

4.4 ผลการทดลองประสิทธิภาพของอักอริทึม 
  

   ผลการทดลองและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม แสดงให้เห็นถึงข้อดี ข้อเสียของ
อัลกอริทึมท่ีเลือกมาใช้ในงานวิจัย ทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross Validation ซึ่งจะแบ่งผลการ
ทดลองและเปรียบเทียบออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม
ส าหรับการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมรูปแบบท่ีใช้ Keypoint และรูปแบบท่ีไม่ใช้ Keypoint ด้วย
เทคนิค Top-k  จากการใช้เทคนิคนี้ในการวัดประสิทธิภาพการค้นคืนลายผ้าไหมจะส่งผลให้ค่าความ
สูงขึ้นตามจ านวน Top-k เนื่องจากโอกาสท่ีพบภาพลายผ้าไหมท่ีเป็นลายเดียวกับภาพลายผ้าไหมค า
ขอมากขึ้น โดยการทดลองในส่วนนี้จะแสดงเพียง Top-1, Top-5 และ Top-10 เท่านั้น ส่วนท่ี 2 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมโดยการสลัดคุณลักษณะ
พิเศษเฉพาะพื้นท่ี และการเรียนรู้เชิงลึก จะใช้เพียง Top-1 เท่านั้น และสุดท้ายวัดประสิทธิภาพของ
การค้นคืนโดยใช้ Confusion Matrix ด้วย Precision และ Recall  
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  4.4.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมรูปแบบ
วิธี SIFT+RANSAC และค านวณจากวิธีแบบตาราง (Grid) ประกอบด้วย SIFT และ HOG ในการ
ทดลองจะท าการทดสอบกับชุดข้อมูลส าหรับการเรียนรู้ท้ัง Silk-E, Silk-H ซึ่งจากการทดลองได้ผลการ
ทดลองแสดงดังตารางท่ี 4.1 และ ตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการค้นคืนลายผ้าไหมชุดข้อมูล Silk-E 

Method Test-Set Precision Recall Top-1 Top-5 Top-10 

SIFT+RANSAC 
Crop-30 97.19 95.31 95.38±0.38 99.31±0.24 100 
Crop-40 97.81 95.63 95.69±0.12 98.87±0.25 99.69 

SIFT+1NN 
Crop-30 22.88 22.44 23.03±0.46 57.02±2.08 83.36±0.77 
Crop-40 75.88 57.55 57.99±0.33 84.92±0.79 91.04±0.79 

HOG+1NN 
Crop-30 89.44 88.47 92.05±0.31 93.13±0.82 94.6±0.85 
Crop-40 89.56 88.44 89.73±0.79 92.16±0.79 96.72±1.03 

   
 จากผลการทดลองในตารางท่ี 4.1 พบว่าประสิทธิภาพของวิธี SIFT+RANSAC ท่ีผู้วิจัยได้
น าเสนอส าหรับการค้นคืนภาพลายผ้าไหมในชุดข้อมูลแบบง่ายมีประสิทธิภาพโดยรวมเฉล่ียสูงท่ีสุด
ของ Top-1 คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 95.69 เหตุผลท่ีท าให้อัลกอริทึม SIFT+RANSAC มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าวิธีการอื่น ๆ เพราะมีจุดเด่นคือการใช้ Feature Vector จ านวนมากกว่าวิธี SIFT+1NN และ 
HOG+1NN ในการพิจารณา ในการเปรียบเทียบความเหมือนของภาพจะค านวณจากความเหมือน
ของ Feature Vector ท่ีถูกจับคู่กันเท่านั้น ดังนั้นคุณลักษณะพิเศษ Keypoints ท่ีไม่ถูกจับคู่จะไม่
น ามาค านวณ นอกจากนี้จากการใช้อัลกอริทึม RANSAC จะได้ Feature Vector ท่ีมีความสอดคล้อง
กันมากท่ีสุดในการน ามาเปรียบเทียบภาพ ส่วนผลการค้นคืน HOG+1NN ดีกว่า SIFT+1NN สาเหตุ
มาจากคุณลักษณะพิเศษท่ีได้จากการสกัดคุณลักษณะมีความถ่ีและใกล้เคียงกันมากกว่าในการทดลอง
กับชุดข้อมูลนี้  
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ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบการค้นคืนภาพลายผ้าไหมกับชุดข้อมูล Silk-H 
Method Test-Set Precision Recall Top-1 Top-5 Top-10 

SIFT+RANSAC 
Crop-30 72.19 64.97 64.64±5.60 72.53±2.66 77.28±2.31 
Crop-40 66.67 57.14 59.04±4.86 74.90±1.78 78.45±1.50 

SIFT+1NN 
Crop-30 50.67 49.67 50.73±2.12 75.69±1.28 85.37±1.08 
Crop-40 60.68 59.89 59.48±0.91 81.97±1.26 90.31±1.09 

HOG+1NN 
Crop-30 50.44 49.22 50.71±1.82 73.86±2.17 85.95±1.56 
Crop-40 62.44 58.22 61.17±2.75 81.42±1.90 89.91±1.08 

   
  จากผลการทดลองในตารางท่ี 4.2 พบว่าประสิทธิภาพของอักอริทึม SIFT+RANSAC ท่ีผู้วิจัย
ได้น าเสนอส าหรับการค้นคืนภาพลายผ้าไหมในชุดข้อมูลแบบยากมีประสิทธิภาพโดยรวมเฉล่ียสูงท่ีสุด
ของ Top-1 คิดเป็น ค่าเฉล่ียร้อยละ 64.64 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอัลกอริทึม SIFT+RANSAC มี
ประสิทธิภาพดีท่ีสุดในงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการทดลองกับชุดข้อมูลแบบอยากและแบบง่ายก็ยังให้
ผลลัพธ์ที่มีค่าสูงสุด หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพการค้นคืนระหว่างชุดข้อมูล Silk-E และ Silk-H จะ
พบว่าวิธีของ HOG+1NN มีประสิทธิภาพลดลงสูงท่ีสุดในการทดลองกับชุดข้อมูล Silk-H สาเหตุมาก
จากภาพในชุดมีการหมุนของภาพมากกว่า SILK-E เป็นผลเสียต่ออัลกอริทึม HOG ท่ีไม่คงทนต่อสภาพ
การหมุน นอกจากนี้ยังมีภาพส่วนพื้นหลังบนรูปภาพลายผ้าไหมน ามาพิจารณาเป็นค่า Feature 
Vector ท าให้เกิดข้อมูลพลาดสูงกว่าวิธีการ SIFT+RANSAC และ SIFT+1NN  
 
  4.3.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมโดยการ
สลัดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อให้ได้มาซึ่งอัลกอริทึม
ท่ีมีประสิทธิภาพในการค้นคืน แบ่งผลการทดลองและเปรียบเทียบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. 
ประสิทธิภาพการค้นคืนลายผ้าไหมโครงสร้าง LeNet-5 2. ประสิทธิภาพการค้นคืนผ้าไหมโดยใช้
โครงสร้าง AlexNet 3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการค้นคืนระหว่างโครงสร้าง LeNet-5  AlexNet 
SVM+SIFT และ HOG+SVM   
  1. ประสิทธิภาพการค้นคืนลายผ้าไหมโครงสร้าง LeNet-5 ได้ท าการเปรียบเทียบอัลกอริทึม
ต้นฉบับในงานวิจัย [33] (Ori: Original) กับวิธีการท่ีผู้วิจัยน าเสนอ ท าการทดลองท้ัง Average 
pooling (Avg-pool) และ Max-pooling (Max-pool) กับชุดข้อมูล Silk-E ซึ่งจากการทดลองได้ผล
การทดลองแสดงดังตารางท่ี 4.3 และ ตางรางท่ี 4.4  
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ตารางที่ 4.3 ประสิทธิภาพการค้นคืนภาพลายผ้าไหม ด้วยโครงสร้าง LeNet-5 แบบ Avg-pool 

Method Precision Recall 
Accuracy Results 

Crop-30 Crop-40 
Ori-Avg-pool (Top-1) 59.70 58.79 50.19±2.90 61.94±2.29 
propose-Avg-pool (Top-1) 72.55 68.89 63.18±1.41 71.44±2.08 
   
ตารางที่ 4.4 ประสิทธิภาพการค้นคืนภาพลายผ้าไหม ด้วยโครงสร้าง LeNet-5 แบบ Max-pool 

Method Precision Recall 
Accuracy Results 

Crop-30 Crop-40 
Ori-Max-pool (Top-1) 52.44 49.78 49.07±4.62 55.06±3.40 
propose-Max-pool (Top-1) 78.49 75.23 64.06±2.25 76.98±2.29 
 
 จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการค้นคืนโดยใช้โครงสร้าง  LeNet-5 ท่ี ผู้วิ จัยได้
ปรับเปล่ียนค่าพารามิเตอร์ในโครงสร้าง มีประสิทธิภาพโดยรวมเฉล่ียสูงท่ีสุดในชุดการทดสอบท่ี 
crop-40%  คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 76.98 ซึ่งจากตางรางท่ี 4.3 และ 4.4 พบว่าผลการทดลอง 
propose-Avg-pool มีประสิทธิภาพสูงกว่า Ori-Avg-pool และ propose-Max-pool สูงกว่า Ori-
Max-pool จากการเพิ่มจ านวน Feature Map ส่งผลใหคุ้ณลักษณะเด่นในช้ันจ าแนกมีค่าท่ีดีขึ้น 
    
  2. ประสิทธิภาพการค้นคืนผ้าไหมโดยใช้โครงสร้าง AlexNet ได้ท าการปรับขนาดจ านวนของ
โหนดลงเพื่อค้นหาประสิทธิภาพในการค้นคืนท่ีมีค่าสูงสุด ซึ่งจากการทดลองได้ผลการทดลองแสดงดัง
ตารางท่ี 4.5  
 
ตารางที่ 4.5 ประสิทธิภาพการค้นคืนภาพลายผ้าไหมกับชุดข้อมูล Silk-E โดยใช้โครงสร้าง AlexNet 

Number of 
Node 

Precision Recall 
Accuracy Results 

Crop-30 Crop-40 
256 46.97 44.53 41.52±1.46  47.54±1.54 
512 54.70 53.79 44.70±0.94 55.58±1.04 
1024 40.26 39.63 34.71±2.07  40.44±1.12 
4096 29.45 29.02 27.42±0.84 32.5±1.62 
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  จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการค้นคืนลายผ้าไหมของโครงสร้าง AlexNet ท่ีผู้วิจัยได้
ท าการปรับลดจ านวนโหนดลง ซึ่งจ านวนโหนดของอัลกอริทึมเท่ากับ 512 มีประสิทธิภาพโดยรวม
เฉล่ียสูงท่ีสุดในชุดการทดสอบท่ี crop-40  คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 55.58 
 
  3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการค้นคืนระหว่างโครงสร้าง LeNet-5 AlexNet SVM+SIFT 
และ HOG+SVM ซึ่งจากการทดลองได้ผลการทดลองแสดงดังตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมโดยการ
สลักคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ีร่วมกับ SVM  และการเรียนรู้เชิงลึก 

Method Precision Recall 
Accuracy Result 

Crop-30 Crop-40 
HOG+SVM 79.77 73.66 74.92±1.94 82.68±4.67 
SIFT+SVM 40.11 39.22 42.8±6.98 40.24±1.08 
propose -LeNet-5 (Top-1) 78.49 75.23 64.06±2.25 76.98±2.29 
AlextNet-512 (Top-1) 54.70 53.79 44.70±0.94 55.58±1.04 
 
  จากผลการทดลองในตารางท่ี 4.6 พบว่าประสิทธิภาพการค้นคืนภาพลายผ้าไหมของ
อัลกอริทึม HOG+SVM มีประสิทธิภาพโดยรวมเฉล่ียสูงท่ีสุดในชุดการทดสอบท่ี crop-40  คิดเป็น
ค่าเฉล่ียร้อยละ 82.68 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอัลกอริทึม HOG+SVM มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ในการทดลอง
ด้วยวิธีการสลัดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) สาเหตุท่ีผล
การทดลองของวิธี HOG+SVM ขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะพิเศษของ Feature Vector ไม่มีการ
ปรับขนาดลงเหมือนกับวิธีการเรียนรู้เชิงลึกท่ีปรับขนาดภาพเป็น 128x128 pixel ซึ่งการปรับขนาด
ท าให้ รายละเอียดลวดลายของลายผ้าไหมหายไป ดังนี้ข้อเสียของ Deep Learning ภาพท่ีใช้ในการ
ทดลองซึ่งขนาดภาพต่างกันและยังน ามาปรับขนาดให้เล็กลงจะท าให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกลดลง
ด้วย    
 
 



 

 

 
 

 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอกระบวนการเพื่อการค้นคืนลายผ้าไหมท่ีมีกลุ่ม
ตัวอย่างน้อย โดยใช้วิธีการตรวจหาจุดสนใจและสกัดคุณลักษณะพิเศษด้วยวิธี SIFT ร่วมกับ RANSAC 
เข้ามาช่วยในการคัดเลือกเฉพาะ Keypoint ท่ีส าคัญ รวมถึงวิธีการค้นคืนแบบใช้วิธีการสกัด
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ีระหว่างวิธี SIFT และ HOG นอกจากนี้ยังท าการทดลองเปรียบเทียบ
การค้นคืนลายผ้าไหมระหว่างการเรียนรู้เชิงลึก Deep Leaning โดยใช้โครงสร้าง LeNet-5 และ 
AlexNet กับวิธีการสกัดคุณลักษณะพิเศษของ SIFT และ HOG ร่วมกับ SVM โดยสามารถตอบ
ค าถามในงานวิจัย สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการศึกษา
ต่อ ซึ่งเรียงล าดับได้ดังนี้  
 
5.1 การแก้ปัญหาในงานวิจัย 
  
  จากค าถามท่ีปรากฏในบทท่ี 1 จ านวนท้ังส้ิน 2 ค าถาม เกี่ยวข้องกับการน ารูปภาพลายผ้า
ไหมมาผ่านกระบวนการการประมวลผลภาพเพื่อใช้ส าหรับการค้นคืนลายผ้าไหมเป็นเรื่องท่ีท้าทาย 
เนื่องจากลวดลายของผ้าไหมท่ีมีความคล้ายคลึงกันมาก จึงท าให้เกิดความท้าทายในการท าวิจัย และ
เกิดค าถามจากการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
 ปัญหาท่ี 1 เทคนิคท่ีใช้ในการค้นหา Keypoint บนรูปภาพสามารถท่ีจะน ามาใช้ในการค้นหา 
Keypoint ท่ีปรากฏบนรูปภาพลวดลายผ้าไหมเมื่อน ามาท างานร่วมกับ RANSAC แล้ว Keypoint 
สามารถน าไปใช้เป็นตัวแทนในการเปรียบเทียบความเหมือน (Similarity) ของรูปภาพผ้าไหมได้
หรือไม่ และผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคืนรูปภาพจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

วิธีการแก้ไขปัญหา เทคนิคท่ีใช้ในการค้นหาจุดสนใจบนภาพสามารถค้นหาบนภาพผ้าไหมได้ 
โดยวิธี SIFT จะค้นหา Keypoint บนรูปภาพได้จ านวนมาก  และเมื่อน ามาท างานร่วมกับ RANSAC 
สามารถน ามาเป็นตัวแทนภาพผ้าไหมท่ีใช้ในการเปรียบเทียบท่ีบ่งบอกเอกลักษณะเฉพาะลายได้ดี ซึ่ง
ทดสอบเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างภาพ Unknown Image และ Reference Image จะให้ค่า
ความเหมือนท่ีสูงตรวจสอบได้จากผลลัพธ์ท่ีได้ของอัตราการค้นคืนอัลกอริทึม SIFT ร่วมกับ RANSAC 
(แสดงในตารางท่ี 1) โดยมีผลลัพธ์สูงสุดท่ี 95.69% ใน Top-1 ในชุดข้อมูล Silk-E  
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  ปัญหาที่ 2 การค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมระหว่างเทคนิคท่ีใช้ Keypoint และแบบตาราง 
(Grid) และท้ังสองเทคนิคเหมาะสมกับข้อมูลในลักษณะแบบไหน 
 วิธีการแก้ไขปัญหา เทคนิคแบบใช้ Keypoint เหมาะสมกับชุดข้อมูล Silk-E คือมีลักษณะ
เป็นรูปท่ีมีเพียงลายผ้าไหมปรากฏอยู่บนภาพเท่ากัน ส่วนเทคนิคท่ีค านวณแบบ Grid เหมาะสมกับชุด
ข้อมูล Silk-E เช่นเดียวกัน ซึ่งท้ังสองเทคนิคนี้ ผลการทดลองพบว่าเทคนิคแบบใช้ Keypoints ให้ผล
อัตราการค้นคืนสูงกว่าแบบ Grid โดยมีอัตราการค้นคืนสูงกว่าอยู่ท่ี 2% ถึง 7% 
 
5.2 สรุปผลการวิจัย  
  
  5.2.1 สรุปผลด้านเทคนิคการค้นคืนรูปภาพท่ีน าเสนอโดยวิธีใช้ Keypoints ของอัลกอริทึม 
SIFT+RANSAC ผลปรากฏรูปภาพ ล้ายผ้าไหมท้ัง Unknown Image และ Reference Image 
สามารถน า Keypoint มาท าการจับคู่ภาพท่ีมีความเหมือนกันมากท่ีสุดได้ ซึ่งประสิทธิภาพการค้นคืน
ของรูปภาพในชุดข้อมูล Silk-H เท่ากับ 64.64 % และชุดข้อมูล Silk-E เท่ากับ 95.38 % 
  5.2.2 สรุปผลด้านประสิทธิภาพการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมระหว่าง โดยคุณลักษณะพิเศษ
จะถูกค านวณจากพื้นท่ีบริเวณรอบ Keypoint ของวิธี SIFT+RANSAC และค านวณจากวิธีแบบตาราง 
(Grid) ประกอบด้วย SIFT และ HOG พบว่าอัตราการค้นคืนรูปภาพวิธีดังกล่าว วิธีท่ีให้ค่าผลการ
ทดลองสูงสุดคือ SIFT+RANSAC  โดยให้ค่าสูงสุดเท่ากับ 95.69% ใน Top-1 ในชุดข้อมูล Silk-E มีค่า 
Precision 97.19 % และ Recall 95.31 % นอกจากนี้ยังพบการอัลกอริทึมดังกล่าวยังให้ผลดีในชุด
ข้อมูล Silk-H อีกด้วย ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า อัลกอริทึม SIFT+RANSAC สามารถน ามาใช้งานได้
จริงในการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมในลักษณะของภาพท่ีไม่ขึ้นอยู่ ลักษณะของภาพไม่ว่าจะเป็น สี 
ขนาด ท่ีมีความแตกต่างกันของรูปภาพ 
  5.2.3 เปรียบเทียบการค้นคืนด้วยวิธี  Local Descriptor กับการเรียนรู้ เชิงลึก (Deep 
Learning) ผลการทดลองการค้นคืนลายผ้าไหมท้ังวิธีการของการเรียนรู้เชิงลึกของด้วยวิธี CNN โดย
ใช้โครงสร้างแบบ LeNet-5 และ AlexNet และวิธีการของการเรียนรู้เครื่องจักรของอักกอริทึม SVM 
ร่วมกับวิธีการสกัดคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ีของ SIFT และ HOG พบว่าอักอริทึม HOG+SVM มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 82.62% ในชุดข้อมูล Silk-E มีค่า Precision 79.77 % และ Recall 73.66 % 
ซึ่งยังให้ผลลัพธ์ที่ยังไม่สูงมากนัก เป็นไปได้ว่าข้อมูลท่ีใช้ในการเรียนรู้ของ Model ท้ังสองวิธีไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนรู้เชิงลึกหรือการเรียนรู้ข้องเครื่องจักรมีจ านวนท่ีน้อย ยังไม่เพียงพอต่อการระบุลักษณะ
ส าคัญของลายผ้าท่ีชัดเจนกว่านี้ ดังนั้นสรุปได้ว่าการค้นคืนลายผ้าไหมระหว่าง Deep Learning กับ 
SIFT และ  HOG ร่วมกับ SVM จากจ านวนตัวอย่างน้อยในงานวิ จัยนี้ อัลกอริทึม ท่ี ดี ท่ี สุดคือ 
HOG+SVM  
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5.4 อภิปลายผล 
 
 จากผลการทดลองพบว่าวิธี SIFT+RANSAC น าเสนอให้ผลการทดลองท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการค้นคืน สาเหตุเนื่องจากในกระบวนการเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างภาพ จะพิจารณาจาก
ค่า Feature Vector ท่ีมีความสอดคล้องกันมากท่ีสุด ซึ่งต้องท าการเปรียบเทียบซ้ า ๆ ไปจนครบตาม
จ านวณ Keypoint ท่ีถูกจับคู่กัน ข้อเสียคือพบว่ากระบวนการท างานดังกล่าวท าให้ใช้เวลานานกว่า
วิธีการเปรียบเทียบการค้นคืนจากการสกัดคุณลักษณะพิเศษของอัลกอริทึม SIFT และ HOG ท่ีมี
จ านวน Feature Vector เพียงจ านวนชุดเดียว การใช้ Keypoint เป็นตัวแทนของภาพลายผ้าไหมมี
จุดด้อย คือ กรณีท่ีภาพถูกตรวจหา Keypoint ได้จ านวนมากจะส่งผลเกิดข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นเพราะมี
ความคล้ายคลึงกันสูง และท่ีส าคัญจากการทดลองพบว่าเทคนิคนี้มีข้อจ ากัดในส่วนอัลกอริทึม 
RANSAC คือจ านวน Feature Vector ของ Keypoint ท่ีจับคู่กันจะต้องมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 
4 ขึ้นไป ซึ่งหากมีจ านวนน้อยกว่านี้ อัลกอริทึมดังกล่าวจะไม่สามารถค านวณความสอดคล้องของ 
Feature Vector ได้ ส่วนประสิทธิภาพการค้นคืนจากการสลักพิเศษของอัลกอริทึม SIFT และ HOG 
ร่วมกับ KNN และ SVM พบว่าคุณลักษณะพิเศษท่ีสกัดจากอัลกอริทึม HOG ให้อัตราการค้นคืนท่ีสูง
กว่า คุณลักษณะพิเศษท่ีสกัดจากอัลกอริทึม SIFT สุดท้ายวิธีการเรียนรู้เชิงลึกของวิธี LeNet-5 และ 
AlexNet-5 มีประสิทธิภาพต่ ากว่าวิธีการอื่น ๆ สาเหตุหลักมาจากการปรับขนาดของภาพลง โดยภาพ
ท่ีน าเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้มีขนาดเล็กจึงส่งผลท าให้รายละเอียดบนรูปภาพหายไป เช่น ลวด
ลายเส้น พื้นผิวภาพ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดสูงในการจ าแนกลักษณะเด่นของแต่ละลวดลายผ้าไหมบน
รูปภาพ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ และงานวิจัยในอนาคต 
 
 จากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะประเด็นส าคัญในการน างานวิจัยฉบับนี้ไปพัฒนาต่อ
ยอดในอนาคต ดังนี้ 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะ  
         5.3.1 การค้นคืนลายผ้าไหมแบบเทคนิคท่ีใช้ Keypoint สามารถท่ีจะน าไปต่อยอดท า
การทดสอบค้นคืนกับรูปภาพท่ัวไปท่ีมีลายผ้าปรากฏอยู่หรือรูปภาพท่ีมีลักษณะเป็นรูปแบบซ้ าๆ ซึ่ง
อาจจะท าให้สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดใช้งานได้ในอนาคต และงานวิจัยนี้ได้น าเสนอกระบวนการค้น
คืนด้วยอัลกอริทึมของ SIFT เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีอัลกอริทึมอื่นๆ ท่ีสามารถตรวจจับ Keypoint ได้ 
อาทิเช่น ORB [50] และ SURF [24] เป็นต้น  
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         5.2.2 งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดในชุดข้อมูลรูปภาพท่ีใช้ตัวอย่างรูปภาพจ านวนน้อยในการ
ทดลอง ควรมีการเพิ่มจ านวนตัวอย่างให้มากขึ้น และหากมีการน าไปใช้งานจริงควรมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมให้ดีขึ้น เนื่องจากอัลกอริทึมท่ีน าเสนอในงานวิจัยใช้เวลานานในการ
ประมวลผล  
 5.3.2 งานวิจัยในอนาคต 
         5.3.2.1 จากข้อจ ากัดท่ีพบในงานวิจัยนี้ ในส่วนของจ านวณ Feature Vector ท่ี
น ามาใช้ในการค านวณความสอดคล้องกันต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 4 Feature Vector ขึ้นไป ซึ่งยัง
ไม่สารมารถแก้ไขปัญหาในงานวิจัยฉบับนี้ได้  ดังนั้นจึงควรค้นหาเทคนิคใหม่หรือวิธีอื่น ๆ เข้ามาใช้
แก้ปัญหาในจุดนี้  
         5.3.2.2 การค้นคืนรูปภาพส าหรับการเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกท้ังโครงสร้าง AlexNet 
และ LeNet-5 มีอัตราการค้นคืนท่ีให้ผลลัพธ์ยังไม่สูงมากนัก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการท่ีมีข้อมูล
ส าหรับเรียนรู้น้อยเกินไป เพราะส าหรับเทคนิคดังกล่าวเป็นท่ีรู้จักอยู่แล้วว่าต้องมีจ านวนส าหรับการ
เรียนรู้ท่ีมากพอจะให้อัลกอริทึมเรียนรู้ ดังนั้นการทดลองการค้นคืนลายผ้าไหมสามารถท่ีจะเพิ่ม
รูปภาพการเรียนรู้ให้กับอัลกอริทึมได้ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Augmented [51] เข้าไปใน
ส่วนการ Train เป็นต้น  
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นัธทวัฒน์ รักสะอาด1, โอฬาริก สุรินต๊ะ2  
Nattawat Raksaard1, Olarik Surinta2 

 
บทคัดย่อ  
งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี 
และโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) ส าหรับการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมไทย วิธีการ
หาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้น ท่ี ถูกน ามาเพื่อเปรียบเทียบในการสร้างข้อมูลลักษณะพิเศษ 
ประกอบด้วย วิธี Histogram of Oriented Gradients และวิธี Scale-Invariant Feature Transform ดังนั้น 
ข้อมูลลักษณะพิเศษจะถูกส่งไปเพื่อค านวณร่วมกับวิธี K-Nearest Neighbor (KNN) และวิธี Support 

Vector Machine นอกไปจากนั้น  งานวิจัยฉบับนี้ ไ ด้ท าการปรับปรุงโครงสร้างของวิธี  CNN ซึ่ ง
ประกอบด้วยโครงสร้างแบบ LeNet-5 และ AlexNet โดยโครงสร้างแบบ LeNet-5 ได้ปรับปรุงโครงสร้าง
ด้วยการเพิ่มจ านวนของโหนดในช้ันเช่ือมโยงสมบูรณ์ และปรับปรุงโครงสร้างของ AlexNet ปรับปรุง
โดยลดขนาดของโหนดในช้ันเช่ือมโยงสมบูรณ์ สุดท้ายแล้ว ประเมินประสิทธิภาพระหว่างวิธีการหา
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี วิธี CNNs และวิธี CNNs ท่ีได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่ จากการทดลอง
พบว่า วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ีเมื่อน าไปค านวณร่วมกับวิธี KNN มีประสิทธิภาพสูงกว่า
วิธี CNN 
ค าส าคัญ : วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี , ขั้นตอนวิธีการค านวณเพื่อนบ้านใกล้ท่ีสุด k 
ต าแหน่ง, ซัพพอร์ตเว็กเตอร์แมชชีน, การเรียนรู้เชิงลึก, โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 
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Abstract 
This paper aims to do a comparative study of local feature descriptor techniques and 
convolutional neural networks (CNN) for retrieving Thai silk pattern images. Two feature 
descriptor techniques, the histogram of oriented gradients and the scale-invariant feature 
transform, are compared to extract feature vectors from the silk pattern images. We combined 
the feature vectors extracted from feature descriptor techniques with k-nearest neighbors (KNN) 
and support vector machine. Then we modified CNN architectures: LeNet-5 and AlexNet. The 
LeNet-5 is modified by increasing the number of neurons in each layer of the fully connected 
layers. The AlexNet architecture is modified by reducing the neurons in each layer of the fully 
connected layers. Finally, we evaluated the local descriptor techniques, the existing CNN 
architectures and our modified CNN architectures on Thai silk pattern dataset. The result of the 
study show that the local descriptor techniques combined with KNN algorithm significantly 
outperform the CNN methods. 
Keywords: local descriptor technique, k-nearest neighbor’s algorithm, support vector 
machine, deep learning, convolutional neural networks 
 
บทน า 
  การทอผ้าไหมสะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนจนถึง
ปัจจุบัน โดยรูปแบบการทอผ้านั้นสะท้อนให้
เห็นถึงลักษณะเด่นของลวดลายของแต่ละ
ท้อ งถิ่ น  จึ งท าให้ ล าย ผ้ าไห ม ท่ี ทอนั้ น มี
เอกลักษณ์ และมีคุณค่า แต่เนื่องด้วยลายผ้า
ไหมท่ีทอนั้นมีมากมายหลายสิบช่ือ เช่นลาย
สร้อยดอกหมาก ลายประตูทอง และลาย
นกยูง เป็นต้น อีกท้ังบางลวดลายยังมีความ
ใกล้เคียงกัน จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจใน
การศึกษาเพื่อการวิธีการการค้นคืนรูปภาพ
ลายผ้าไหม เพื่อให้การค้นคืนรูปภาพมีความ
ถูกต้องสูงท่ีสุด 
  การค้นคืนรูปภาพโดยใช้คอนเทนท์ 
(Content-Based Image Retrieval: CBIR) 

โด ย ท่ั ว ไป แ ล้ วส าม ารถ ค าน วณ ได้ จาก
ลักษณะเฉพาะของรูปภาพ เช่น สี รูปร่าง เส้น
ขอบ และพื้นผิว เป็นต้น (1) วิธี ท่ีสามารถ
น ามาใช้ในการหาคุณลักษณะพิเศษ ได้แก่ 
Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) 
,Histograms of Oriented Gradients (HOG) 
,Local Binary Pattern (LBP) แ ละ  Bag of 
Visual Words (BOW) (2-5) เป็นต้น ซึ่งกล่าว
ได้ว่าเป็นวิธีการหาคุณลักษณะพิเศษแบบ
เฉพาะพื้นท่ี (Local Descriptor) เพื่อใช้เป็น
ตัวแทนของรูปภาพในระดับล่าง (Low-level 
Feature) (6) ซึ่ง Local Descriptor สามารถ
น าไปใช้ในงานวิจัยด้านอ่ืน เช่น การรู้จ า
ใบหน้า (Face Recognition) และการค้นหา
วตัถ ุ(Objection Detection) เป็นต้น 
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  การค้นคืนรูปภาพสามารถท าได้โดย
เปรียบเทียบหาค่าความคล้ายคลึง (Similarity 
Measure) ร ะ ห ว่ า ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พิ เศ ษ 
(Feature Extraction) ของรูปภาพท่ีต้องการ
ค้น คืน  (Query Image) และ คุณ ลักษ ณ ะ
พิเศษของรูปภาพท่ีอยู่ในฐานข้อมูล รูปภาพท่ี
มี ค่ าความค ล้ ายคลึ ง สู ง  (High Similarity 
Score) จะเป็นรูปภาพท่ีมีความคล้ายคลึงกับ 
Query Image มากท่ีสุด ในการแสดงผลลัพธ์
ระบ บ  CBIR จะ จัด เรี ย งล า ดับ  (Ranking) 
รูปภาพท่ีค้นคืน (Retrieve Image) ตามค่า
ความคล้ายคลึง หรือเรียกว่า Top N โดยท่ี N 
คือจ านวนของรูปภาพท่ีค้นค้น  (7) 
  ในปัจจุบัน การเรียนรู้เชิงลึก (Deep 
Learning) เป็นวิธี ท่ี ได้รับความนิ ยม และ
สามารถน าไปใช้กับงานวิจัยได้หลายประเภท 
เช่น การจ าแนกประเภท (Classification) 
และการจัดกลุ่ม (Clustering) เป็นต้น อีกท้ัง
ยังมีงานวิจัยท่ีใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก (6, 7) 
กับงานวิจัยทางด้าน CBIR ซึ่ งเรียกว่าเป็น
วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษระดับสูง (High-
level Feature) วิธีการเรียนรู้ เชิงลึก ท่ีถูก
น าไปใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่  โครงข่าย
ป ร ะ ส า ท เ ที ย ม แ บ บ ค อ น โ ว ลู ชั น 
(Convolutional Neural Network: CNN)  
ซึง่สามารถก าหนดโครงสร้าง (Architecture) 

ได้ตามไม่จ ากัด เช่น โครงสร้างแบบ LeNet-

5 และ AlexNet (8, 9) ท่ี ถูกออกแบบให้
โค ร ง ส ร้ า ง มี จ า น ว น  5 แ ล ะ  8 Layer 

ตามล าดบั เป็นต้น 

  งาน วิ จัย ฉบั บ นี้ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น ศึกษ า
เกี่ยวกับวิธีการค้นคืนรูปภาพด้วยวิธีการหา
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี ร่วมกับวิธีการ
เรียนรู้เครื่องจักร (Machine Learning) และ
วิธีการเรียนรู้เชิงลึก 
  งานวิ จัยของ Karaaba et al. (10) 
ไ ด้ น า เส น อ วิ ธี ก า ร ร ะ บุ ใบ ห น้ า  (Face 
Identification) ท่ีรูปภาพใบหน้ามีจ านวน
จ ากัด (Small Sample Sizes) โดยค านวณหา
คุณ ลักษณะพิ เศษ ด้วยวิธี  Bag of Words 
(BOW) ร่วมกับวิธี  Histogram of Oriented 
Gradients (HOG) ซึ่ ง เรี ย ก ว่ า  HOG-BOW 
เพื่อใช้ส าหรับการเรียนรู้ข้อมูลท่ีมีจ านวน
จ ากั ด  เนื่ อ งจาก ชุด ข้ อมู ล  FERET (Face 

Recognition Technology) แ ล ะ  LFW  
(Labeled Faces in the Wild) มี จ า น ว น
ใบหน้าในแต่ละกลุ่มจ านวนจ ากัด เช่นบาง
บุคคลมีตัวอย่างใบหน้าเพียง 3 รูปภาพ เป็น
ต้น และใช้วิธีการเรียนรู้ ด้วย L2 Support 
Vector Machine (L2-SVM) เพื่ อ ใ ช้ ส ร้ า ง
โมเดลของใบหน้า ในงานวิจัยยังได้เปรียบ
เทียบวิธี  HOG-BOW กับวิธีอื่น  เช่น  HOG, 
Scale Invariant Feature Transform (SIFT), 
Multi-Subregion based Corre-lation Filter 
Bank (MS-CFB), Discrimi-native Multi-
Manifold Analysis (DMMA) จากการทดลอง
พบว่าวิธี HOG-BOW ให้อัตราการรู้จ าใบหน้า
สูงท่ีสุด โดยทดสอบกับข้อมูลชุด FERET มี
อัตราการรู้จ าใบหน้าท่ี 92.62% และข้อมูลชุด 
LFW มีอัตราการรู้จ าใบหน้าท่ี 48.92% 
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  งานวิ จัยของ Ahonen et al. (11) 
น าเสนอการรู้จ าใบหน้า (Face Recognition) 
โด ย พิ จ ารณ าจ าก  รู ป ร่ า ง  แ ล ะ พื้ น ผิ ว 
(Texture) โด ย รู ป ภ าพ จะ ถู ก แ บ่ ง พื้ น ท่ี
ออกเป็นส่วนย่อย (Small Region) ท่ีมีขนาด
เท่ากัน  จากนั้ น ส่วนย่อยนั้ นจะถูกน าไป
ค านวณด้วยวิธี Local Binary Pattern (LBP) 
และจะถูกใช้เพื่อเป็นตัวแทนของใบหน้า ซึ่ง
การ รู้จ าใช้วิธี  Nearest Neighbor (NN) ใช้
วิธี  Chi Square ในการค านวณ และน าไป
ทดสอบกับชุดข้อมูล FERET ซึ่งใช้ชุดข้อมูล
ย่อย ประกอบด้วยชุดข้อมูล fb และ fc จาก
การทดลองสรุปได้ว่าเมื่อใช้วิธี LBP ร่วมกับ 
NN กับข้อมูลชุด fb มีความถูกต้อง 97% และ
ชุดข้อมูล fc มีความถูกต้อง 79% 
  ส าหรับการค้นคืนรูปภาพโดยใช้คอน
เท น ท์  (Content-Based Image Retrieval: 
CBIR) งานวิจัย (12) ได้น าเสนอวิธีการใช้ค่า
ฮิสโตแกรมของค่าสี (Color Histogram) ท่ีมี
ขนาด 256 ซึ่ ง คือ ค่า สีแบบ RGB ท่ี แ ต่ละ
พิกเซลมีค่าความสว่าง (Intensity) ต้ังแต่ 0-
255 มาท าการเปรียบเทียบ ดังนั้นรูปภาพท่ี
ต้องการค้นคืน และรูปภาพจากฐานข้อมูล จะ
ถูกน ามาเปรียบเทียบโดยใช้ค่าความคล้ายคลึง 
(Similarity Function) เ ป็ น ค่ า ท่ี ใ ช้ เพื่ อ
ก าหนดความคล้ายคลึงระหว่างรูปภาพ โดย
งานวิ จัย (13) ได้น าเสนอวิธีการพิจารณา
น้ าหนักการกระจายของสีด้วยการกระจายตัว
แบ บ เก า ส์ เซี ยน  (Gaussian Distribution) 
โดยใช้แบบจ าลองสี HSV เพื่อใช้ส าหรับการ
ค้นคืนรูปภาพ ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลองได้มา

จาก Corel Stock Photo Gallery และดาวน์
โหลดจากอินเทอร์เน็ต จ านวนท้ังส้ิน 10,297 
รูปภาพ ซึ่งฮิสโตแกรมสี (Color Histogram) 
แ ล ะ ฮิ ส โต แ ก ร ม สี ข้ า ง เ คี ย ง  ถู ก น า ไป
เปรียบเทียบความแตกต่างของสีโดยค านวณ
จากการกระจาย  น้ าหนักแบบเกาส์เซียน และ
น าไปค านวณเพื่อหาค่าระยะห่างของฮิสโตแก
รม (Distance Histogram) โดยใช้วิธีการหา
ค่าเฉล่ียของการปรับปรุงต าแหน่งของการค้น
คืนให้อยู่ในช่วงปกติ (Average Normalized 
Modified Retrieval Rank: ANMRR) เ ป็ น
เครื่องมือช้ีวัดประสิทธิภาพ โดยพิจารณาสี
ข้ า ง เ คี ย ง จ า ก สี ห ลั ก ข น า ด  7 สี  ใ ห้
ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดเท่ากับ 0.452 
  Hazra et al. (14) น าเสนอวิธีการหา
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พิ เศ ษ โด ย ใ ช้ วิ ธี  Wavelet 
Moment และ  Gabor Filter เพื่ อ เข้ ารหั ส
รูปภาพ โดยรูปภาพสีจะถูกแบ่งออกเป็น 3 
ช่อง (Channel) ตามค่าสีแบบ RGB โดยในแต่
ละช่อง จะถูกแบ่งออกเป็นบล็อกท่ีมีขนาดเล็ก
เพื่อใช้ส าหรับน าไปค านวณ คุณลักษณะพิเศษ
ท่ีได้จะถูกน าไป เรียนรู้ ด้วยวิธี การเรียนรู้
เครื่องจักร ได้แก่วิธี  K-Nearest Neighbor 
(KNN) และวิธี SVM เพื่อท าการค้นคืนรูปภาพ
ท่ีมีความใกล้เคียง จากนั้นน ารูปภาพท่ีค้นคืน
ได้มาค านวณหาค่าความคล้ายคลึงระหว่าง
ภาพท่ีค้นคืน และรูปภาพท่ีน าไปเปรียบเทียบ 
(Query Image) ผ ล ลั พ ธ์ ท่ี ไ ด้ ก็ คื อ ค่ า
สัมประสิทธิ์ของค่าความคล้ายคลึง โดยวิธี 
SVM มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธี  KNN โดยมี
ความถูกต้องมากกว่า 80% 
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  Singh (7) น าวิธี CNN ท่ีใช้โครงสร้าง 
LeNet-5 มาใช้ในงานด้าน CBIR เพื่อจ าแนก
ประเภทข้อมูลท่ีอยู่ในชุดข้อมูลย่อยของ SUN 
ซึ่ ง มี รู ป ภ าพ จ าน วน  3,000 รู ป ภ าพ  ท่ี
ประกอบด้วย 8 Class ได้แก่ น้ า รถ ภูเขา 
พื้นดิน ต้นไม้ ตึก หิมะ และท้องฟ้า ในการ
ทดลองได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 80% ส าหรับ
ข้อมูลชุดเรียนรู้ และ 20% ส าหรับข้อมูลชุด
ทดสอบ ข้อมูลรูปภาพท่ีใช้ในการทดลองถูก
แปลงให้ เป็น สีเทา และเปล่ียนขนาดเป็น 
28x28 พิกเซล จากการทดลองพบว่าวิธี CNN 
มีความผิดพลาด (Error Rate) ในการจ าแนก
ประเภทข้อมูล 27.97% ซึ่งน้อยกว่าวิธี Bag 
of Words ท่ีมีความผิดพลาดสูงถึง 47.44% 
  งานวิจัยฉบับนี้ ได้ท าการเปรียบเทียบ
วิธีการค้นคืนรูปภาพด้วยวิธีการหาคุณลักษณะ
พิเศษเฉพาะพื้นท่ี ประกอบด้วยวิธี SIFT และ 
HOG ซึ่งเป็น Low-level Feature ร่วมกับวิธี 
SVM แ ล ะ ก า ร ห า ค่ า ร ะ ย ะ ห่ า ง แ บ บ 
Euclidean (Euclidean Distance) แ ล ะ
วิ ธี ก าร เรี ยน รู้ เ ชิ ง ลึ ก  แบ บ  CNN โด ยใช้
โครงสร้าง LeNet-5 และ AlexNet ซึ่ งเป็น
การหาคุณลักษณะพิเศษระดับสูง เพื่อทดสอบ
กับข้อมูลชุดผ้าไหมไทย (Thai Silk Pattern 
Dataset) ท้ั ง ส้ิ น  10 ล าย  จ า น ว น  300 
รูปภาพ ท่ีเก็บอยู่ ในรูปแบบภาพสี (Color 
Image)   
 
 
 

วิธีการหาคุณลักษณะพิ เศษเฉพาะพื้ นที่ 
(Local Descriptor Technique) 
 วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ
พื้ น ท่ี ท่ี ใ ช้ ใน งาน วิ จั ย ป ระ ก อ บ ด้ วย วิ ธี 
Histogram of Oriented Gradients (HOG) 
และวิ ธี  Scale-Invariant Features Trans-
form (SIFT) 
  Histogram of Oriented 
Gradients (HOG)  
 วิธี HOG ถูกน าเสนอในงานวิจัย (3) 
การค านวณหาคุณลักษณะพิเศษด้วยวิธีนี้ 
รูปภาพจะถูกแปลงให้เป็นสีเทา และน าไป 
Convolution กับเคอร์นอล (kernel) เพื่อท า
ก ารห าภ าพ ขอ บ  (Edge Detection) (15) 
สามารถค านวณกับ Kernel แบบง่าย เช่น
[−1,0, +1](17) จาก นั้ น จึ งแ บ่ ง รู ป ภ าพ
ออกเป็นพื้นท่ีย่อย หรือเรียกว่าบล็อก เพื่อน า
พื้ น ท่ี ย่ อย ไปค าน วณ หา Gradient 𝐺 ใน

แนวแกน 𝑥 และ 𝑦ดังสมการ (1) และ (2)   
  𝐺𝑥 = 𝐼(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐼(𝑥 − 1, 𝑦)     (1) 
  𝐺𝑥 = 𝐼(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐼(𝑥, 𝑦 − 1)    (2) 
โดยท่ี 
 𝐼(𝑥, 𝑦) คื อ ค่ า ข อ ง พิ ก เ ซ ล  ณ 

ต าแหน่ง 𝑥, 𝑦ของรูปภาพ 𝐼 
 จาก นั้ น จึ งน า ค่ า  𝐺𝑥 และ  𝐺𝑦ไป
ค านวณหาค่า Gradient Orientation 𝜃 ดัง
สมการ (3)  

     𝜃(𝑥, 𝑦) = 𝑡𝑎𝑛−1 𝐺𝑦

𝐺𝑥
        (3) 

 สุดท้าย Gradient Orientation ของ
แต่ละบล็อกจะถูกน าไป  Weighted และ
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จัด เก็ บ ลงในฮิ ส โตแกรมตามขนาดของ 
Orientation Bin 𝛽 
 ดังนั้น หากก าหนดให้รูปภาพถูกแบ่ง
ออกเป็น  3 × 3 บล็อก และก าหนดให้𝛽 มี
จ านวน 8 Bin คุณลักษณะพิเศษท่ีได้จากการ
ค านวณด้วยวิธี HOG จะมีคุณลักษณะพิเศษ
จ านวน 72 (3 × 3 × 8) คุณลักษณะ 
  Scale-Invariant Features 
Transform (SIFT) 
  วิธี SIFT ถูกน าเสนอโดย Lowe (2) 
เพื่ อ ใ ช้ ส าห รั บ เป รี ย บ เที ย บ จุ ด ส า คั ญ 
(Keypoints) ท่ีคล้ายคลึงกันระหว่างรูปภาพ
สองรูป  ไ ด้แก่  รูป ท่ีน าไป ค้นห า (Query 
Image) แ ล ะ รู ป ภ าพ ท่ี ต้ อ ง ก า ร ค้ น คื น 
(Retrieve Image) โดยน ารูปภาพท้ังสองไป
หา Keypoints เพื่อน ามาเป็นลักษณะเด่นของ
แต่ละรูปภาพ จากนั้นค านวณหาคุณลักษณะ
พิ เศษ จากพื้ น ท่ี บ ริ เวณ รอ บ  Keypoints   
ขั้นตอนต่อไป น าคุณ ลักษณะพิเศษของแต่ละ 
Keypoints จาก  Query Image ไป เป รี ยบ 
เทียบกับคุณลักษณะพิเศษของ Keypoints 
จาก รู ป ภ าพ ท่ี ต้ อ งก าร ค้ น คื น  เพื่ อ ห า 
Keypoints ท่ีมีความคล้ายคลึงกันมากท่ีสุด 
สุดท้ายแล้ว จะท าให้รู้ว่า Query Image ท่ี
น าไปค้นคืนคล้ายคลึงกับบริเวณไหนของ 
Retrieve Image ท่ีสุด โดยคุณลักษณะพิเศษ
ท่ีค านวณได้ในแต่ละ Keypoints มีจ านวน 
128 คุณลักษณะ เนื่องจากบริเวณพื้นท่ีรอบ 
Keypoints แต่ละ จุด จะถูกแบ่ งออกเป็ น
บล็อกขนาด 4 × 4 แต่ละบล็อกถูกก าหนดให้
มี Orientation Bin จ านวน 8 Bin (4 × 4 ×

8)(16)  ในการค านวณหาคุณลักษณะพิเศษ
ด้วยวิธี SIFT รูปภาพจะถูกแปลงให้เป็นภาพสี
เท า  แ ล ะ น า ไ ป  Convolution โ ด ย ใ ช้ 
Gaussian Kernel ดังสมการ (4) 
      𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎) = 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦)  (4) 
โดยท่ี 
      𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) คือ Gaussian Kernel 
      𝐼(𝑥, 𝑦) คือค่าของพิกเซล ณต าแหน่ง
 𝑥, 𝑦 ของรูปภาพ 𝐼 
     𝜎 คือความกว้างของ Gaussian Kernel 
 จาก นั้ น ค าน วณ ห าค่ า  Gradient 
Orientation 𝜃 ท้ังในแนวนอนและแนวตั้ง ดัง
สมการ (5) และสมการ (6)  
  𝐺𝑥 = 𝐼(𝑥 + 1, 𝑦, 𝜎) − 𝐼(𝑥 1, 𝑦, 𝜎)  (5) 
  𝐺𝑦 = 𝐼(𝑥, 𝑦 + 1, 𝜎) − 𝐼(𝑥, 𝑦 − 1, 𝜎)   (6) 

 จากนั้น ค่า𝐺𝑥  และ𝐺𝑦ถูกน าไป
ค านวณหาค่า Gradient Orientation 
 𝜃(𝑥, 𝑦)  เพื่อน าค่า𝜃 ไปจัดเก็บลงในฮิสโตแก
รมโดยก าหนดให้   𝛽 = 8  
 ขั้นตอนสุดท้าย น าคุณลักษณะพิเศษ
ท่ีได้จากการค านวณด้วยวิธี HOG และ SIFT 
ไปเรียนรู้และจ าแนกประเภทด้วยวิธีการ
เรียนรู้ เครื่องจักร โดยใช้วิธี SVM (17) ท่ีใช้ 
RBF Kernel และ  KNN (18) ท่ี ก าห น ด ให้ 
K=1 แ ล ะ ใ ช้ วิ ธี  Euclidean เพื่ อ ห า ค่ า
ระยะห่าง 
 
 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 
  งานวิจัยฉบับนี้  น าเสนอการเรียนรู้
เชิงลึกท่ีใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชัน โดยเปรียบเทียบการท างานระหว่าง
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โครงสร้างแบบ LeNet-5 และ AlexNet (4, 
8-9)  
   โครงสร้างแบบ LeNet-5 (LeNet-
5 Architecture) 
  โครงสร้างแบบ LeNet-5 น าเสนอ
โดย  LeCun et al. (20) โด ย เพิ่ ม ช้ั น ก าร
ค านวณแบบคอนโวลูชัน (Convolutional) 
เข้าไปในโครงข่าย ส่งผลให้โครงข่ายสามารถ
สกัดลักษณะเด่นจากรูปภาพ และจ าแนก
ประเภทได้ในคราวเดียวกัน โครงข่าย CNN 
ประกอบ ด้วย 3 ช้ันหลัก ดังต่อไปนี้  
 
  ชั้นคอนโวลูชัน (Convolutional 
Layer) 
 ลักษณะเด่นของโครงข่ายแบบ CNN 
ก็คือการท างานของ Convolutional Layer 
ท่ีค านวณเพื่อหาช้ันของผลลัพธ์ซึ่งเรียกว่า 
Feature Map ด้ วยการน าพื้ น ท่ี ส่ วนย่ อย
รูปภาพ (Sub-region) ไปค านวณแบบ dot 
product กับเคอร์นอล (Kernel) โดย Kernel 
ท่ีน ามาค านวณจะต้องมีขนาดเล็กกว่ารูปภาพ 
ก าร ค า น ว ณ ข อ ง  Convolutional Layer 
แสดงดัง Figure 1 
 
 

 
Figure 1 Convolution method with the  
dot product calculation between 
kernel and sub-region of the image 
 
  ชั้นพูลลิ่ง (Pooling Layer) 
  Pooling Layer เป็น ช้ันท่ีเช่ือมจาก 
Convolutional Layer โดยมีเป้าหมายคือท า
ให้ขนาดของ Feature Map (𝐹) ลดลง ใน
ก ารค าน วณ สาม ารถ ใช้ ค่ า ต่ า สุ ด  (Min 
Pooling) ค่าสูง สุด (Max Pooling) ผลรวม 
(Sum Pooling) แ ล ะ ค่ า เฉ ล่ี ย  (Average 
Pooling) (22) ในการค านวณ Feature Map 
จะถูกแบ่งออกเป็นบล็อกขนาด 𝑚 × 𝑛 ซึ่ง
หากใช้วิธี Max Pooling ในการค านวณ ค่าท่ี
ได้ก็ คือ ค่าสู งสุด  (Max Value) ของแต่ละ
บล็อก 𝐹(𝑚𝑖 , 𝑛𝑗) 
 

 
Figure 2 The illustration of max 
pooling with 2 × 2 filter and stride 2 
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  Figure 2 แสดงวิธีการค านวณ Max 
Pooling จาก Feature Map ท่ีมีขนาด 6 ×

6บล็อก ในการค านวณก าหนดให้ Pool มี
ขนาด2 × 2 บล็อก ข้อมูลท่ีอยู่ ในบล็อกท่ี

𝐹(𝑚1, 𝑛1)ประกอบ ด้ วย  {
2 1
3 4

} ดั งนั้ น 
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการท า Max Pooling คือ 4 
จากนั้ น จึงเล่ือน  Pool ไปยั งบ ล็อกถัดไป 
𝐹(𝑚𝑖 , 𝑛𝑗+1) และท าไปจนกระ ท่ั งบ ล็อก
สุดท้าย 
 
  ชั้นเชื่อมโยงสมบูรณ์ (Fully-
Connected Layer) 
 Fully-Connected Layer ก็ คื อ 
Hidden Layer แ ล ะ  Output Layer ข อ ง
โค ร งข่ าย ป ระ ส าท เที ย ม  ดั งนั้ น  Fully-
Connected Layer จึงท าหน้าท่ีในการเรียนรู้ 
(Training) และการจ าแนกประเภทของวัตถุ 
โดยผลลัพธ์ ท่ีได้ก็คือจ านวนของ Class ท่ี
ต้องการจ าแนก 
  โครงข่ายแบบ CNN สามารถท่ีจะเพิ่ม 
Convolutional Layer และ Pooling Layer 
ได้อย่างไม่จ ากัด จากงานวิจัย (9) โครงสร้าง
แบบ LeNet-5 ถูกก าหนดให้มี โครงสร้าง 
ดังต่อไปนี้  

 Convolutional Layer 1 
(Conv1) จ า น ว น  6 Feature 
Map, Filter ข น าด  5x5 แ ล ะ 
Stride=1 

 Avg-Pooling Layer 2 (Max-
Pool2) จ านวน 6 Layer, Pool 
ขนาด 2x2 และ Stride=2 

 Convolutional Layer 3 
(Conv3) จ าน วน  16 Feature 
Map, Filter ข น าด  5x5 แ ล ะ 
Stride=1 

 Avg-Pooling Layer 4 (Max-
Pool4) จ า น ว น  16 Layer, 
Pool ขนาด 2x2 และ Stride=2 

 Fully-Connected (FC) ท่ี ช้ั น 
FC5 มี จ า น ว น  120 โ ห น ด 
(Node) ช้ัน  FC6 มีจ านวน 84 
Node และช้ันผลลัพธ์ (Output 
Layer) จ านวน 10 Node 

 
 ใน ง าน วิ จั ย ฉ บั บ นี้ ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง
โครงสร้างแบบ LeNet-5 โดยโครงสร้างใหม่ 
แสดงดังต่อไปนี้ 

 Conv1 จ านวน 128 Feature Map, 
Filter ขนาด 3x3 และ Stride=1 

 Max-Pool2 จ า น ว น  128 Layer, 
Pool ขนาด 3x3 และ Stride=2 

 Conv3 จ านวน  28 Feature Map, 
Filter ขนาด 3x3 และ Stride=1 

 Max-Pool4 จ า น ว น  28 Layer, 
Pool ขนาด 2x2 และ Stride=2 

 Fully-Connected (FC) ท่ี ช้ั น  FC5 
มีจ านวน 3,136 Node ช้ัน  FC6 มี
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จ าน วน  500 Node แ ละผล ลัพ ธ์ 
(Output Layer) จ านวน 10 Node 
 

 โครงสร้างแบบ LeNet-5 (9) แสดง
ดัง Figure 3a) และโครงสร้าง LeNet-5 ท่ีถูก
ปรับปรุงและใช้ในงานวิจัยฉบับนี้แสดงดัง 
Figure 3b) 
 

 
         (a)      (b) 
Figure 3 Architectures of the 
convolutional neural network (CNN). a) 
The original LeNet-5 architecture (9) 
and b) the LeNet-5 architecture used 
in our experiments 
 
โครงสร้างแบบ AlexNet (AlexNet 
Architecture) 
 โครงสร้างแบบ AlexNet ถูกน าเสนอ
ในงานวิจัย (8) โดยโครงสร้างมีจ านวน Layer 
ท้ัง ส้ิน 8 Layer ประกอบไปด้วย Convo -
lutional Layer จ า น ว น  5 Layer แ ล ะ 
Fully-Connected Layer จ านวน  3 Layer 

ราย ละเอียดของโครงสร้างแบบ AlexNet 
แสดงดังต่อไปนี้ 

 Conv1 จ านวน  96 Feature Map, 
Filter ข น า ด  11x11x3 แ ล ะ 
Stride=4 

 Max-Pool1 จ า น ว น  96 Layer, 
Pool ขนาด 2x2 และ Stride=2 

 Conv2 จ านวน 256 Feature Map, 
Filter ขนาด 5x5x48 และ Stride=2 

 Max-Pool2 จ า น ว น  256 Layer, 
Pool ขนาด 2x2 และ Stride=2 

 Conv3 จ านวน 384 Feature Map, 
Filter ข น า ด  3x3x256 แ ล ะ 
Stride=2 

 Conv4 จ านวน 384 Feature Map, 
Filter ข น า ด  3x3x192 แ ล ะ 
Stride=2 

 Conv5 จ านวน 256 Feature Map, 
Filter ข น า ด  3x3x192 แ ล ะ 
Stride=2 

 Max-Pool3 จ า น ว น  28 Layer, 
Pool ขนาด 2x2 และ Stride=2 

 Fully-Connected (FC) ท่ี ช้ั น  FC1 
มีจ านวน 4,096 Node ช้ัน  FC2 มี
จ านวน 4,096 Node และ FC3 หรือ
ช้ันผลลัพธ์ (Output Layer) จ านวน 
10 Node 
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โครงสร้างแบบ AlexNet (8) แสดงดงั Figure 

4a) และในงานวิจั ยฉบับ นี ไ้ ด้ป รับป รุง
โครงสร้างแบบ AlexNet ในส่วนของ Fully-

Connected Layer โด ย ล ด จ า น วน ข อ ง 
Node ลง เพื่อลดเวลาในการประมวลผล    
อีกทัง้ยังท าให้ประสิทธิภาพของโครงสร้าง
แบบ AlexNet เพิ่มขึน้ โครงสร้างใหม่แสดง
ดงั Figure 4b) 
 

 
Figure 4 The architecture of AlexNet. 
a) The AlexNet architecture presented 
in 8) and b) the AlexNet architecture 
used in our experiments. 
 
ชุดข้อมูลลายผ้าไหมไทยและผลการ
ท ด ล อ ง  (Thai Silk Pattern Dataset 
and Experimental Results) 
  ในสว่นนีอ้ธิบายถึงชุดข้อมูลลายผ้า
ไหมท่ีใช้ในการทดลอง วิธีการเลือกข้อมลูชุด

เรียนรู้ และผลลพัธ์ และการอภิปรายผลท่ีได้
จากการทดลองชุดข้อมูลลายผ้าไหมไทย 
(Thai Silk Pattern Dataset) 

 รูปภาพลายผ้าไหม ท่ีใช้ในงานวิจัย
เก็บรวบรวมมาจากศูนย์จ าหน่ายสินค้า 
OTOP บ้านหนองเข่ือนช้าง จ านวนทัง้สิน้ 10 
ลาย ช่ือของลายผ้าไหมท่ีแสดงใน Figure 5 
ประกอบด้วย ลายกระจับจั่ว ลายนกยงู ลาย
กระจับหนาม ลายกุญแจใจ ลายน า้ฟ้าคาด
ทอง ลายนาคน้อย ลายตะขอ ลายสร้อย
ดอกหมาก ลายสร้อยดอกหมากเล็ก และ
ลายไขม่ดแดง ตามล าดบั 

 
Figure 5 Sample images from the Thai 
silk pattern dataset. Note that, the 
images on each row represent one 
class. 
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  ชุดข้อมูลลายผ้าไหมมีจ านวน 300 
รูปภาพ   เก็บรวบรวมลายละ 30 รูปภาพ 
โดยทุกรูปจัดเก็บเป็นภาพสีแบบ RGB (RGB 

Color Space) จากนัน้ รูปภาพลายผ้าไหม
ทุกรูปถูกเลือกเฉพาะสว่น (Crop) ท่ีเป็นลาย
ผ้าไหมเทา่นัน้ และเปลีย่นรูปภาพให้มีขนาด 
(Normalized) 450x650 พิกเซล ข้อมูลท่ีใช้
ในการทดสอบ (Test Set) ได้มาจากการสุ่ม
เลือก (Random Crop) จากรูปภาพลายผ้า
ไหม โดยรูปภาพลายผ้าไหมหนึง่รูปจะถกูสุม่
เลือกจ านวน 3 ครัง้ ดังนัน้ รูปภาพใน Test 

Set จะมีจ านวนทัง้สิน้ (10 ลายx 30 รูปภาพ 
x 3 ครัง้) 900 รูปภาพตอ่การ Crop หนึง่ครัง้ 
  การทดลองก าหนดให้มี Test Set 

จ านวน 2 ชุด ข้อมูลชุดท่ี 1 ก าหนดให้การ 
Crop รูปภาพมีขนาดเป็น 30% (Crop-30) 

และข้อมูลชุดท่ี 2 ก าหนดให้ Crop รูปภาพ
ขนาด 40% (Crop-40) ดังนัน้ รูปภาพท่ีได้
จากการ Crop ขนาด 30% จะมีขนาดของ
ภาพเป็น 135x180 พิกเซล และการ Crop 

ขน าด  40% จ ะ มี ขน าด ขอ งภ าพ เป็ น 
180x240 พิกเซล Figure 6 แสดงตัวอย่าง
ของรูปภาพท่ีได้จากการ Crop ขนาด 30%  

  วิธีท่ีใช้ในการทดสอบการค้นคืนลาย
ผ้าไหมแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีการ
เรียนรู้เชิงลึกแบบ Convolutional Neural 

Network (CNN) โด ย ใ ช้ โค ร งส ร้า งแ บ บ 
LeNet-5 และ AlexNet และ 2) วิธีการหา
คณุลกัษณะพิเศษเฉพาะพืน้ท่ี ประกอบด้วย

วิธี SIFT และ HOG ร่วมกับวิธี SVM และการ
หาคา่ระยะหา่งแบบ Euclidean 

 
 
Figure 6 Test images random cropping 
from the whole image. In these 
sample images, size of the test image 
is 30 percent smaller than the original 
image 
   
 การทดลองด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก 
รูปภาพท่ีใช้การการเรียนรู้และการทดสอบจะ
ถูกเปลี่ยนให้มีขนาด 128x128 พิกเซล โดย
ก าหนดพารามิเตอร์ ดังต่อไปนี  ้Learning 

rate ก า ห น ด เป็ น  0.001 จ า น ว น ร อ บ 
(Iteration) ท่ีใช้ในการเรียนรู้จ านวน 200 
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รอบ จ านวนข้อมูลต่อครัง้ท่ีใช้ในการเรียนรู้ 
(Batch Size) จ านวน 32 

 ส าหรับการทดลองด้วยวิธีการหา
คุณลกัษณะพิเศษเฉพาะพืน้ท่ี รูปภาพท่ีใช้
ในการเรียนรู้จะมีขนาด 450x650 พิกเซล 
และรูปภาพท่ีใช้ในการทดสอบมีสองขนาด
คือ 135x180 และ 180x240 พิกเซลส าหรับ
การ Crop ขนาด 30 และ 40% ตามล าดบั  
 ในการทดสอบประสิทธิภาพด้วยวิธี 
HOG พ ารา มิ เต อ ร์ ท่ี ใ ช้ ในก า รท ดสอบ 
ประกอบด้วย ขนาดของบล็อก ท่ีก าหนดให้มี
ข น า ด  1x1 บ ล็ อ ก  แ ล ะ ก า ห น ด ใ ห้ 
Orientation bin มี จ านวน 128 Binดังนั น้ 
คุณลกัษณะพิเศษท่ีได้จากการค านวณด้วย
วิธี HOG จึงมีจ านวน 128 คุณลักษณะต่อ
รูปภาพ 1 รูป  
 ส าหรับวิธี SIFT พารามิเตอร์ท่ีใช้ใน
การทดสอบ  ประกอบด้วย จ านวนของ 
Keypoint ตอ่รูปภาพ 1 รูป   ในงานวิจยันีไ้ด้
ก าหนดให้มีจ านวนรูปภาพละ 1 Keypoint 

ในการค านวณ  1 Keypoint จะค านวณ
คณุลกัษณะพิเศษได้ 128 คณุลกัษณะ 
 ส าห รับการทดลองด้วยวิ ธี  SVM 

ก าหนดให้ใช้ Kernel แบบ RBF และใช้วิธี 
Grid Search เพื่อค้นหาพารามิเตอร์ C และ 
gamma โดยค้นหาตัง้แต่ช่วง {2^(-3),2^(-

2),...,2^3,2^4} จ า ก นั ้ น เ ลื อ ก  C แ ล ะ 
gamma ท่ีให้ผลในการทดสอบสงูท่ีสดุ 

  Table 1 แสดงให้เห็นถึงอัตราความ
ถูกต้องในการค้นคืนรูปภาพลายผ้าไหมด้วย
การเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้วิธี CNN และก าหนด
โค รงสร้ า งแบ บ  LeNet-5 ใน งาน วิ จัย ไ ด้
ทดสอบโครงสร้างแบบ LeNet-5 ท่ีอ้างอิงตาม
งานวิจัย (9) (โครงสร้างแสดงดัง Figure 3a) 
และโครงสร้าง ท่ีแสดงใน  Figure 3b โดย
โครงสร้างท้ังสองมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 1) 
จ านวนของ Convolution Kernel 2) จ านวน
ของ Feature Map 3) วิธี ก ารท า Pooling 
แ ล ะ  4) จ า น ว น  Node ใ น ช้ั น  Fully-
Connected 
 
Table 1 Accuracy results (accuracy 
and standard deviation) using different 
LeNet-5 parameters for the Thai silk 
pattern dataset. 

 
 จากการทดลองพบว่า โครงสร้างแบบ 
LeNet-5 ท่ี ผู้ วิ จั ย ไ ด้ออกแบบ  (Our-Max-
pool) มีอัตราการค้นคืนรูปภาพสูงท่ีสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงสร้างแบบ LeNet-5 ท่ี
น าเสนอใน (9) โดยมีอัตราการค้นคืน 64.06% 
และ 76.98% ในข้อมูล Crop-30 และ Crop-
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40 ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราการค้นคืนสูงกว่าท่ี
น าเสนอใน (9) มากกว่า 10% โดยผลการค้น
คืนแสดงเฉพาะ Top-1 เท่านั้น 
 ในส่วนของโครงสร้างแบบ AlexNet 
ผู้วิจัยได้ทดสอบด้วยการลดจ านวนของ Node 
ในช้ัน Fully-Connected (21) จากจ านวน 
4,096 โหนด เป็น 1,024 โหนด 512 โหนด 
และ 256 โหนด ตามล าดับ 
 ผลการทดลองใน Table 2 แสดงให้
เห็นว่าการลดขนาดของโหนดส่งผลให้อัตรา
การค้นคืนภาพสูงขึ้น และเมื่อทดสอบกับชุด
ข้อมูลลายผ้าไหมไทยพบว่าจ านวนโหนด 512 
โหนด มีผลการทดลองสูงท่ีสุดท่ี 44.70% และ 
55.58% ใน ชุดข้อมูล Crop-30 และ Crop-
40 ตามล าดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
โค ร งส ร้ า ง แ บ บ  LeNet-5 แ ละ  AlexNet 
พบว่าโครงสร้างแบบ LeNet-5 มีอัตราการค้น
คืนสูงกว่าโครงสร้างแบบ AlexNet 
 
Table 2 Test Accuracy comparison 
among different numbers of nodes in 
the AlexNet architecture on the Thai 
silk pattern dataset. 

 
 

Table 3 Performances of the 6 
different techniques on the Thai silk 
pattern dataset.  

 
 Table 3 แสดงให้เห็นถึงอัตราการค้น
คืนรูปภาพด้วยลายผ้าไหมด้วยวิธีการหา
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี ท่ีประกอบด้วย
วิ ธี  HOG+1NN, SIFT+1NN, HOG+SVM 
และ SIFT+SVM และเปรียบเทียบอัตราการ
ค้นคืนกับวิธี CNN โดยใช้โครงสร้างแบบ Our-
LeNet-5 (Top-1) แ ล ะ  AlexNet-512 
(Top1)  
 
 จากการทดลองพบว่าวิธี HOG+1NN 
มีอัตราการค้น คืนสูง ท่ี สุด ท้ั งใน ชุดข้อมู ล 
Crop-30 และ Crop-40 โดยมีอัตราการค้น
คืน 92.05% และ 89.73% ตามล าดับ ในทาง
กลับกันวิ ธี  SIFT+1NN และ  SIFT+SVM มี
อัตราการค้นคืนต่ าท่ีสุด 23.03% ส าหรับชุด
ข้อมู ล Crop-30 และ 57.09% ส าหรับ ชุด
ข้อมูล Crop-40 
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สรุปผล (Conclusion) 
 วิธีการท่ีใช้ในการค้นคืนรูปภาพลาย
ผ้าไหมท่ีน าเสนอในงานวิจัยฉบับนี้มีท้ังส้ิน 2 
วิธี 1) วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นท่ี 
ประกอบด้วยวิธี  Scale-Invariant Feature 
Transform (SIFT) แ ล ะ  Histogram of 
Oriented Gradients (HOG) ร่วมกับวิธีการ
เรียนรู้เครื่องจักร ด้วยวิธี Support Vector 
Machine (SVM) และการหาค่าระยะห่าง
แบบ Euclidean และ 2) วิธีการเรียนรู้เชิงลึก
แ บ บ  Convolutional Neural Network 
(CNN) โดยใช้โครงสร้างแบบ LeNet-5 และ 
AlexNet 
 โดยท้ังสองวิธีข้างต้นถูกน าไปทดสอบ
กั บ ชุด ข้ อ มู ล ลาย ผ้ า ไห ม ไท ย  (Thai Silk 
Pattern Dataset)  
 จากการทดลองกับชุดข้อมูลลายผ้า
ไห ม ไท ย  โด ย มี  Test Set ท้ั ง ส้ิ น  2 ชุ ด 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Crop-30 แ ล ะ  Crop-40 
ปรากฏว่าวิธี HOG+1NN มีอัตราการค้นคืนสูง
กว่าวิธีอื่นท้ังหมด โดยมีอัตราการค้นคืนใน
ข้อมูล Crop-30 และ Crop-40 ท่ี  92.05% 
และ 89.73% ตามล าดับ  
 เมื่ อ เปรียบ เที ยบวิ ธี  CNN โดยใช้
โค ร งส ร้ า ง แ บ บ  LeNet-5 แ ละ  AlexNet 
ป ราก ฎ ว่ า  LeNet-5 มี อั ต ร าก าร ค้ น คื น
มากกว่า 20% โดยประมาณ ท้ังนี้เนื่องจาก
จ านวนของรูปภาพลายผ้าไหมท่ีใช้ในการ
ทดสอบมีจ านวนจ ากัด  
 งานวิจัยฉบับต่อไป การเพิ่มจ านวน
ของ Training Set หรือท่ีเรียกว่า Data Aug-

mentation และวิธีการ Transfer Learning 
(20-22) อาจส่งผลท าให้ประสิทธิภาพของวิธี 
CNN เพิ่มขึ้น  
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ภาคผนวก ข 
ชุดข้อมูลลายผ้าไหมที่ใช้ในงานวิจัย 
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  ชุดข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ เก็บรวมรวมข้อมูลภาพลายผ้าไหมในมุมมองแบบต่าง ๆ 
จ านวน 10 ลาย ลายละ 30 รูปภาพ ประกอบด้วยชุดข้อมูล (Dataset) ลายผ้าไหมแบบง่าย (Silk-E) 
และแบบยาก (Silk-H) โดยสามารถดาวน์โหลด Dataset ได้ท่ี http://ias.it.msu.ac.th/dataset 

/silk-pattern/ 
 
1. ลายน้ าฟ้าคาดทอง 

แบบง่าย 

 
     
     แบบยาก 

 
 

 

  

 

 

 

http://ias.it.msu.ac.th/dataset%20/silk-pattern/
http://ias.it.msu.ac.th/dataset%20/silk-pattern/
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2. ลายนกยูง 
     แบบง่าย 

 
 

    แบบยาก 
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3. ลายกระจับหนาม 
    แบบง่าย 

 
 

     แบบยาก 
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4. ลายกระจับจั่ว 
     แบบง่าย 

 
 

     แบบยาก 
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5. ลายไข่มดแดง 
     แบบง่าย 

 
    
    แบบยาก 
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6. ลายกุญแจใจ 
   แบบง่าย 

 
 

    แบบยาก 
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7. ลายสร้อยดอกหมากเล็ก 
     แบบง่าย 

 
 

    แบบยาก 
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8. ลายสร้อยดอกหมาก 
    แบบง่าย 

 
 

    แบบยาก 
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9. ลายตะขอ 
    แบบง่าย 

 
 

    แบบยาก 
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10. ลายนาคน้อย  
     แบบง่าย 

 
 

    แบบยาก 

 
 
 



 

 

 
 

 

ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายนัธทวัฒน ์รักสะอาด 
วันเกิด วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2536 
สถานที่เกิด อ าเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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