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Embedded system for automatic door control with recognizing faces
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บทคัดย่อ

ในปัจจุบนั เทคโนโลยีในการประมวลผลภาพได้มกี ารพัฒนาขึน้ มาเป็นอย่างมาก โดยเป็นการน�ำภาพมาประมวลผล
หรือ คิดค�ำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น การสแกนลายนิ้วมือ
การสแกนม่านตา และการวิเคราะห์ใบหน้า เป็นต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการท�ำงานของระบบการตรวจจับใบหน้าและ
การวิเคราะห์ใบหน้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยในการเปิดประตูเข้าออกสถานที่ โดยมีการออกแบบ
และสร้างระบบฝังตัวส�ำหรับการควบคุมประตูอัตโนมัติโดยการตรวจจับใบหน้า ซึ่งมีบอร์ด Raspberry Pi เป็นตัวกลางใน
การควบคุมการท�ำงานและประมวลผลในการตรวจจับใบหน้าและวิเคราะห์ใบหน้า ใช้กล้องเว็บแคมในการตรวจจับภาพเพือ่
น�ำมาประมวลผล และส่งไปยังรีเลย์เพื่อให้กลอนโซลินอยด์ปลดล็อคประตู และมีจอแสดงผลแอลซีดี เพื่อใช้แสดงผลข้อมูล
ของใน หน้าและเวลาในการวิเคราะห์ใบหน้าซึ่งจะใช้ภาษาไพธอนในการเขียนโปรแกรมควบคุมการท�ำงานของระบบ
จากการทดลองระบบพบว่า ระบบสามารถท�ำการตรวจจับใบหน้าเพือ่ มาวิเคราะห์ใบหน้าในบริเวณทีม่ คี า่ ความสว่างทีส่ ามารถ
มองเห็นได้ ซึ่งอยู่ในช่วงน้อยกว่า 100-1000 ลักซ์ มีค่าความถูกต้องในการวิเคราะห์ใบหน้าอยู่ที่ 80-100 เปอร์เซ็นต์ มุมของ
ใบหน้ าที่ใช้ตรวจจับใบหน้า เพื่อวิเคราะห์ใบหน้าที่มีค่าความถูกต้องที่สุด คือ ใบหน้ามุมตรงและจ�ำนวนข้อมูลใบหน้าของ
บุคคลในฐานข้อมูลตั้งแต่ 1-30 ข้อมูล ใช้เวลาในการ ท�ำงานของระบบไม่แตกต่างกัน โดยใช้เวลาประมาณ 5 วินาที
ค�ำส�ำคัญ: การตรวจจับใบหน้า วิเคราะห์ใบหน้า การประมวลผลภาพ
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Abstract
Nowadays, the technology in image processing has developed a lot by bringing images to process
or calculate with computers to get the required information both qualitatively and quantitative, such as
fingerprint scanning Iris scan facial analysis, etc. Therefore, the face preparation to study the function of
the face detection system and face analysis applied in conjunction with a security system to open the
door to the place. This article is the design and construction of an embedded system for automatic door
control by face detection. Raspberry Pi is an intermediary in the control and processing of face detection
and face analysis. Use a webcam to detect images for processing and sent to the relay for the solenoid
latch to unlock the door and has a LCD display to display the information of the face and the time in
the face analysis, which uses Python to program to control the operation of the system. From the system
experiment, the system can detect water to analyze faces in areas with visible brightness. Which is in
the range less than 100-1000 lux has an accuracy of Face analysis is 80-100 percent, the angle of the
face used to detect the face. The most accurate face analyzes were faces, angles, and number of human
face data in the database from 1-30. It takes about 5 seconds.
Keywords: Recognizing faces, Facial analysis, Image processing
บทน�ำ

ในปัจจุบนั ระบบรักษาความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคาร
สถานที่ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบรักษาความปลอดภัยของตูเ้ ก็บสินค้า ได้มกี ารน�ำเอา
เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้รว่ มกับระบบ เช่น การน�ำ
เอาระบบ RFID หรือระบบบาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้กบั ระบบการ
เปิดประตูในสถานทีต่ า่ ง ๆ การใช้ RFID ในระบบบริหารบุคคล
ของบริ ษั ท และการใช้ ร หั ส ผ่ า นในการเข้ า ใช้ ง านระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึง่ การน�ำเอาเทคโนโลยีขา้ งต้นมาประยุกต์ใช้จะ
ท�ำให้ระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงขึน้ สามารถ
จ�ำกัดผูใ้ ช้งานของระบบ และสามารถระบุบคุ คลทีส่ ามารถเข้า
ใช้งานได้ แต่ระบบทีม่ กี ารประยุกต์ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี
ข้างต้นยังคงมีขอ้ เสีย คือ มีการสวมสิทธิใ์ นการใช้งาน หรือมีการ
ใช้งานจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ อาจจะท�ำให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ หรือระบบได้ และปัจจุบนั เทคโนโลยี
ในการประมวลผลภาพได้มกี ารพัฒนาขึน้ มาเป็นอย่างมาก โดย

เป็นการน�ำภาพมาประมวลผลหรือคิดค�ำนวณด้วยคอมพิวเตอร์
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการทัง้ ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น
การสแกนลายนิว้ มือ การสแกนม่านตา การวิเคราะห์ใบหน้า
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต และ
ระบบอ่านรหัสไปรษณียอ์ ตั โนมัติ เป็นต้น ซึง่ มีการพัฒนาระบบ
ประมวลผลภาพบนกล้องแบบฝังตัวเพือ่ ใช้สำ� หรับการตรวจจับ
ภาพในการหาต�ำแหน่งทีจ่ อดรถ [1] นอกจากนีร้ ะบบสมองกล
ฝังตัวยังสามารถใช้สำ� หรับโรงเรือนปลูกแคนตาลูปให้ได้ผลดี [2]
เทคโนโลยี RFID ยังสามารถใช้ตรวจจับรถยนต์เข้าออกประตู
[3] อีกทั้งในปัจจุบันระบบสมองกลฝังตัวได้ถูกพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานและการประมวลผลสูงขึน้ จากเดิม
เป็นอย่างมาก ดังนัน้ จึงได้มกี ารน�ำมาใช้เป็นระบบปฏิบตั กิ ารใน
บางประเภทแทนคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีราคาที่ถูกและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากปัญหาและปัจจัย
ดังกล่าวนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� เอาเทคโนโลยีการประมวลผล
ภาพในด้านการวิเคราะห์ใบหน้า มาประยุกต์ใช้รว่ มกับระบบ
รักษาความปลอดภัยโดยใช้บอร์ด Raspberry Pi เป็นระบบ
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ประมวลผลในการท�ำงาน เพือ่ ป้องกันการสวมสิทธิใ์ นการใช้งาน การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของข้อมูล โดยเป็นวิธีการที่
และเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพที่นิยมใช้เพื่อลดขนาดเมตริกซ์ของตัวแปร
ให้เล็กลง หรือใช้หาความสัมพันธ์ของข้อมูล
ให้สงู ขึน้
1.2.2 การรูจ้ ำ� ใบหน้าแบบฟิชเชอร์เฟส เทคนิคการ
รู้จ�ำใบหน้าแบบฟิชเชอร์เฟส (Fisher faces recognition)
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ใช้การวิเคราะห์จ�ำแนกประเภทเชิงเส้นเพิ่มเติมเข้ามาจาก
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Eigenfaces recognition เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการ
1.1 ระบบรู้จ�ำใบหน้า
1.1.1 ระบบรู้จ�ำใบหน้า คือ ระบบที่ออกแบบมา จ�ำแนกข้อมูลในกรณีที่ไม่สามารถหาลักษณะเด่นในภาพได้
เพื่อท�ำการเปรียบเทียบใบหน้าของบุคคลกับฐานข้อมูลของ ครบถ้วน โดยแบ่งการท�ำงานเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการ
ใบหน้าโดยอัลกอริทึมที่ใช้ในขั้นตอนการสร้างแม่แบบ และ ประมวลผลก่อนและขั้นตอนทดสอบ
1.2.3 Local Binary Pattern Histograms
ขัน้ ตอนการเปรียบเทียบอาจแตกต่างกันไป โดยขึน้ อยูก่ บั การ
ออกแบบระบบของ ซึ่งระบบรู้จ�ำใบหน้าจะประกอบไปด้วย (LBPH) recognition เป็นเทคนิคการระบุตัวตน โดยอาศัย
2 ขั้นตอนหลัก คือ การตรวจจับใบหน้าและการรู้จ�ำใบหน้า local binary pattern ที่เป็นเทคนิคส�ำหรับการแยกแยะ
รูปแบบลักษณะพิเศษในรูปภาพ โดยน�ำค่า LBP ทีค่ ำ� นวณได้
[4]
ในแต่ละพิกเซลมาท�ำ histogram ส�ำหรับการระบุลักษณะ
1.1.2 การตรวจจับใบหน้า (face detection)
การตรวจจับใบหน้า คือ กระบวนการค้นหาใบหน้า พิเศษในใบหน้า
ของบุคคลจากภาพหรือวิดีโอและน�ำมาท�ำการประมวลผล 1.3 บอร์ด Raspberry Pi
Raspberry Pi คือ บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
ส�ำหรับขั้นตอนถัดไป
ที่มีความสามารถเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ [6]
1.1.3 การรู้จ�ำใบหน้า (face recognition)
การรู้จ�ำใบหน้า คือ กระบวนการที่น�ำภาพใบหน้า 1.4 ระบบปฏิบัติการ Raspbain
Raspbian เป็นระบบปฏิบตั กิ ารทีถ่ กู พัฒนามาจาก
ที่ตรวจจับได้และประมวลผลแล้วจากขั้นตอนการตรวจจับ
ใบหน้า มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้าเพื่อระบุ Debian Linux โดยได้รับการออกแบบให้รันบนฮาร์ดแวร์
Raspberry PI [7]
ใบหน้าที่ตรวจจับได้ตรงกับบุคคล
1.5 Open source computer vision
1.2 เทคนิคการรู้จ�ำใบหน้า
Open source computer vision หรือ OpenCV
เทคนิคการรูจ้ ำ� ใบหน้า [5] เป็นเทคโนโลยีสว่ นหนึง่
ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จดจ�ำลักษณะใบหน้าของ เป็นกลุ่มฟังก์ชันที่เรียกว่า ไลบรารี่ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งาน
บุคคล โดยน�ำข้อมูลรูปภาพมาหาลักษณะพิเศษ แล้วบันทึก ประมวลผลอิงเวลาจริงบนคอมพิวเตอร์ เป็นโครงการของ
ข้อมูลลงฐานข้อมูล และระบุตวั บุคคลได้จากการประมวลผล บริษัทอินเทล
เปรียบเทียบกับข้อมูลใบหน้าของบุคคลที่ได้บันทึกไว้ใน 1.6 กล้องเว็บแคม
กล้องเว็บแคม (webcam camera) คือ อุปกรณ์
ฐานข้อมูล โดยเทคนิคการรูจ้ ำ� ใบหน้าทีน่ ยิ มใช้ในปัจจุบนั คือ
เทคนิคการรูจ้ ำ� ใบหน้าแบบไอเกนเฟส เทคนิคการรูจ้ ำ� ใบหน้า อินพุตทีส่ ามารถจับภาพเคลือ่ นไหวไปปรากฏในจอคอมพิวเตอร์
แบบฟิชเชอร์เฟส และเทคนิค Local Binary Pattern His- 1.7 ไมโครเอสดีการ์ด
ไมโครเอสดีการ์ด (Micro SD card) คือ อุปกรณ์
tograms (LBPH) recognition
1.2.1 การรู้จ�ำใบหน้าแบบไอเกนเฟส เทคนิคการ ในการเก็บข้อมูลแบบ nand flash memory ทีม่ กี ารน�ำไปใช้
รู้จ�ำใบหน้าแบบไอเกนเฟส (Eigenfaces recognition) ใช้ งานร่วมกับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์หลายชนิด เช่น กล้องดิจทิ ลั
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โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นา มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ผู ้ ใ ช้ ง าน โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการ
ไมโครเอสดีการ์ดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ออกแบบ การศึกษาข้อมูล การออกแบบการท�ำงานของ
โปรแกรม โดยใช้บอร์ด Raspberry Pi และการเขียน
2. ขั้นตอนด�ำเนินการวิจัย
โปรแกรมตรวจจับใบหน้า เพื่อมาควบคุมการท�ำงานของ
สิ่ ง ที่ ต ้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง การออกแบบระบบฝั ง ตั ว ระบบ หลังจากนั้นจึงเริ่มท�ำการประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ
ส�ำหรับการควบคุมประตูอัตโนมัติ โดยการตรวจจับใบหน้า ทั้งหมดของระบบฝังตัวส�ำหรับการควบคุมประตูอัตโนมัติ
คื อ การน� ำ เอาเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเพิ่ ม โดยการตรวจจับใบหน้าตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งพิจารณา
ประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยให้สูงขึ้น และ ได้แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การออกแบบระบบภายในและภายนอกของระบบฝังตัวส�ำหรับการควบคุมประตูอัตโนมัติ โดยการตรวจจับใบหน้า

Raspberry Pi โดยท�ำการตรวจจับใบหน้าจากภาพ
แล้วน�ำไปเปรียบเทียบกับใบหน้าที่อยู่ในฐานข้อมูลด้วยการรู้
จ�ำใบหน้า ถ้าใบหน้าที่ตรวจจับได้ตรงกับใบหน้าในฐานข้อมูล
จะท�ำการส่งค่าลอจิก 1 ไปยังรีเลย์เพื่อให้กลอนโซลินอยด์
ท� ำ งาน และท� ำ การแสดงข้ อ มู ล ของใบหน้ า เวลาในการ

วิ เ คราะห์ ใ บหน้ า ผ่ า นทางจอ แสดงผล และท� ำ การบั น ทึ ก
ข้ อ มู ล ลงในฐานข้ อ มู ล ถ้ า ภาพที่ ต รวจจั บ ได้ มี ใ บหน้ า ที่
ได้ไม่ตรงกับฐานข้อมูล โดยต�ำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ของ
ระบบตามภาพที่ 2 ซึ่งมีการท�ำงานตามแผนงานภาพที่ 3

ภาพที่ 2 ต�ำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการท�ำงานของระบบ

ผลการวิจัย
1. สมการที่ใช้ในการทดสอบผล
สมการหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (relative error) แสดงในสมการที่ (1)
relative error =
เมื่อ

Xe − Xt
Xt

(1)

X e คือ ค่าที่ได้จากการวัด
X t คือ ค่าจริง

สมการหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (%error) แสดงในสมการที่ (2)
%error = relative error x 100
เมื่อ relative error คือ ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
สมการหาค่าความถูกต้อง (%accuracy) แสดงในสมการที่ (3)
%accuracy = 100 - %Error
เมื่อ %error คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

(2)
(3)
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สมการหาค่าเฉลี่ย (average) แสดงในสมการที่ (4)
n

X=

เมื่อ

∑X
i =1

i

n

X คือ ค่าเฉลี่ยรวม
Xi

(4)

คือ ค่าของข้อมูลล�ำดับที่ i
n คือ จ�ำนวนข้อมูล
2. ขั้นตอนการทดลองความถูกต้องและความคลาดเคลือ
นในการวิเคราะห์ใบหน้าในบริเวณที่บริเวณมีค่าความ
สว่างต่างกัน
การทดสอบความถูกต้องและความคลาดเคลือ่ นใน
การวิเคราะห์ใบหน้าด้วยการตรวจจับใบหน้าผ่านกล้องเว็บแคม
ในบริเวณทีม่ คี า่ ความสว่างทีแ่ ตกต่างกัน โดยการใช้กล้องเว็บแคม
ยีห่ อ้ Logitech รุน่ C525 ตรวจจับใบหน้าของบุคคลในบริเวณ
ทีม่ คี า่ ความสว่างในช่วงน้อยกว่า 100, 101-200, 201-300, 301-

400, 401-500, 501-600, 601-700, 701-800, 801-900 และ
901-1,000 ลักซ์ ซึง่ เป็นค่าความสว่างทีส่ ามารถมองเห็นได้โดย
การใช้ลกั ซ์มเิ ตอร์ในการวัดค่าความสว่าง ท�ำการตรวจจับใบหน้า
จ�ำนวน 20 ครัง้ โดยมีระยะห่างระหว่างใบหน้ากับกล้องเว็บแคม
ไม่เกิน 50 เซนติเมตร ในการทดสอบใช้บคุ คลในการตรวจจับ
ใบหน้าจ�ำนวน 1 คน ผลทีไ่ ด้จากการทดลอง แสดงดังตารางที่ 1
รวมทัง้ ภาพที่ 4 และ 5

ตารางที่ 1 ผลทดลองความถูกต้องและความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ใบหน้าแต่ละค่าความสว่าง
ครั้งที่ทดลอง
ค่าความสว่าง จ�ำนวนที่วิเคราะห์ใบหน้า ค่าความถูกต้อง
ค่าความคลาดเคลื่อน
(ลักซ์)
ได้ถูกต้อง (ครั้ง)
(เปอร์เซ็นต์)
(เปอร์เซ็นต์)
1
น้อยกว่า 100
18
90
10
2
101-200
20
100
0
3
201-300
20
100
0
4
301-400
20
100
0
5
401-500
19
95
5
6
501-600
20
100
0
7
601-700
20
100
0
8
701-800
19
95
5
9
801-900
19
95
5
10
901-000
19
95
5
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คาความถูกตอง (เปอรเซ็นต)
คาความถูกตอง (เปอรเซ็นต)

105105
100100
9595
9090
8585

อยกว
า 100 101-200
101-200 301-400
301-400 401-500
401-500 501-600
501-600 601-700
601-700 701-800
701-800 801-900
801-900 901-1,000
901-1,000
นอนยกว
า 100

าความสว
ง (ลั
คาคความสว
างา(ลั
กซก)ซ)

ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการวิเคราะห์
คาความคลาดเคลื่อน
คาความคลาดเคลื่อน
(เปอรเซ็นต)
(เปอรเซ็นต)

15
15
10
10

5
0

10

10

5

5
0

0

0

0

0

0

0

5

5
0

0

0

5

5

5

5

5

0

นอยกวา100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1,000
นอยกวา100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1,000

าความสว
คาคความสว
างาง(ลั(ลั
กซก)ซ)

ภาพที่ 5 เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์

3. ขั้ น ตอนการทดลองความถู ก ต้ อ งและ
ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ใบหน้าของบุคคล
การทดสอบความถูกต้องและความคลาดเคลือ่ นใน
การวิเคราะห์ใบหน้าของบุคคล ท�ำโดยการให้บุคคลที่มี

ใบหน้าในฐานข้อมูล จ�ำนวน 10 คน ท�ำการตรวจจับใบหน้า
มุมตรงในการวิเคราะห์ใบหน้า จ�ำนวน 20 ครั้ง ในบริเวณที่
มีความสว่างในช่วง 101-200 ลักซ์ แสดงดังตารางที่ 2 รวม
ทั้งภาพที่ 6 และ 7

ตารางที่ 2 ผลทดลองความถูกต้องในการวิเคราะห์ใบหน้าของบุคคล
คนที่
จ�ำนวนที่วิเคราะห์ใบหน้าได้ถูกต้อง
ค่าความถูกต้อง
(ครั้ง)
(เปอร์เซ็นต์)
1
20
100
2
20
100
3
19
95
4
19
95
5
20
100
6
20
100
7
19
95
8
18
90
9
20
100
10
20
100

ค่าความคลาดเคลื่อน
(เปอร์เซ็นต์)
0
0
5
5
0
0
5
10
0
0
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จากตารางที่ 2 ผลการทดลองความถูกต้องและ มีค่าความถูกต้องในการวิเคราะห์ใบหน้าอยู่ที่ 90, 95 และ
ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยการตรวจจับ 100 เปอร์เซ็นต์ และค่าความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์
ใบหน้าของบุคคลทีม่ ใี บหน้าในฐานข้อมูล จะเห็นได้วา่ ระบบ ใบหน้าอยู่ที่ 0 และ 5 เปอร์เซ็นต์
105

คาความถู
อง (เปอร
คาความถู
กตองกต(เปอร
เซ็นเตซ็)นต)

105

100

100

95

95

90

90

85

85

80

1

80

2

1

3

2

4

3

5

6

7

จํานวนคน
5 (คน) 6

4

8

9

7

10

8

9

10

คาความคลาดเคลื
่อนเซ็(เปอร
คาความคลาดเคลื
่อน (เปอร
นต) เซ็นต)

จํานวนคน (คน)

ภาพที่ 6 เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการวิเคราะห์

12
10

12

8

10

6
4
2
0

8
6
4
2

1

2

3

4

5

0
1

2

3

4

6

จํานวนคน (คน)
5

7

6

8

7

9

8

10

9

10

จํานวนคน (คน)

ภาพที่ 7 เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์

4. ขัน้ ตอนการทดลองความถูกต้องและความคลาดเคลือ่ น
ในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยมุมของใบหน้าที่ต่างกัน
การทดสอบความถูกต้อง และความคลาดเคลื่อน
ในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยมุมของใบหน้าที่ต่างกัน ท�ำโดย
การตรวจจับการวิเคราะห์ใบหน้าในมุมทีต่ า่ งกันได้แก่ มุมก้ม

มุมเงย มุมเอียงขวา และมุมตรง ซึ่งท�ำการตรวจจับใบหน้า
ในแต่ละมุม จ�ำนวน 20 ครั้ง ในบริเวณที่มีค่าความสว่าง
ในช่ ว ง 101-200 ลั ก ซ์ เพื่ อ หาค่ า ความถู ก ต้ อ งและค่ า
ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ใบหน้าจากการตรวจจับ
ใบหน้าแต่ละมุม (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผลทดลองความถูกต้องในการวิเคราะห์ใบหน้าของบุคคล
ครั้งที่ทดลอง

มุมของใบหน้าการ
ทดสอบ

จำ�นวนที่วิเคราะห์ใบหน้าได้ถูกต้อง
(ครั้ง)

ค่าความถูกต้อง
(เปอร์เซ็นต์)

ค่าความคลาดเคลื่อน
(เปอร์เซ็นต์)

1

มุมก้ม

4

20

80

2

มุมเงย

5

25

75

3

มุมเอียงซ้าย

0

0

100

4

มุมเอียงขวา

0

0

100

5

มุมตรง

19

95

5

5. ขั้นตอนการทดลองเวลาในการประมวลผลของระบบ
การทดสอบเวลาในการประมวลผลของระบบ โดย
การก� ำ หนดจ� ำ นวนใบหน้ า ของบุ ค คลในฐานข้ อ มู ล ที่ ใ ช้
ประมวลผลวิเคราะห์ใบหน้าให้มีจ�ำนวน 5, 10, 15, 20, 25
และ 30 ข้อมูล แล้วท�ำการวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อหาเวลาใน

การประมวลผลในแต่ละครั้ง โดยท�ำการวิเคราะห์ใบหน้า
ทั้งหมด จ�ำนวน 10 ครั้ง ในแต่ละจ�ำนวนใบหน้าของบุคคล
ในฐานข้ อ มู ล เพื่ อ น� ำ มาค� ำ นวณหาค่ า เวลาเฉลี่ ย ในการ
ประมวลผลในการท�ำงานของแต่ละจ�ำนวนข้อมูล (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ผลของการทดลองเวลาในการประมวลผลที่มีข้อมูลใบหน้าจ�ำนวน 30 บุคคล
ครั้งที่ทดลอง
เวลาในการประมวลผล (วินาที)
1
5.09
2
5.48
3
5.21
4
5.37
5
5.46
6
5.04
7
5.18
8
5.57
9
5.28
10
5.60
จากตารางที่ 4 จะเป็นการเก็บผลระยะเวลาที่ใช้
ในการประมวลผลของระบบ พบว่ า ระยะเวลาในการ
ประมวลผลที่มีจ�ำนวนของข้อมูล 30 ข้อมูล ใช้เวลาในการ
ประมวลผลแตกต่างกันน้อย โดยค่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการ

ประมวลผลอยู่ที่ 5.31, 5.35, 5.36, 5.37, 5.35 และ 5.38
วิ น าที จึ ง สรุ ป ได้ ว ่ า จ� ำ นวนของข้ อ มู ล ใบหน้ า ของบุ ค คล
ในฐานข้อมูลตั้งแต่ 1-30 ข้อมูลไม่มีผลต่อระยะเวลาในการ
ประมวลผลของระบบ
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยแสดงดังภาพที่ 4 และ 5 พบว่า ค่า
ของความถูกต้องและค่าความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์
ใบหน้าในบริเวณทีม่ คี า่ ความสว่างในแต่ละช่วง จากการตรวจ
จับใบหน้ามุมตรงด้วยกล้องเว็บแคม มีคา่ ความถูกต้องในการ
วิเคราะห์ใบหน้าที่ 90, 95 และ 100 เปอร์เซ็นต์ และค่า
ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ใบหน้าอยู่ที่ 0, 5 และ 10
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ค่าความสว่างที่สามารถ
มองเห็นได้เที่อยู่ในช่วงน้อยกว่า 100-1,000 ไม่มีผลต่อค่า
ความถูกต้องในการวิเคราะใบหน้าของระบบ
ผลการท� ำ งานโดยรวมของระบบฝั ง ตั ว ส� ำ หรั บ
ควบคุมประตูอัตโนมัติโดยการตรวจจับใบหน้า ส่วนการ
ท�ำงานของระบบการวิเคราะห์ใบหน้า ผลการทดลองและ
ผลการท� ำ งานในการตรวจจับ ใบหน้าของกล้องเว็บ แคม
ผลมีความคลาดเคลือ่ นในการวิเคราะห์ใบหน้า ด้วยการตรวจ
จับใบหน้าของบุคคลที่มีใบหน้าในฐานข้อมูล จะเห็นได้ว่า
ระบบมีค่าความถูกต้องในการวิเคราะห์ใบหน้าอยู่ที่ 90, 95
และ 100 เปอร์เซ็นต์ และค่าความคลาดเคลื่อนในการ
วิเคราะห์ใบหน้าอยูท่ ี่ 0 และ 5 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลอง
พบว่า ระยะเวลาในการประมวลผลที่มีจ�ำนวนของข้อมูล 30
ข้ อ มู ล ใช้ เ วลาในการประมวลผลแตกต่างกัน น้อย โดย
ค่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการประมวลผลอยู่ท่ี 5.31, 5.35, 5.36,
5.37, 5.35 และ 5.38 วินาที ซึ่งระบบมีประสิทธิภาพใน
การจัดการข้อมูลได้ดี
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