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บทคัดยอ 
 

วิวัฒนาการของเคร่ืองมือและอุปกรณถายภาพดิจิทัลไดพัฒนาอยางรวดเร็วจนทําใหภาพถาย

ภาพดิจิทัล มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหการจัดเก็บขอมูลภาพเพิ่มมากขึ้น ทําใหการคนคืนขอมูลภาพ 

และจําแนกขอมูลภาพใหตรงตามความหมายของภาพมีความยากลําบากเพิ่มข้ึนเชนกัน ดังนั้นมี

งานวิจัยมากมายพยายามจะคิดคนกระบวนการ อัลกอริทึมตางๆเพื่อทําใหเกิดความพึงพอใจของผูใช

มากท่ีสุด แตอยางไรก็ตาม การสืบคนหรือการจําแนกขอมูลภาพสวนใหญมักจะคํานึงเพียงแคความ

เหมือนกันของวัตถุท่ีปรากฏบนภาพเทาน้ัน ซึ่งยังไมเพียงพอตอการแปลความหมายท่ีแทจริง 

งานวิจัยนี้ไดนําเสนอวิธีการใหมสําหรับการแปลความหมายภาพดวยวิธีการวัดความคลายกัน

ของกราฟแบบจับคูเพื่อใชในระบบการสืบคน โดยมีทั้งหมด 3 สวนคือ (1) การแท็กภาพ (2) การ

กําหนดตัวแทนความหมาย  (3) การกําหนดวิธีการจับคูความหมาย โดยที่สวนที่ 1 เปนการให

ความหมายของวัตถุเดนบนภาพลงบนฐานขอมูล สวนที่ 2 เปนการแทนที่ขอมูลบนภาพดวยแนวคิด

กราฟ สวนสุดทายเปนการวัดความคลายกันของกราฟแบบจับคู ผลท่ีไดจากการจําแนกความหมายภาพ

ดวย  วิธีท่ีนําเสนอใหมนี้สามารถจําแนกความหมายของภาพไดดีกวาวิธีอ่ืนๆ และไดคาความถูกตองสูง

ถึง  88.81% 
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Abstract 

 

 Searching images their semantic is an active problem in multimedia image retrieval. 

Many researchers have attempted to improve semantic models by using high level concept 

based on keyword annotation. However, the annotation is tedious, in consistent, and erroneous. 

The retrieval process of such approaches is done by keyword searching. This model is rather 

rudimentary and it does not specific enough for representing the actual meaning. 

This paper presents a new approach to represent the semantic concepts that support the 

semantic image indexing and retrieval systems. The approach is composed of three main phases: 

(1) image annotation, (2) semantic representative, and (3) semantic schema matching. Phase 

1 is labeling the salient contents into content archive.  Phase 2 is representing an image into 

the conceptual graph. Last phase is finding the similarity matching between the conceptual 

graph and representative graph. The results are compared to the classification methods. The 

experimental results indicate that our proposed approach offers significant performance 

improvements in the interpretation of semantic images, compared, with the maximum of 88.81% 

accuracy. 
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บทที่ 1 
บทนาํ 

 
1.1 ความเปนมาของปญหา 

 
สมัยกอนการประมวลผลภาพ จะอยูในรูปของการประมวลผลสัญญาณแอนะล็อก (analog) 

โดยใชอุปกรณจับภาพแตงภาพที่ถายออกมายังคงเปนภาพขาวดําและไมชัดเจนเทาท่ีควร ทําใหสวน

ใหญภาพถายมักจะถูกถายเฉพาะภาพเหตุการณที่สําคัญหรือบุคคลสําคัญเทานั้น เนื่องจาก อุปกรณที่

นํามาใชในการถายภาพ หรือบันทึกภาพนั้นซับซอนและมีความยุงยากในการใชงาน รวมทั้งราคาสูง 

แตอยางไรก็ตามไดมีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อตอบรับกับความตองการที่เพิ่มขึ้น ทําให

อุปกรณถายภาพในปจจุบันมีราคาถูกลง และสะดวกตอการใชงานมาก และพัฒนาตอเนื่องไปเปน

อุปกรณถายภาพแบบดิจิทัล (digital) ทําใหภาพถายภาพดิจิทัล มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

ดวยเหตุนี้ทําใหเกิดปญหาในการจัดเก็บขอมูลภาพรวมถึงการคนคืนขอมูลภาพ (image retrieval) ที่
เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง จนทําใหเกิดคําถามเดิมๆวาควรจะใชวิธีการใดจึงจะสามารถจัดเก็บอยางมี

ระบบและสามารถท่ีจะคนหาภาพที่ตองการไดอยางถูกตอง  
การประมวลผลภาพดิจิทัล (digital image processing) เปนสาขาที่ไดรับความนิยมในการวิจัย

คอนขางมาก ทั้งทางดานภาพ (still image) และ วีดีโอ (video) เพราะสามารถที่จะนําไปประยุกตใด
หลายดาน เชน ทางดานการแพทย ทางดานอุตสาหกรรม หรือนํามาประยุกตใชในสวนของทางดาน

การจราจร ในการตรวจจับทะเบียนรถยนต เปนตน หัวขอหลักในงานวิจัยแขนงนีจ้ะเก่ียวเนื่องกันท้ัง

ทางดานการสรางกระบวนการ (algorithm) เพื่อนํามาใชในการจําแนกหรือสืบคนขอมูลภาพ, การ

แทนความหมายของขอมูลภาพ (image representation) และวิธีการใชเคร่ืองมือในการจําแนกภาพ 

(classification method) [Pedro,2007] ซึ่งปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพียงเพื่อนํามาใชในการจําแนก
หรือสืบคนขอมูลภาพ เพือ่ใหไดภาพคําตอบที่ตรงตามความตองการมากท่ีสุด ส่ิงท่ีกลาวมาขางตน

เปนเพียงสวนหนึ่งท่ีนําการประมวลผลภาพดิจิทัลเขามาปรับปรุงและไปประยุกตใชงาน ปจจุบันมี

งานวิจัยหลายกลุม [Qian Huang,1995][Vailaya A.,2001][W. Ma,1997][C. Carson, 1999] 

พยายามนําเทคนิคตางๆเขามาใชในการคนหาภาพเพื่อใหผลลัพธตรงกับความตองการของผูใช ไมวา

จะเปนการสืบคนขอมูลโดยใชการประมวลผลภาพระดับตํ่า (low level image processing) เปนการ

นําคุณลักษณะของภาพตางๆหรือฟเจอร (feature) ที่ถูกสกัด (extraction) อยางเชน สี (color)  
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ลวดลาย (texture) หรือ รูปทรง (shape)  ดวยวิธีการ อัลกอริทึมตางๆ เพื่อใชสําหรับการสืบคน

ขอมูล  
ความพยายามในการคนหาขอมูลภาพเริ่มมาจากการสกัดคุณลักษณะขอมูลภายในภาพ (feature 

extraction) ออกมาเปนขอมูลที่สามารถคํานวณได ขอมูลสวนนี้มักจะถูกเรียกกันวาขอมูลภาพระดับ

ตํ่าหรือ low-level features โดยขอมูลนี้จะถูกนํามาใชสําหรับการสืบคนขอมูลภาพแตอยางไรก็ตาม

การวิจัยในสวนแรกนี้ยังคงมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามไดมีงานวิจัยอีกกลุม ที่

พยายามจะใชเทคนิคของการเขาใจความหมายของภาพแทน การสืบคนแบบขางตนเรียกวา การ

ประมวลผลภาพระดับสูง (high level image processing) งานวิจัยในกลุมนีพ้ยายามที่จะพิจารณา

ขอมูลบนภาพเปนวัตถุ (object) ท่ีมีความหมาย [Benitez A.B,2002] และแทนวัตถุนั้นๆ ดวย

คําหลัก (keyword) ลงบนภาพ เชน “building”, “car” , “ball” เปนตน และใชความหมายหรือ
คําหลักนั้นเพือ่ทําการสืบคนขอมูลแทน เมื่อเปรยีบเทียบผลลัพธของการคนคืนทีค่อนขางแมนยํา

มากกวาการใชฟเจอรระดับตํ่า   แตอยางไรก็ตามยังขึ้นอยูกับวาอัลกอริทึมที่ถูกนํามาใชรวมดวยนั้นจะ

เปนลักษณะใด เชน การใชเทคนิคหาความสัมพันธของแท็กชื่อวัตถุบนภาพ [Benitez A.B,2001][ R. 

Zhao,2002][Philippe Mulhem,2002] ซึ่งเปนการสอดคลองกันดวยความหมายตามพจนานุกรม 
การใชความสัมพันธของความหมายที่เหมือนกันของคาํ (synonym) การคนหาภาพดวยเทคนิคนี้จะ

ไดผลลัพธ ที่คอนขางขึ้นกับคําหลักท่ีถูกใหความหมายไวในภาพหรือ วัตถุบนภาพสวนใหญ

เพราะฉะนั้น ผลลัพธของการคนคืนภาพ คือการคนหาคําหลักท่ีอยูในภาพนั้นเอง จึงทําใหความหมาย
ภาพท่ีแทจริงจะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย   

นักวิจัยบางกลุมไดมีการสรางความสัมพันธของวัตถุบนภาพดวยโมเดลเหตุการณ (event 

model) [Joo-Hwee Lim 2003] เชนการเชื่อมวัตถุดวยคําตางๆ เชน “touch”, “ontop” เปนตน 

แตผลของการทดลองยังไมดีนัก บางงานวิจัยไดพยายามใสขอความท่ีบรรยายความหมายของภาพ 

(context) [Mathias Lux 2003] [Mathias Lux 2009] ในหัวขอท่ีสอดคลองกับภาพ เชน 

“birthday party of uncle Adam”  หรือ “a picture showing a barking dog”  แตอยางไรก็ตาม

การสืบคนภาพท่ีถูกบรรยายนั้นสวนใหญจะเปนจะภาพสวนตัว (personal images) บางงานวิจัย

พยายามท่ีจะใสขอมูลเหตุการณตางๆจนครบถวนในรูปแบบของ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร (who, 

what, when, where) ในการใสขอมูลบางคร้ัง เปนขอมูลท่ีนอกเหนือ หรือเกินความจําเปนโดยใช

เหตุ ขอมูลเหลานี้อาจจะไมมีความจําเปนเลยสําหรับการสืบคนขอมูลหรือ แทนความหมายของภาพ

จริงๆ หรือบางคร้ังอาจจะเปนขอมูลที่มีความเปนสวนตัวจนเกินไป และใชคําศัพทซ้ําซอน ฟุมเฟอย 
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และมีนักวิจัยบางกลุมพยายามที่แกไขถึงความยุงยากลําบากในการใสขอมูลบนภาพ (image 

annotation) และจํากัดขอบเขตคําศัพทของภาพใหรัดกุมย่ิงขึ้น จึงไดพัฒนาซอฟตแวรเพือ่ใหเกิด

ความสะดวกสบายในการใสขอมูล และการใสขอมูลท่ีมีแบบแผนแนนอน ยกตัวอยางงานวิจัยเชน 

Caliph & Emir [Mathias Lux  2009], Annosearch  [Xin-Jing 2008], CAMEL [Apostol 
Paul Natsev 2001] เปนตน แตอยางไรซอพตแวรสวนใหญน้ัน จะทําการสืบคนภาพในรูปแบบของ

การเทียบคําศัพทเปนคําตอคําตามที่มีการเก็บขอมูลไวเทานั้น เพราะฉะนั้นคําตอบท่ีไดจะไมไดขึ้นกับ

ความหมายของภาพ แตขึ้นกับคําหลักท่ีมีการเก็บขอมูลลงไปเทานั้น ความหมายของภาพยังไมได

อยางแทจริง ในความเปนจริงแลวความหมายของภาพจะเกิดจากความสัมพันธที่คลายกันของวัตถุใน

หมวดหมูเดียวกัน เพราะฉะน้ันผลลัพธของกลุมภาพท่ีไดจะไมไดข้ึนกับความหมายของภาพอยาง

แทจริง แตข้ึนกับคําหลักทีม่ีการเก็บขอมลูลงไปบนภาพเทานั้น จึงทําใหความหมายของภาพโดยรวม

น้ันยังไมไดส่ือออกมาใหเห็นอยางเดนชัด ซ่ึงในความเปนจริงแลวความหมายของภาพจะเกิดจากการ

แปลความหมายรวมของทุกวัตถุที่ปรากฎบนภาพ ดงันั้นในงานวิจยันี้ไดนําเสนอในรูปแบบของการ

แทนขอมูลภาพ ดวยความสัมพันธของขอมูลวัตถภุายในภาพ หรือเรยีกวา แนวคิดกราฟ (Conceptual 

Graph) ในลักษณะของกราฟท่ีนําเสนอนั้นจะมีแสดงความสัมพันธของขอมูลภายในภาพของวัตถุที่

เกิดข้ึนทั้งหมดในรูปแบบของกราฟรวมท้ังความสัมพันธ (Relationship) ระหวางวัตถุท่ีเกดิข้ึน และจะมี

การวัดคาความสัมพันธของความเหมือนกนัดวยวธิกีารทีเ่รยีกวา การจับคูกราฟ (Graph Matching) ของ

ขอมูลภาพทีถ่กูแทนคาความหมายไว ดังนั้นภาพที่มคีวามหมาย เหมือนกันจะมีไดคาของความ

เหมือนกันมากที่สุด 

จากท่ีกลาวมาขางตนในงานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอการปรับปรุงการสืบคนขอมูลภาพดวยความหมาย

ภาพเพื่อใหไดผลลัพธของภาพท่ีมีอยางแทจริง โดยใชวิธีการแทนขอมูลภาพแบบคอนเซปชวลกราฟ 

(Conceptual Graph) และทําเปรียบเทียบความเหมือนกันของความหมายภาพดวยการหาความเหมือน
ของภาพท้ังหมด 4 วิธีการ โครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multiple Feedforward Neural 

Network)   แผนผังการจัดระบบตัวเอง (Self-organizing maps)  เครือขายแบบเบย  (Bayesian 

Network) และการวัดความคลายกันของกราฟแบบจับคู (Similarity Measure with Conceptual Graph 

Matching) 
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1.2 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือคนหาเทคนิคใหมที่สามารถนํามาใชวดัความคลายกันของกราฟแบบจับคู 

2. เพ่ือสรางโมเดลรูปแบบใหมในการแทนขอมูลภาพ 

3. เพ่ือสรางแบบจําลองวิเคราะหการคนหาภาพรูปแบบใหม 

4. เพ่ือพัฒนาเทคนิคในการหาความเหมือนกันของภาพ 

5. สามารถนําไปประยุกตกับการสืบคนภาพได 

 
1.3 สมมติฐาน 

งานวิจัยนี้จึงเสนอวิธีการแปลความหมายภาพดวย วิธีวัดความคลายกันของกราฟแบบจับคู โดย

ใชหลักทฤษฎี การเชื่อมโยงประสานกับวัตถุบนภาพใหสอดคลองตามความหมายของกระบวนการคิด

แปลความหมายภาพของมนุษย และไดทําการเปรียบเทียบความเหมือนกันของความหมายภาพดวย

การหาความเหมือนของภาพทั้งหมด 4 วิธีการ โครงขายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน (Multiple 

Feedforward Neural Network)  แผนผังการจัดระบบตัวเอง (Self-organizing maps) เครือขายแบบเบย  

(Bayesian Network) และการวัดวิธีการวัดความคลายกันของกราฟแบบจับคู (Similarity Measure with 

Conceptual Graph Matching) 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

  

1. ขอมูลภาพท่ีนาํมาวิเคราะหเปนขอมูลภาพดิจิทัล เฉพาะภาพธรรมชาติ (natural images) 

เชน ภาพทิวทัศน ชายทะเล ภูเขา หรือ สวนสาธารณะ ภาพภายในอาคาร ภายในบาน 

สํานักงาน หรือ โรงงาน เปนตน  

2. ภาพท่ีมีวัตถุเกิดปรากฏขึ้น สําหรับภาพที่ไมมีความหมายหรือเปนภาพที่มีความหมาย

กํากวม หรือภาพที่สามารถแปลไดหลายความหมาย หรือภาพที่โฟกัสระยะใกล  จะไมนํา

ภาพนั้นเขามาวิเคราะหสําหรับการหาความหมายภาพขอมูลที่นํามาวเิคราะหเปน

ขอมูลภาพดิจิทัลที่เห็นวัตถุชัดเจน 

3. ขอมูลหรือวัตถุบนภาพท่ีเปนอินพุตบนภาพจะถูกแท็ก เปนคําศัพทและขนาดมากอนดวย

ขบวนการ รูจําของการประมวลผลภาพในระดับตํ่า (low-level image) 
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4. ในการสรางแบบจําลองภาพ (image representation ) ขอมูลจะถูกจัดเก็บมาในรูปแบบของ

ฟเจอรขอมูลไวแลว 

5. ภาพจากคลังภาพจะถูกต้ังคาเร่ิมตนโดยการใสขอมูลวัตถุบนภาพพรอมความสัมพนัธ

ภาพไวกอนแลว 

6. ภาพท่ีถูกนํามาใชเปนขอมูลทดลองจากคลังภาพ [11]-[13]  

7. การเก็บผลขอมูลเบ้ืองตนของความหมายของภาพ ใชกลุมนักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 

เปนกลุมบุคคลท่ีตัดสิน ความหมายของภาพสําหรับการทดลองในคลังภาพที่กลาวมา 

 

 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.5.1 ผลตอสังคม 

1. เพื่อนําเอากระบวนการนี้มาประยุกตใชกับการคนหาภาพบนหองสมุดดิจิทัลได 
2. เพื่อไดแนวทางการแปลและการตีความหมายภาพ 

3. ชวยใหการใชคําศัพทในการคนหาขอมูลภาพไดผลตามความหมายของภาพมากขึน้ 

1.5.2 ผลตอมหาวิทยาลัย 

1. สรางกลุมนักวิจัยท่ีเปนลักษณะของสาขาทางดาน Images Processing ในสาขายอย 
Semantic Image Processing 

2. เพื่อสนับสนนุและเสริมสรางความรูความสามารถของการพัฒนาตนเอง และ กลุม

งานในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. เพื่อเพิ่มตัวชี้วัดใหกับองคกร สถาบันในสวนของงานวิจยัและพัฒนา 

4. สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย เม่ือมีบทความวิจัยลงในวารสารตางประเทศ 

บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมระดับชาติ และนานาชาติ 

1.5.3 ผลตอกลุมผูวิจัย 

1. พบแนวทางในการคิดคนส่ิงใหมๆในการจัดกลุมและกระบวนการแปลความหมาย

ของภาพ  

2. สามารถนําผลวิจัยมาเขียนบทความลงวารสารนานาชาติ และรวมประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 
3. พัฒนาความรูใหมๆ หลักการแนวคิดใหม ใหเกิดขึ้นในกลุมของนักวิจัย 
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1.6 นิยามคําศัพท 
1. การประมวลผลภาพ (Image processing) หมายถึง การนําภาพมาผานกระบวนการ

เพื่อประมวลผลสัญญาณบนสัญญาณ 2 มติิ เชน ภาพน่ิง (ภาพถาย) หรือภาพวีดิ

ทัศน(วีดิโอ) และนํามาใชงาน 
2. การจําแนกประเภทขอมูลภาพ (Image Classification) หมายถึง การแยกแยะภาพ

ที่มีคุณลักษณะเดียวกันออกเปนกลุมๆ 

3. การจําแนกความหมายของภาพ (Semantic Image Classification) หมายถึง การ
นําภาพมาแบงเปนกลุมโดยพิจารณาจากความหมายโดยรวมของภาพ 

4. การคนคืนขอมูล (Image Retrieval) หมายถึง การคนหาขอมูลของภาพจากระบบ

ฐานขอมูล  

5. วัตถุ (Object) หมายถึง สวนของวัตถุบนภาพ ยกตัวอยางเชน คน, ตนไม เปนตน 

6. คําหลัก (Keyword) หมายถึง คําท่ีมีความหมายไดใจความใชแทนวัตถุบนภาพ 

7. แท็ก (Tag) หมายถึง การกําหนดคํา หรือ คําศัพทบนภาพ หรือเรียกวาการ labeled 

8. การแทนที่ขอมูลภาพดวยกราฟ (Graph representation) คือการแทนความหมายของ
ภาพโดยใชกราฟ 

9. การเปรยีบเทยีบความเหมือนของกราฟ (Graph Similarity) คือการวดัคาความ
คลายกันของกราฟ 

10. คุณลักษณะขอมูล หรือ ฟเจอร (Feature) หรือตัวแปร ที่ถูกสกัดออกมาจากภาพ 

เชน สี (color)  ลวดลาย (texture) หรือ รูปทรง (shape)  รวมท้ัง วัตถุ ที่ปรากฎบน

ภาพเพื่อนํามาใชในการสืบคนขอมูลตอไป 

11. โครงขายประสาทเทียม (Artificial neural network) หมายถึง เทคนิคการพยากรณ

เหมาะสําหรับลักษณะขอมูลซึ่งไมใชเชิงเสน 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัย 

 
2.1 ทฤษฎีเบ้ืองตน 

  
วิวัฒนาการของเคร่ืองมือและอุปกรณถายภาพดิจิทัลไดพัฒนาอยางรวดเร็วจนทําใหภาพถาย

ภาพดิจิทัล มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ปญหาท่ีตามมาก็คือการจัดเก็บขอมูลภาพท่ีเพิ่มมากขึ้นอยางไร

ขีดจํากัดนี้จะทําอยางไรจึงจะสามารถจัดเก็บอยางมีระบบและสามารถสืบคนขอมูลภาพ และจําแนก

ขอมูลภาพใหตรงตามความหมายของภาพท่ีตองการของผูใชมากที่สุด ทําใหงานวิจัยในปจจุบันท่ี

เก่ียวของกับการคนคืนรวมท้ังการจัดกลุมภาพใหตรงกับความตองการเพิ่มมากข้ึน รวมไปถึง

ระยะเวลาในการสืบคนที่นอยลงกับปริมาณของภาพที่เพิ่มทวีคูณ ดังน้ันปญหาดังกลาวมาขางตนนั้นจึง

ไดรับความสนใจจากนักวิจัยหลายกลุม ซึ่งเปนงานดานการประมวลผลภาพ (image processing) 

ดานการคนคืนสารสนเทศ (image retrieval) เปนอีกหนทางหนึ่งในการแกปญหาดังกลาว เนื่องจาก

สามารถชวยใหการคนหาขอมูลกระทําไดโดยสะดวกย่ิงขึ้นรวมถึง การคนหาภาพและการจําแนก

ประเภทขอมูลภาพ (image classification) เพื่อคัดเลือกภาพ เพื่อใหตรงตามความตองการของผูใช

ย่ิงมีความจําเปนอยางย่ิง  

 

สําหรับงานวิจัยทางการประมวลผลภาพในการคนคืนสารสนเทศกลุมแรกๆจะมีการคนคืน

ตามคุณลักษณะพื้นฐานของภาพท่ีถูกสกัดคุณลักษณดวยอัลกอริทึมตางๆ ยกตัวอยางเชน สี (color) 

ลวดลาย (texture) รูปทรง (shape) เปนตน  กระบวนการนี้ถูกเรียกวา การประมวลผลภาพระดับตํ่า 

(low-level image processing) [Jain  A.K,1996][Cheng Y.C,2003] กระบวนการนี้สามารถคนหา

ภาพไดตามคุณลักษณะพื้นฐานที่นําไปสืบคน โดยภาพผลลัพธสวนใหญมักจะเปนภาพที่มีคุณลักษณะ

ไมซับซอนมากนัก เชน โทนสี หรือ รูปทรงที่แตกตางกันอยางเดนชัด ดังภาพท่ี 2.1 แสดงการคนคืน 

ของ SIMPLIcity [Jia Li,2003][ James Z. Wang,2001] ดวยคุณลักษณะฟเจอรระดับตํ่าดวยสี 

ลวดลาย และตําแหนงของพื้นที่ของภาพ จากผลลัพธจะสังเกตวาผลลัพธของภาพเปนภาพท่ีมีโทนสี

คลายกันเปนหลัก แตมีลักษณะวัตถุที่แตกตางกันอยางส้ินเชิงท่ีอยูในหมวดหมูเดียวกัน คือ ภาพ

ชายหาด หรือ ชายทะเล แตมีคุณลักษณะของโทนสี และลวดลาย ที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน 
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เมื่อนํามาจําแนกดวยการประมวลผลภาพระดับตํ่า (low-level feature) แลวนั้นคอนขางยากท่ีจะจัด

ใหหมวดหมูเดียวกัน  
 

 
 
 
  
 
 

 
ก. ภาพตนฉบับสําหรับการคนคนืท่ีถูกแปลงเปนฟเจอรระดับตํ่า 

 

ข. ผลลัพธของการคนคืนดวยภาพตนฉบับ ก.   

ภาพท่ี 2.1 การประมวลผลแบบคนคืนดวยคุณลักษณะฟเจอรระดับตํ่า1 

 
แตอยางไรก็ตามไดมีกลุมนักวิจัยท่ีพยายามปรับปรุงแปลงอัลกอริทึมดวยการประมวลผลภาพ

ระดับตํ่า เพื่อทําการคนคืนภาพที่มีลักษณะฟเจอรที่ใกลเคียงกับภาพท่ีตองการมากท่ีสุด [Andrew, 

2005][M. Flickner, 1995][W. Ma, 1997] การปรับปรุงเทคนิควิธีการเพื่อใหกระบวนการคนคืน

ภาพไดผลลัพธที่ถูกตองเพิ่มมากขึ้น ดวยการนําวิธีการมาผสมผสานกันระหวางคุณลักษณะเพื่อให

สามารถวิเคราะหในรูปแบบที่ซับซอนไดมากข้ึน เชนการรวมเทคนิคดวยคุณลักษณะสีและรูปทรงของ

ภาพเพื่อทําการคนคืนภาพ [ P.S. Hiremath, 2007] หรือมีการใชอัลกอริทึมเพื่อทําการสกัด

ขอมูลภาพเปนฟเจอร และนําฟเจอรนํามาใชในการ คนคืนภาพในรูปแบบท่ีแตกตางกันออกได แตใน

ความเปนจริงแลวน้ันลักษณะการมองภาพของคนโดยทั่วไปเปนการมองจากความหมายของภาพ หรือ

                                                 
1 http://alipr.com/cgi-bin/zwang/regionsearch_show.cgi 

ภาพตนฉบับ ภาพตนฉบับท่ีถูกแปลงเปนฟเจอร 

DPU



 9

มองจากชนิดของวัตถุของภาพ ดังแสดงในภาพที่ 2.2 แสดงภาพชายทะเล ภายในภาพประกอบดวย

วัตถุหลายชนิดไดแก ทะเล และ ทองฟา เพียงอยางเดียว แตบางภาพอาจจะประกอบดวยวัตถุอ่ืนๆ 

มนุษย สุนัข หรืออาคาร  เปนภาพประเภทเดียวกันหรือภาพที่ส่ือความหมายอยางเดียวกัน  โดยที่ไม

จําเปนตองมีคุณลักษณะสีหรือรูปทรงแบบเดียวกันก็สามารถเปนภาพชนิดเดียวกันได ดังนั้นในการ

คนคืนท่ีใชคุณลักษณะฟเจอรระดับตํ่าเพียงอยางเดียว อาจจะไดผลลัพธท่ีไมตรงกับความตองการ

อยางแทจริง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 ตัวอยางขององคประกอบของภาพ2
 

  
การวิจัยในสวนแรกเปนความพยายามในการคนหาขอมูลภาพเริ่มมาจากการสกัดขอมูล

ภายในภาพ (feature extraction) ออกมาเปนสวนๆแลวใชขอมูลระดับตํ่าเพียงแบบเดียว เพื่อทําการ

สืบคนขอมูลภาพเทานั้น วิธีการคนคืนดวยขอมูลระดับตํ่าเพียงแบบเดียวแลวนั้นจะทําใหไดผลลัพธ

ของภาพท่ีมีความหมายไมครบถวน ทําใหตองมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้เองทําให

มีกลุมนักวิจัยที่สนใจในเร่ืองของ การจัดกลุมภาพตามความหมายเรียกวา semantic image เปนการ

จัดกลุมภาพตามความหมายของภาพโดยแปลความหมายของภาพจากองคประกอบ หรือวัตถุ 

(object) ที่ปรากฏในภาพนั้น ซึ่งมีวิธีการคนคืนท่ีแตกตางกันเพื่อใหไดผลลัพธที่ตรงตามความ

ตองการมากท่ีสุด  
 
แตอยางไรก็ตามไดมีงานวิจัยอีกกลุม ที่พยายามจะใชเทคนิคของการเขาใจความหมายของ

ภาพแทน การสืบคนแบบขางตน เรียกวา การประมวลผลภาพระดับสูง (high level image 

processing) งานวิจัยในกลุมนี้พยายามที่จะมองขอมูลบนภาพเปนวัตถุ (object) ที่มีความหมาย

[Benitez A.B,2002] [Galleguillos C.,2010] และแทนวัตถุนั้นๆ ดวยคําหลัก (keyword) บน
                                                 
2 http://www.corbisimages.com/ 
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ภาพ  เรียกวา การแท็ก (tag) หรือการใหความหมายของวัตถุบนภาพเปน ชื่อวัตถุ หรือคําศัพท ที่

สอดคลองกันเชน “grass” , “plant” , “boat”, “sky” เปนตน ดังแสดงในภาพที่ 2.3 [Galleguillos 

C., 2010] และใชความหมายหรือคําศัพทนั้นเพื่อทําการสืบคนขอมูลแทน ซึ่งเปนการใชความหมาย

ของคําศัพทที่มีสอดคลองกันดวยความหมายตามพจนานุกรม หรือในลักษณะใชความสัมพันธของ

ความหมายที่เหมือนกันของคําหลัก (synonym) [Zhao T., 2001] [Benitez, A.B., 2002] [Kobus 

B., 2001] [Philippe M., 2002] เขามาใชในการคนคืนขอมูลภาพเพื่อใหผลลัพธตรงกับความ

ตองการของผูใช ยกตัวอยางเชน “stone” มีความหมายสอดคลองกันกับ “rock” เปนตน จะไดผลที่

คอนขางดีกวา แตขึ้นอยูกับวาอัลกอริทึมท่ีถูกนํามาใชน้ันจะเปนลักษณะใด 

 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 ตัวอยางการแท็กองคประกอบของภาพ3
 

 
นักวิจัยบางกลุมใชเทคนิคเพือ่สรางความสัมพันธ (relationship) ของแท็กชื่อวัตถุบนภาพ 

[Benitez A.B, 2001] [R. Zhao, 2002] [Philippe M., 2002] ดวยโมเดลเหตุการณ (event 

model) [Joo-Hwee L., 2003] เชน การเชื่อมวัตถุดวยคําตางๆ เชน “touch”  “on” “top” เปนตน 

บางงานวิจัยไดพยายามใสขอความ (context) เพื่อบรรยายความหมายของภาพ [Mathias Lux, 

2003] [Mathias Lux, 2009] ในหัวขอท่ีสอดคลองกับภาพนั้นๆ เชน “birthday party of uncle 

Adam”  หรือ “a picture showing a barking dog”  แตภาพท่ีนํามาใชจัดเก็บน้ันมักจะเปนจะภาพ

สวนตัว (personal images) ทําใหการคนคืนจํากัดเพราะคําบรรยายสวนใหญจะเปนคําเฉพาะเจาะจง

จึงไมนิยมเทาที่ควร บางงานวิจัยพยายามท่ีจะใสขอมูลเหตุการณตางๆจนครบถวนในรูปแบบของ ใคร 

ทําอะไร ที่ไหน เม่ือไหร (who, what, when, where) ดังนั้นในการใสขอมูลบางครั้ง เปนขอมูลที่

นอกเหนือ หรือเกินความจําเปนโดยใชเหตุ ขอมูลเหลานี้อาจจะไมมีความจําเปนเลยสําหรับการสืบคน

ขอมูล  อาจจะเปนขอมูลทีม่ีความเปนสวนตัวจนเกินไป และใชคําศัพทซ้ําซอน ฟุมเฟอย ทําใหการคน

คืนยิ่งเกิดความสับสนปนเป กันของภาพผลลัพธที่ไดมา ดังแสดงในภาพท่ี 2.4 ก. [Q. Iqbal, 2002] 

แสดงตัวอยางการคนคืนภาพที่มีการจัดเปนหัวขอ (topic)  จากภาพท่ี 2.4 ข. แสดงภาพตนฉบับเพื่อ

                                                 
3 http://vision.ucsd.edu/project/context-based-object-categorization 
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สรางคุณลักษณะหรือฟเจอรที่คลายกันเพื่อใชในการคนคืนในท่ีเก็บขอมูลภาพ จากภาพที่ 2.4 ค. 

แสดงภาพตนฉบับมีคําหลักเปน “bridges” และกลุมผลลัพธที่ไดหลังจากการใชฟเจอรในการคนคืน

ภาพ แตผลลัพธท่ีไดออกมานั้นจะมีการผสมกับภาพอ่ืนๆที่ไมตรงกับคําหลักดวย 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก. การคนคืนดวยการเลือกคําหลักที่เปนหมวดหมู  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข. การคนคืนดวยการเลือกภาพตนฉบับ  
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ค. ผลลัพธของการคนคืนดวยภาพตนฉบับ  

ภาพท่ี 2.4 การแท็กองคประกอบของภาพ4 

 
การคนหาภาพดวยเทคนิคน้ีจะไดผลลัพธที่ขึ้นกับคําศัพทที่ถูกแท็กไวบนภาพย่ิงมีการแท็ก

ขอมูลบนภาพมากยิ่งสามารถหาความเหมือนกันบนภาพมากขึ้นเทาน้ัน แตในความเปนจริงแลว การ

แท็กขอมูลบนภาพในปจจุบันนั้นเปนเพียงการหาคําศัพทที่ตองการบนภาพ แตไมไดใหความหมาย

ภาพโดยรวม ความหมายของภาพคือการนําวัตถุที่ปรากฏบนภาพมารวมกันเพื่อวิเคราะหจากความคิด

ของมนุษยเพื่อใหไดผลลัพธคือคําศัพทใหมท่ีแทนความหมายของภาพท้ังภาพ สําหรับการวิเคราะห

ความหมายของภาพจะไดจากการรับรูของมนุษยที่มองภาพนั้น จะมีกฎเกณฑของการรับรูจากการมอง

ภาพไดกลาวไวเปนทฤษฎี โครงสรางสเกตตรีตรอน ดังแสดงในภาพท่ี 2.5 ก. [Rudolph A., 1974]  

ไดมีการนํามาประยุกตใชวิเคราะหในสวนของเฉพาะการการจําแนกความหมายของภาพโดยรวม 

เพื่อใหไดความหมายของภาพอยางแทจริง โดยใชทฤษฎีการมองของมนุษยที่มีการพิจารณาจาก

ตําแหนงและขนาดของวัตถุที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาใชในการแปลความหมายของภาพ ดวยการวัด

โครงสรางกับภาพตนฉบับที่มีการแท็ก ดังแสดงในภาพที่ 2.5 ข. และ ค. [N. Chinpanthana., 2010] 

[นัศพชาณัณ 2552] แตอยางไรก็ตามการคาตําแหนงในสวนของภาพนั้นยังไมเพียงพอตอการนํามาใช

สําหรับการแปลความหมายภาพ 

 
                                                 
4 http://amazon.ece.utexas.edu/~qasim/sample_queries.htm 

ภาพตนฉบับ 

ผลลัพธของการคนคืน
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ภาพท่ี 2.5 การหาตําแหนงวัตถุของภาพดวยโครงสรางสเกตตรีตรอน 

 
ยังมีวิธีการที่ผสมผสานระหวางการใชแท็กคําหลักบนภาพกับการสรางความสัมพันธระหวาง

วัตถุดวยมัลติเปลเคอรแนล (multiple kernel) ของพื้นท่ีวัตถุบนภาพ [Galleguillos C., 2011] 

[Galleguillos C., 2010] ผลลพัธที่ไดจะเปนกลุมของคําหลักท่ีเกิดขึ้นบนภาพเสียสวนใหญ และมี

นักวิจัยบางกลุมพยายามท่ีแกไขถึงความยุงยากลําบากในการใสขอมูลบนภาพ (image annotation) 

และจํากัดขอบเขตคําศัพทของภาพใหรัดกุมยิ่งขึ้น จึงไดพัฒนาซอพตแวรเพื่อใหเกิดความ

สะดวกสบายในการใสขอมูล และการใสขอมูลที่มีแบบแผนแนนอน ยกตัวอยางเชน Caliph & Emir 

[Mathias Lux, 2009], Annosearch  [Xin-Jing, 2008], CAMEL [Apostol Paul N., 2001] 
เปนตน แตอยางไรซอพตแวรสวนใหญนัน้ จะทําการสืบคนภาพในรูปแบบของการเทียบคําหลักเปน

คําตอคําตามท่ีมีการเก็บขอมูลไวเทานั้น เพราะฉะนั้นคําตอบท่ีไดจะไมไดขึ้นกับความหมายของภาพ 

แตขึ้นกับคําศัพทที่มีการเก็บขอมูลลงไปเทานั้น ความหมายของภาพยังไมไดอยางแทจริง เพราะฉะนั้น

ผลลัพธของกลุมภาพที่ไดจะไมไดขึ้นกับความหมายของภาพอยางแทจริง แตขึ้นกับคําหลักท่ีมีการเก็บ

ขอมูลลงไปบนภาพเทานัน้ จึงทําใหความหมายของภาพโดยรวมนั้นยังไมไดส่ือออกมาใหเห็นอยาง

เดนชัด ซึ่งในความเปนจริงแลวความหมายของภาพจะเกิดจากการแปลความหมายรวมของทุกวัตถุที่

ปรากฎบนภาพ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอในรูปแบบของการแทนขอมูลภาพ ดวยความสัมพันธ

ของขอมูลวัตถุภายในภาพ หรือเรียกวา แนวคิดกราฟ (Conceptual Graph) ในลักษณะของกราฟท่ี

นําเสนอน้ันจะมีแสดงความสัมพันธของขอมูลภายในภาพของวัตถุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรูปแบบของ

กราฟรวมทั้งความสัมพันธ (Relationship) ระหวางวัตถุที่เกิดขึ้น และจะมีการวัดคาความสัมพันธ

ของความเหมือนกันดวยวิธกีารที่เรียกวา การจับคูกราฟ (Graph Matching) ของขอมูลภาพท่ีถูก

แทนคาความหมายไว ดังนั้นภาพท่ีมีความหมาย เหมือนกันจะมีไดคาของความเหมือนกันมากท่ีสุด 
 

ก. โครงสรางสเกตตรีตรอน ค.แมพดวยโครงสรางสเกตตรีตรอน ข. ภาพแท็กดวยคําหลัก 
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 จากที่กลาวมาขางตนในงานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอ การปรับปรุงการสืบคนขอมูลภาพดวย

ความหมายภาพเพื่อใหไดผลลัพธของภาพที่มีอยางแทจริง โดยใชวธิีการแทนขอมูลภาพแบบแนวคิด

กราฟ (Conceptual Graph) และทําเปรียบเทียบความเหมือนกันของความหมายภาพดวยการหา

ความเหมือนของภาพทั้งหมด 4 วิธกีาร โครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multiple 

Feedforward Neural Network)   แผนผังการจัดระบบตัวเอง (Self-organizing maps)  เครือขาย

แบบเบย  (Bayesian Network) และการวัดความคลายของกราฟแบบจับคู (Similarity Measure 

with Conceptual Graph Matching) 

 
ในงานวิจัยนี้ไดนําทฤษฎีมาใชในการพิจารณาดังนี้ 

 การประมวลผลภาพดิจิทัล   

 การแทนขอมูลภาพแบบแนวคิดกราฟ 

 การเปรียบเทียบความคลายของภาพ 

 การใชโมเดลในการสรางการตัดสินใจ 

 การวัดประสิทธิภาพ   

 

2.2 การประมวลผลภาพดิจิทัล 

 
ภาพจะถูกจัดเก็บเปนสัญญาณดิจิทัล (digital) [นัศพชาณัณ 2553] [R.C. Gonzalez 2002] 

และทําการจัดเก็บขอมูลภาพในหนวยความจํา ในรูปของตัวแปรแบบอะเรย (array)   โดยคาในแตละ

ชองของอะเรยแสดงถึงคาความเขมของแสง (intensity) ของแตละจุดของแตละจุดของภาพท่ีเรียกวา

พิกเซล (pixel) และตําแหนงของชองอะเรยเปนตัวกําหนดตําแหนงของจุดภาพดังแสดงในภาพท่ี 2.4  

เม่ือนําภาพมาแสดงในรูปของ 2 มิติ ตามแนวแกน x และ y สามารถเขียนในรูปของฟงชันกของภาพ

สามารถแสดงในรูปชอง ,  ในรูปของ 2 มิติ โดย i  หมายถึง ความสวางหรือความเขมของ

แสง และ  ,   เปนพิกัดในแบบจําลองของภาพ (image model)  คาของฟงกชัน ,  

ดังกลาวเปนคาความเขม ซึ่งเปล่ียนไปตามตําแหนงหรือพิกัดแบบจําลองภาพ คาความเขมของแสงนี้

เปนคาดิจิทัลหรือเชิงตัวเลข ดังนั้น เม่ือแสดงเปนตัวเลขของคาความเขมในแตละพิกเซลเรียงกันทั้ง

ภาพจะเห็นวาเปนเมทริกซ  ส่ิงท่ีแบบจําลองตางจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร คือ จุดกําเนิด 
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(Coordinate Origin) ที่ตําแหนง 0,0  ซึ่งอยูที่จุดซายบนสุดของสเกลตางจากจุดกําเนิดของ

แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่อยูท่ีจุดซายลางสุด ดังนั้นการนําเอาแบบจําลองทางคณิตศาสตรมา

ประยุกตในการประมวลภาพ จําเปนตองเปล่ียนจุดกําเนิดใหถูกตองดวย ดังแสดงในภาพที่ 2.6 

 
 

 
, ,

, ,

 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.6 การแสดงตําแหนงของพิกเซลบนภาพดิจิทัลดวยเมทริกซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.7  แบบจําลองของภาพดวยระนาบ 

 
 

ในหนวยความจํา จะทําการจัดเนื้อท่ีในการเก็บภาพ สามารถคํานวณไดจาก  เม่ือ 

 เปนจํานวนเต็มที่แทนจํานวนบิตของขอมูลในแตละจุดภาพ ตัวอยางถา  มีคาเทากับ 8 บิต จะ

สามารถเก็บความแตกตางของระดับสีที่เปนไปสูงสุด 256 ระดับ คา  และ  จะเปนตัวบอกถึงความ

ละเอียดของภาพ สําหรับคอมพิวเตอรท่ัวไปในระบบ VGA (Video Graphic Array) จะมีขนาด 

n

m

,  
,  

n

m
(0,0) (0,0) 

,  

m

n

จุดพิกเซลบนภาพ 
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640 480, 800 600 และ 1024 768 จุด เปนตน การกําหนดความละเอียดจะขึ้นอยูกับงาน

ที่จะใช ในงานบางอยางใชความละเอียดเพียง 30 50 จุด ก็พอซึ่งความละเอียดน้ันจะขึ้นกับงานท่ีจะ

ใช ในบางงานจะใชความละเอียดถึง 1000 1000  จุด ก็ยังไมพอ จากภาพท่ี 2.7 สมมติใหภาพ

แทนเปนตัวแปรชื่อ  เปนตัวแปรแบบอะเรยขนาด  (  แทน แถว และ  แทน คอลัมน) ที่ใช

เก็บภาพขนาด  จุด และ คาของความเขมของแสง (คาความสวาง) ของจุดภาพในแถวท่ี 5 

คอลัมนที่ 4 จะตรงกับคาของขอมูล  เปนรูปของ (5,4) จะเห็นวาใชตําแหนงของจุดภาพทั้งสองแกน

เปนตัวชี้คาขอมูลในอะเรย ดังแสดงการเรียงตัวของขอมูลบนอะเรยในภาพท่ี 2.8 และการกําหนด

ความละเอียดของภาพ (image resolution) จากการกําหนดขนาดของพิกเซลตัวอยางเชน 1 

ไมครอนตอพิกเซล (µm/pix)  1 มิลลิเมตรตอพิกเซล (mm/pix) เปนตน ในงานท่ีตองการทราบ

ตําแหนงหรือขนาดของวัตถุที่วัดเปนคาจริง เราสามารถท่ีจะคํานวณไดจาก 

 
Field of vision in Y direction mm  

Number of pixels in Y direction  

 
โดยปกติแลวในการเก็บขอมูลภาพโดยเครื่องมือตางๆ จะเก็บตามมาตรฐานของโทรทัศนซึ่งมี

อัตราสวน  ตอ  เทากับ 4:3 สําหรับเคร่ืองมือเก็บขอมูลภาพที่ไมเปนไปตามอัตราสวน 4:3 เม่ือนํา

ภาพน้ีไปแสดงในจอภาพมาตรฐาน จะทําใหภาพท่ีแสดงนั้นมีขนาดของจุดภาพไมเปนสีเหล่ียมจัตุรัส

เชน ในบางระบบอาจจะใชความละเอียดในการแสดง เทากับ 640 580 ซึ่งจะทํา ใหขนาดของ

จุดภาพท่ีไดมีขนาดของดานกวางมีความยาวมากกวาดานสูง เม่ือมีการกําหนดใหขนาดของบิตตอจุด

มากขึ้น จะทําใหจํานวนของสีมากขึ้นดวย ตัวอยางเชน  1 บิต = 21 จะได 4 สี  2 บิต = 22 จะได 4 สี  

4 บิต = 24 จะได 16 ส ี 8 บิต = 28 จะได 256 สี 16 บิต = 216 จะได 65536 สี เปนตน 

 
จากคุณลักษณะของภาพดิจิทัลที่กลาวมาขางตนนั้น เปนการเก็บขอมูลภาพเปนแบบ เมตริกซ 

ที่มีถึง 3 ระนาบ (dimension) การประมวลผลภาพดิจิทัล (digital image processing)  เ ป น

การเรียกใชขั้นตอนหรือกระบวนการที่มากระทําบนภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ

ภาพ ใหไดภาพใหมที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคที่นําไปใชงาน เชน การปรับใหภาพมีความคมชัด

มากขึ้น (enhancement) หรือการบีบอีดขอมูลภาพ (compression) เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

ขอมูล หรือการฝงลายน้ํา (watermark) เพื่อปองกันการลักลอบการใชภาพท่ีไมไดรับอนุญาตเปนตน 

สําหรับการประมวลผลภาพระดับสูงดวยคอมพิวเตอร สามารถทําไดโดย นําภาพท่ีไดมาจากกลองหรือ 

image source ตาง ๆ ซึ่งเปนสัญญาณอนาล็อก แลวนํามาแปลงเปนสัญญาณดิจิตอลท่ีมีลักษณะเปน
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รหัสเชิงตัวเลขฐานสอง (binary) ประกอบดวยตัวเลข 0 และ 1 ที่สามารถใชรูปแบบทางคณิตศาสตร

เขามาชวยในการคํานวณและการประมวลผลขอมูลภาพ การดําเนินงานวิจัยสําหรับการจัดกลุม

ความหมายของภาพไดมีผูวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาและทําการทดลองโดยทั่วไป แบงเปน 2 ระดับ [A. 

Gupta, 1997] ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.8  การจัดเก็บและเรียกใชขอมูลภาพดิจิทัลลงในเมทริกซ 
 
 

2.2.1 การประมวลภาพเบ้ืองตน  

 
สําหรับขั้นตอนการประมวลภาพเบ้ืองตน (image preprocessing) ในรูปแบบของการหา

บริเวณท่ีตองการในรูปแบบอัติโนมัติ ยังคงเปนงานวิจัยที่ยังหาขอยุติไมได โดยเฉพาะที่เปนลักษณะ

ของ ระบบเรียลไทม (real time) ดวยแลวน้ันจะตองคํานึงถึงเวลาในการคํานวณของอัลกอรึทึม 

(computational cost of algorithm) ที่เปนส่ิงที่จําเปนคอนขางมาก สําหรับระบบเรียลไทม ที่มีการ

แปรเปล่ียนรูปแบบของพื้นหลัง (modeling of background) จะทําใหเกิดกระบวนการในการสกัด

วัตถุที่ตองการข้ึนมา ซึ่งเทคนิคท่ีเรียกวา Gaussians Mixture Model [C. Stauffer, 2000] เปน

เทคนิคท่ีคอนขางประสบความสําเร็จมากแตอยางไรก็ตามยังคงตองมีสวนภาพพื้นหลังที่ไมมีการ

เปล่ียนแปลงมากนัก เพราะฉะนั้นปญหาที่เกิดขึ้นยังคงเกิดขึ้นเม่ือพื้นหลังมีการแปรเปล่ียนและยังคง

เปนปญหาที่ยังคงตองมีการแกไข ฉะนั้นในงานวิจัยนี้จึงขามในสวนการวิเคราะหการแปรเปล่ียนของ

n 

[0][0] 

m 

[0][1] 
[0][2] [0][m-1] 

[1][0] 
[2][0] 

[n-1][0] 

[n-1][0] [n-1][1] [n-1][m-1] 

[i][j] 

ภาพดิจทิัลขนาด mxn 
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พื้นหลังท่ีไมคงท่ี และไดมีการนําเทคนิคของฮีสโตแกรม (Histogram matching) [F.Porikli, 

2005] [D.Comaniciu, 2003] [D. Comaniciu, 2000] ที่ไมไดมีการนําสวนของพื้นหลังเขามา

เก่ียวของ เพื่อทําการเปรียบเทียบแตอยางไรก็ตาม ดวยคุณลักษณะของเทคนิคฮีสโตแกรมไมสามารถ

ที่จะรองรับตําแหนงของพิกเซล (pixel location) ทําใหยังคงมีปญหาเมื่อมีวัตถุที่ทับซอนกัน จนไม

สามารถที่จะประมวลผลไดอยางถูกตอง เทคนิคสหสัมพันธ (Correlation) [A.J. Lipton, 1998] [ 

S. Wong, 2005] จะมีการทํางานท่ีไมสูญเสียในขอมูลสวนของสเปเชียลทําใหสามารถทดแทนวิธีการ

ของฮีสโตแกรมได และไดมีการใชเทคนิคสหสัมพันธเพื่อทําการหาขอบของวัตถุซึ่งวิธีการนี้ถูกเรียกวา 

Edge-Enhanced Normalized Correlation (EENC) [Javed Ahmed, 2008] เพื่อทําการแกไข

ปญหาตางๆท่ีเกิดจากการหาวัตถุท่ีเกิดจากการทับซอนการ หรือมีปญหาจากสัญญาณรบกวน หรือ

วัตถุที่มีการเปล่ียนแปลงทิศทางจากการหมุน เปนตน และการใชเทคนิค EENC สามารถทํางานไดดี

สําหรับการแมชช่ิงสวนของพื้นที่ (matching region) พรอมท้ังยังเปนแทมเพลต (template) ที่ใช

ทํางานไดอยางรวดเร็ว 

 
 
2.2.2 การประมวลผลภาพระดับสูง 

  
การประมวลผลภาพระดับสูง (high-level image processing) เปนการใชขอมูลฟเจอรหรือ

ผลลัพธจากการประมวลผลขางตนเพื่อผานกระบวนการ หรืออัลกอริทึมทําใหคอมพิวเตอรรูจักและ

เขาใจภาพ (image understanding) รวมท้ังการหาความหมายของภาพ (semantic image) ได 

เพราะฉะนั้นการประมวลผลภาพระดับสูงจําเปนตองใชขอมูลที่ไดมาจากการประมวลผลภาพระดับตํ่า 

ดังนั้นจะเห็นไดวาการประมวลผลภาพระดับตํ่ามีความสําคัญมากสําหรับการทําใหคอมพิวเตอรรูจัก

และเขาใจภาพได โดยสวนใหญกลุมนักวิจัยพยายามที่จะขามขั้นตอนการประมวลผลภาพระดับตํ่าไป

เนื่องจากยังไมมีความสมบูรณเทาท่ีควรและพยายามที่เขาใชการประมวลผลภาพระดับสูงอยางเดียว

แตอยางไรก็ตามการวิจัยทั้งสองกลุมนี้ยังคงมีการพัฒนาการวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อนําผลลัพธ หรือ 

ฟเจอรตางๆเขามาทําการคนคืนภาพ (image retrieval) หรือ การจําแนกขอมูลภาพ (image 

classification) รวมท้ังการแยกแยะความหมายของภาพ ( semantic image classification)  ซึ่ง

เปนหัวขอหลักในการทําวิจัยคร้ังน้ี  
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2.3 การเปรียบเทียบความคลายของภาพ 

 
การเปรียบเทียบความคลายของภาพ (image similarity measure) เปนการนําเอาขอมูล

ทั้งหมดที่เก็บรวบรวมมาได มาผานกระบวนการขั้นตอนการแยกแยะขอมูลลงในแตละกลุมท่ีจัดไว 

โดยในแตละกลุมของขอมูลนั้นจะมีคุณลักษณะเดนของแตละกลุมท่ีแตกตางกัน ขึ้นกับขอมูล หรือ 

ฟเจอรท่ีเก็บรวบรวมมาไดรวมท้ังกระบวนการหรือวิธีการท่ีใชจําแนกขอมูล ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดใช

วิธีการแยกประเภทขอมูลของภาพเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ ทั้งหมด 3 วิธี 
 โครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Multiple Feedforward Neural Network),    

 ทฤษฎีแผนผังการจัดระเบียบตัวเอง (Self-organizing maps)  

 ทฤษฎีเครือขายแบบเบย  (Bayesian Network)  

 
  2.3.1 โครงขายประสาทเทียม 

โครงขายประสาทเทียม (artificial neural network) [Foold, I.,1994] [Lippmann, R.P., 

1987] หรือเรียกวา ขายงานประสาท (neural network หรือ neural net) เปนโมเดลทางคณิตศาสตร 

สําหรับประมวลผลสารสนเทศดวยการคํานวณแบบคอนเนคชันนิสต (connectionist) เพื่อจําลองการ

ทํางานของเครือขายประสาทในสมองมนุษย ดวยวัตถุประสงคที่จะสรางเคร่ืองมือซ่ึงมีความสามารถใน

การเรียนรูปการจดจําแบบรูป (pattern recognition) และการอุปมานความรูป (knowledge 

deduction) เชนเดียวกับความสามารถท่ีมีในสมองมนุษย ขายงานประสาทเทียมถูกพัฒนามาจาก

วัตถุประสงคดังนี ้

− การเลียนแบบการทํางานของเซลลสมองของมนุษย 

− การหาความสัมพันธของเหตุและผลซ่ึงยังหาฟงกชั่นออกมาโดยตรงไมได 

− การทําใหคอมพิวเตอรคิดและตัดสินใจไดดวยตัวเอง 

 
แนวคิดเร่ิมตนของเทคนิคนี้ไดมาจากการศึกษาขายงานไฟฟาชีวภาพ (bioelectric network) 

ในสมอง ประกอบดวย เซลลประสาท หรือ “นิวตรอน” (neurons) และ จุดประสานประสาท 

(synapses) แตละเซลลประสาทประกอบดวยปลายในการรับกระแสประสาท เรียกวา “เดนไดรท” 

(dendrite) เปนขอมูลเขา (input) และปลายในการสงกระแสประสาทเรียกวา “แอคซอน” (axon)  
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เปน ผลลัพธ (output) ของเซลล เซลลเหลานี้ทํางานดวยปฏิกิริยาไฟฟาเคมี เม่ือมีการกระตุนดวยส่ิง

เราภายนอกหรือกระตุนดวยเซลลดวยกัน กระแสประสาทจะว่ิงผานเดนไดรทเขาสูนิวเคลียสซึ่งจะเปน

ตัวตัดสินวาตองกระตุนเซลลอ่ืนๆ ตอหรือไม ถากระแสประสาทแรงพอ นิวเคลียสก็จะกระตุนเซลล

อ่ืนๆ ตอไปผานทางแอคซอน ดังแสดงในภาพที่ 2.9   

จากรูป เซลลรางกาย (cell body) คือ ตัวของเซลลประสาท โดยสัญญาณไฟฟาจะเขามาทาง 

เดนไดรทซึ่งจะมีลักษณะเปนแขนงยอยและมีจํานวนมาก จากนั้น เซลลรางกายจะทําหนาท่ีประมวลผล

สัญญาณ และยิงสัญญาณออกไปทางเดนไดรทให เซลลประสาทอ่ืนตอไป 

 

เซลลประสาทท่ี 1 

Axon 

Synaps
Dendrit

Dendrite 

เซลลประสาทท่ี 2

1 การเช่ือมโยง  

ผลลัพธ  

ก) ระบบประสาทของส่ิงมีชีวิต ข) ระบบโครงขายประสาทเทียม 

ขอมูล 

 

 

 i

j 

 

ภาพท่ี 2.9 เซลลระบบประสาทของส่ิงมีชีวิตและโครงขายประสาทเทียม 
 

 หลักการทํางานขายงานประสาท 

 สําหรับในคอมพิวเตอรนิวรอน [Chester M, 1993][ Smith M., 1993] ประกอบดวย ขอมูลเขา 

และ ขอมูลออกเหมือนกัน โดยจําลองให ขอมูลเขา แตละอันมีคาน้ําหนัก (weight) เปนตัวกําหนด

น้ําหนักของ ขอมูลเขา โดย นิวรอนแตละหนวยจะมีคา threshold เปนตัวกําหนดวาน้ําหนักรวมของ 

ขอมูลเขาตองมากขนาดไหนจึงจะสามารถสงขอมูลออกไปยัง นิวรอนตัวอ่ืนได เม่ือนํา นิวรอนแตละ

หนวยมาตอกันใหทํางานรวมกันการทํางานน้ีในทางตรรกจะเหมือนกับปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดในสมอง 

เพียงแตในคอมพิวเตอรทุกอยางเปนตัวเลข เพราะฉะนั้นเม่ือนําการทํางานเขามาใชกับคอมพิวเตอร

สามารถเขียนไดดังนี ้ 

 

if (sum(input * weight) > threshold) then output 
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เม่ือมี input แทนขอมูลเขา  เขามายังโครงขาย จะใชขอมูลเขา คูณกับ weight แทนน้ําหนักของ

นิวรอนแตละขา ผลที่ไดจากขอมูลเขาทุกขาของนิวรอน จะรวมกันแลวก็เอามาเทียบกับ threshold ที่

กําหนดไว ถาผลรวมมีคามากกวา threshold แลวนิวรอนจะสงขอมูลออกออกไปขอมูลออกนี้ก็จะถูก

สงไปยังขอมูลเขา ของนิวรอนอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมกันในโครงขายถาคานอยกวา threshold ก็จะไมเกิดขอมูล

ออกดังแสดงในภาพท่ี 2.10 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.10 ตัวแบบของนิวรอนในคอมพิวเตอร 

 
สถาปตยกรรมโครงขายประสาทเทียมที่พบทั่วไปจะมีลักษณะหลักๆ คือ มีการจัดเซลล

ประสาทเทียมเปนชั้น (layer) ชั้นที่รับขอมูลเขาเรียกวา ชั้นขอมูลเขา (input layer) ชั้นท่ีผลิตผลตอบ

ของโครงขายเรียกวา ชั้นขอมูลออก (output layer) สวนชั้นอ่ืนๆ ที่มีสวนในการชวยทําการ

ประมวลผลอยูภายในเรียกวา ชั้นซอน (hidden layer) ในโครงขายประสาทเทียมอาจมีชั้นซอนได

หลายชั้นโครงสรางพื้นฐานจะมีลักษณะเปนการประกอบกันของรูปแบบ ดังตอไปนี้  

 
1. แบบปอนไปขางหนา   

แบบปอนไปขางหนา (feedforward network)  ขอมูลที่ประมวลผลในวงจรขายจะถูกสงไป

ในทิศทางเดียวจาก โหนดขอมูลเขา สงตอมาเร่ือยๆ จนถึง โหนดขอมูลออก โดยไมมีการยอนกลับ

ของขอมูล หรือแมแต โหนดในชั้นเดียวกันก็ไมมีการเชื่อมตอกัน สามารถจัดไดเปน 2 แบบคือ แบบ

มีชั้นของเซลลประสาทชั้นเดียว และแบบมีชั้นของเซลลประสาทหลายชั้น โดยปกติการเชื่อมโยงจะถูก

กําหนดขึ้นระหวางชั้นที่ติดกัน โดยจะมีการเชื่อมโยงระหวางเซลลประสาทเทียมทุกตัว จากชั้นหนึ่งๆ 
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โหนดขอมูลเขา โหนดขอมูลออก 

ไปยังเซลลประสาทเทียมทุกตัวในชั้นตอไป ในบางสถาปตยกรรมอาจมีการเชื่อมโยงขามชั้นก็ได ดัง

แสดงในภาพท่ี 2.11 

  
 

 
 

ภาพท่ี 2.11  สถาปตยกรรมแบบปอนไปขางหนา 

 
2. แบบมีการปอนไปเวียนกลับ  

 แบบมีการปอนไปเวียนกลับ (feedback network) บางทีเรียกวา recurrent network ขอมูล

ที่ประมวลผลโครงขายประสาทเทียมจะมีการปอนกลับเขาไปยังวงจรขายหลายๆ คร้ัง จนกระทั่งได

คําตอบออกมา จะมีการเชื่อมโยงท่ีถูกกําหนดขึ้นระหวางเซลลประสาทเทียมในชั้นหน่ึงๆ ยอนกลับไป

ยังชั้นอ่ืนๆ กอนหนานั้น หรือแมแตภายในชั้นเดียวกันเอง ดังแสดงในภาพท่ี 2.12 

 
 

 
ภาพ 2.12  สถาปตยกรรมแบบมีการปอนไปเวียนกลับ 

ขอมูลเขา ขอมูลออก 
เชื่อมตอ
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โหนดขอมูลเขา 
โหนดซอน

โหนดขอมูลออก 

เช่ือมตอ

 
 
 
3. แบบปอนไปขางหนาหลายชั้น 

โครงขายประสาทเทียมแบบปอนไปขางหนาหลายชั้น (multiple feedforward) ใชการ

เชื่อมโยงแบบปอนไปขางหนาประกอบดวย 3 ชั้น ไดแก ชั้นโหนดขอมูลเขา ที่ถูกเชื่อมตอกับชั้นของ 

โหนดซอน และจะมีการเชื่อมตอกับชั้นของโหนดขอมูลเขา เปนการเพิ่มจํานวนชั้นใน ชั้นซอนดังแสดง

ในภาพท่ี 2.11 การทํางานของโหนดขอมูลเขาจะทําหนาที่แทนสวนของขอมูลดิบ ที่ถูกปอนเขาสู

เครือขาย และการทํางานของแตละ โหนดซอน จะถูกกําหนด โดยการทํางานของโหนดขอมูลเขาและ

คาน้ําหนักบนความสัมพันธระหวาง โหนดขอมูลเขา และ โหนดซอน พฤติกรรมการทํางานของ โหนด

ขอมูลออก จะขึ้นอยูกับการทํางานของ โหนดซอน และคาน้ําหนักระหวาง โหนดซอน และโหนดขอมูล

ออก ดังแสดงในภาพที่ 2.13 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.13 โครงสรางแบบปอนไปขางหนาหลายชั้น 

 
ลักษณะการทํางานแบบนี้สามารถกําหนดการแทนคาใหแก โหนดขอมูลเขาไดอยางอิสระ คา

น้ําหนักระหวาง โหนดขอมูลเขาและ โหนดซอน จะถูกกําหนดเม่ือ โหนดซอน กําลังทํางาน  ฉะนั้น

เวลาที่แกไขคาน้ําหนัก โหนดซอน จะสามารถเลือกวาอะไรคือคาที่เราแทนเขามาในโมเดลทาง

คณิตศาสตรของโครงขายประสาทเทียม แบบปอนไปขางหนาหลายชั้น แสดงในภาพ มีเวกเตอร

อินพุต }{ ixX = กําหนดให p
ix ℜ∈ และเวกเตอรผลลัพธ }{ iyY = กําหนดให m

iy ℜ∈  ซึ่ง

ประกอบดวยสมการการคํานวณภายในเซลลประสาทแตละชั้นดังนี ้
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ชั้นซอน 

)( ji uh σ=  

i

p

i

h
jij xwu ∑

=

=
1

 

กําหนดให jh  คือผลลัพธของเซลลใน ชั้นซอน ซึ่ง  Lj ≤≤1  

)(⋅σ  คือ activation function 
h
jiw  คือ คาของน้ําหนักบนเสน ji  เชื่อมเซลลในชั้นซอน 

j กับเซลลในชั้นขอมูลเขา i  
hW  คือ เวกเตอรน้ําหนัก }{ h

jiw   

ชั้นขอมูลออก 

),( kk vy σ=  

j

m

j

y
kjk hwy ∑

=

=
1

 

โดยที่ ky  คือ ผลลัพธของเซลลใน ชั้นขอมูลออก ซึ่ง mk ≤≤1  

 )(⋅σ  คือ activation function 
h
kiw  คือ คาของน้ําหนักบนเสน ki  เชื่อมเซลลในชั้นซอน 

k กับเซลลในชั้นขอมูลเขา j  
yW  คือ เวกเตอรน้ําหนัก }{ h

kjw   

 
 รูปแบบการเรียนรูของโครงขายประสาทเทียม 

การเรียนรูเปนกระบวนการที่สามารถทําใหเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด สามารถเรียนไดจากการ

ไดยินการสัมผัส การอาน การใชเทคโนโลยี สามารถแบงออกได 2 แบบ 
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ภาพท่ี 2.14  การเรียนรูแบบมีการสอน 

 
1. การเรียนรูแบบมีการสอน 

 การเรียนรูแบบมีการสอน (supervised learning) เปนการเรียนรูแบบท่ีมีการตรวจคําตอบ

เพื่อใหวงจรขายปรับตัว ชุดขอมูลที่ใชสอนวงจรขายจะมีคําตอบไวคอยตรวจดูวาวงจรขายใหคําตอบที่

ถูกหรือไม ถาตอบไมถูก การเรียนรูโดยใหขายงานปรับตัวเขากับคาจริง (target) หรือคําตอบที่มีอยู
เพื่อใหไดคําตอบที่เหมือนหรือใกลเคียงกับคําตอบจริงดังแสดงในภาพที ่2.14 

 
2. การเรียนรูแบบไมมีผูสอน  

 การเรียนรูแบบไมมีการสอน (unsupervised learning) เปนการเรียนแบบไมมีผูแนะนํา ไม
มีการตรวจคําตอบวาถูกหรือผิด จะไมมีคาจริงในการฝกสอน เครือขายจะจัดเรียงโครงสรางของตัวเอง

ตามลักษณะของขอมูล ผลลัพธที่ไดเครือขายจะสามารถจัดหมวดหมูของขอมูลได เชน การแยก

ลักษณะของคน พืช และสัตว เองไดโดยไมมีผูสอนจริงในการฝกสอน เครือขายจะจัดเรียงโครงสราง

ของตัวเองตามลักษณะของขอมูล ผลลัพธที่ไดเครือขายจะสามารถจัดหมวดหมูของขอมูลได เชนการ

ที่เราสามารถแยกลักษณะของคน พืช และสัตว เองไดโดยไมมีการสอนดังแสดงในภาพที ่2.15 
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ภาพท่ี 2.15   การเรียนรูแบบไมมีการสอน  

 
 การเรียนรูแบบแพรยอนกลับ  

การเรียนรูแบบแพรยอนกลับ (back-propagation learning) ถูกนําไปประยุกตใชมากท่ีสุด

ในการใชงานในโครงขายประสาทเทียม โดยลักษณะของการเรียนรูแลว การเรียนรูแบบแพรยอนกลับ

ไมจําเปนตองใชเฉพาะโครงขายประสาทเทียมท่ีมีสถาปตยกรรมแบบปอนไปขางหนาหลายชั้นเพียง

แบบเดียว แตการจับคูดังกลาวไดรับความนิยมนําไปใชงานมากท่ีสุด การเรียนรูแบบแพรยอนกลับนี้

เปนการเรียนรูแบบมีการสอน (supervise learning) ขั้นตอนในการเรียนรูแบบแพรยอนกลับจะเริ่ม
ดวยการขนสงขอมูลที่จะใชสอนเขาไปในเครือขายทางชั้นขอมูลเขา ชั้นขอมูลเขาซึ่งโดยปกติจะไมมีการ

ประมวลผล จะทําหนาที่สงกระจายขอมูลนั้นไปยังเซลลประสาทเทียมตางๆในชั้นซอน จากนั้นเซลล

ประสาทเทียมทุกตัวในชั้นซอน จะทําการประมวลผลตามวิธีการของแบบจําลองเซลลประสาทเทียม 

การประมวลผลเกิดจากชั้นซอนชั้นแรกผานไปตามชั้นซอนตางๆจนสรางผลตอบที่ชั้นขอมูลออก 

ผลที่ตอบออกมาจากชั้นเอาตพุตจะถูกเปรียบเทียบกับคาเปาหมายที่กําหนด เพื่อคํานวณคา

ความคลาดเคล่ือน (error) จากน้ันปริมาณการปรับแตงคาน้ําหนักของแตละขั้วสัญญาณเขาของแตละ

เซลลประสาทเทียมในชั้นขอมูลออกก็จะถูกคํานวณขึ้น โดยดูจากความคลาดเคล่ือนและปริมาณการ

ปรับคาน้ําหนักที่ขั้วสัญญาณของแตละเซลลประสาทเทียมในชั้นซอนตางๆ แตเน่ืองจากไมสามารถ

กําหนดคาเปาหมายของผลตอบจากเซลลประสาทเทียมในชั้นซอนจึงถูกมองวา เปนการไหลยอนกลับ

ของความคลาดเคล่ือนของเซลลประสาทเทียมตางๆ ของชั้นขอมูลออกหลังจากรวบรวมคาความคลาด

เคล่ือนท่ีไหลยอนกลับมาแลว หลักการเดียวกับชั้นขอมูลออก คือ ดูจากผลรวมความคลาดเคล่ือนท่ี

ไหลยอนกลับมายังเซลลประสาทเทียมตัวนั้นๆ ประกอบกับคาของสัญญาณเขาที่ว่ิงผานเขามาทางขั้ว

สัญญาณเขานั้นดวย 
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เม่ือคานํ้าหนักที่ขั้วสัญญาณเขาของเซลลประสาทเทียมทุกตัวถูกปรับแตงหมดแลวโครงขาย

ประสาทเทียมก็พรอมจะเรียนรูขอมูลตัวอยางตอไป ในทางปฏิบัติแลว จะตองใชขอมูลตัวอยางจํานวน

มาก และจะตองสอนขอมูลตัวอยางเหลานั้นซ้ํากันหลายรอบ จึงจะสามารถสอนโครงขายประสาทเทียม

ชนิดน้ีจนเรียนรูไดอยางถูกตอง 
 

 ขอดีโครงขายประสาทเทียม 
โครงขายประสาทเทียม เปนแขนงหนึ่งของปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) 

ซึ่งเลียนแบบการทํางานและคุณสมบัติเซลลสมองหรือระบบประสาทของมนุษย  เมื่อโครงขายประสาท

เทียมผนวกกับความสามารถของวิทยาการคอมพิวเตอรในปจจุบัน เชน หนวยความจํา การ

ประมวลผลที่รวดเร็ว แมนยํา และคาใชจายท่ีไมสูงนัก ทําใหไดระบบที่มีศักยภาพในการทํางาน มี

คุณลักษณะและคุณสมบัติที่นาสนใจ เชน สามารถจําลองปญหาไดโดยไมจําเปนตองทราบรูปแบบการ

กระจายของขอมูล (distribution free) มีขอผิดพลาดไดบาง (fault tolerance) เรียนรูดวยตนเองได 
(self-organization) มีการทํางานแบบขนาน (parallel process) รวดเร็วระบบทํางานโดยใชเพียง
ฟงกชันทางคณิตศาสตรอยางงายแทนที่จะใชกลไกทางชีวเคมี และไมไดทํางานตามชุดคําส่ังแตอยาง

เดียวดังเชนโปรแกรมคอมพิวเตอรทั่วไป คําตอบหรือผลลัพธนาเชื่อถือ ดวยเหตุผลดังกลาวโครงขาย

ประสาทเทียมจึงสามารถแกปญหาใกลเคียงกับเซลลสมองหรือระบบประสาทของส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะ

มนุษย ระบบเรียนรูหรือรูจําจากตัวอยางที่มีจํานวนและความหลากหลาย แหลงท่ีมาของตัวอยางอาจ

ไดจากการสัมภาษณตรง (direct interview) ขอมูลในอดีต (historical record) หรือกระบวนการ
การจําลอง (simulation)  

 
2.3.2 ทฤษฎีแผนผังการจัดระเบียบตัวเอง 
ทฤษฎีแผนผังการจัดระเบียบตัวเอง (Self-Organizing Maps : SOM) [T. Kohonen, 

1995] [T. Mitchell,1997] เปนอัลกอริทึมนิวรอนเน็ตเวิรคทีนิ่ยมใชมากท่ีสุด โดยแนวคิดของ 

SOM คือ การทําซ้ําขอมูลเพื่อหาคาของนํ้าหนักของขอมูลที่มีอยูท้ังหมดตามจํานวนกลุมที่ตองการ 

เปนวิธีเก่ียวกับการจัดกลุมดวยตัวเองโดยใชโครงสรางตาขายระบบประสาท เปนการเรียนรูแบบไมมี

ผูสอน มีลักษณะการเรียนรู แบบเครือขาย 2 ชั้น เปนการจัดขอมูลนําเขาหลายมิติ ใหอยูในรูปแบบ

ของขอมูลสองมิติคือการจัดกลุมของขอมลูที่มีลักษณะคลายกันจะอยูในโหนดใกลทีเ่คียงกัน โดย

โครงสรางการทํางานของ SOM ชั้นแรกทําหนาที่นําเขาขอมูลและจัดสงขอมูลใหแกนิวรอนชัน้ทีส่อง
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ทุกโหนดในตาราง หรือ อะเรยนิวรอน (array of neurons) ระหวางชั้นจะเชื่อมตอกันดวยคานํ้าหนัก 

(weight) จากนั้นขอมูลจะถูกสงไปยังนิวรอนในชั้นทีส่อง เพื่อทําการเปรียบเทียบวาใกลเคียงกับคา

กลางกลุมใดมากที่สุด  แตละโหนดในชัน้นี้จะมีความสัมพันธกันแบบ เพื่อนบาน (neighborhood 

relation) ทําใหเกิดเปนรูปแบบ 2 มิติ  จากน้ันจะทําการปรับคา น้ําหนกัของตัวที่เปนผูชนะ (winner) 

ทําใหขอมูลที่ขอมูลเขา เขามาเกิดการปรบัเปลี่ยน และเม่ือผานการเรียนรูไปหลายๆรอบจะทําให ได

กลุมขอมลูออกมาเปนผลลัพธ จากนั้นจึงนําผลลพัธทีไ่ดน้ันมาผานกระบวนการ Visualization เพื่อ

แสดงผลลัพธท่ีไดนั้นออกมาเปนกราฟชนิดตางๆตอไป  
 
   

 

 

ภาพท่ี 2.16 โหนดการเรียนรูของแผนผังการจัดระเบียบตัวเอง 
 

 ขั้นตอนการทํางานของทฤษฎีแผนผังการจัดระเบียบตัวเอง SOM  
1. ทําการจัดกลุมของขอมูลนําเขาใหอยูในกลุมขอมูลที่ใกลเคียง   ทําการ Normalize คาขอมูลแต

ละตัว เพ่ือใหไดคากลางเปน  ,
minmax

min
−
−

= i
i

xx  กําหนดให nxxx ,...,, 21  เปนขอมูลท่ีถูก

นําเขา  n คือจํานวนตัวอยางขอมูลเขา    min คือ  คาท่ีนอยท่ีสุดของชุดขอมูล     max คือ  คาท่ี
มากท่ีสุดของชุดขอมูล 

 

(nx, ny) 

(i,j) 

(0,0) 

n

k

x
x
x1

ขอมูลเขา  

X

Y 

นิวรอนอะเรย 
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2. กําหนดโครงสรางโครงขายประสาทเทียมในลกัษณะสองมิติ กําหนด แนวแกน x และแกน y

กําหนดชุดของขอมูล สุมคานํ้าหนักเริ่มตน ในโครงขายดังแสดงในภาพที่ 2.16 

3. สุมคาเริ่มตนใหกับคากลางของกลุม (cluster center) },,...,,{ 21 pwwwW =  โดยท่ี p คือ

จํานวนกลุม เวกเตอรคากลางคือ },,...,,{ 21 jmjjj wwwW = เม่ือ pj ≤≤1  

4. คํานวณหาระยะทางระหวางโครงขายโดย  ยูคลิเดียน (Euclidean distance) เพ่ือหาผูชนะ      

(winner) ซ่ึงจะหาไดจากโครงขายท่ีใชระยะทางท่ีไดจากการคํานวณ เพ่ือหาคานอยที่สุด 

jiji
CkkC ,,21 min),( =  

เม่ือ 21,kk  คือดัชนีของโหนดผูชนะ  
22

, jji wxC −=  

∑
=

−=
w

i
ijiji wxC

1

22
, )(  

 เม่ือ jiC , คาความตางระหวางขอมูลนําเขา ix กับเวกเตอรนํ้าหนัก jiw ,  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.17 การหาผูชนะสําหรับการกระจายตัวของขอมูล ix  หรือโหนดเพื่อนบาน  

 
5. คํานวณคากลางสําหรับกลุมท่ีเปน คาผูชนะใหม 

 

  
6. ทําซํ้าขั้นตอนท่ี 4-5 จนครบชุดขอมูลนําเขา หรือจนกวาคาน้ําหนักเริ่มจะคงที ่
7. โหนดที่เปนผูชนะจะสอดคลองตามสูตร jiji

CkkC ,,21 min),( = เม่ือ 21,kk ดัชนีของโหนดท่ี

เปนผูชนะ  

))(()()1( twxtwtw jij −+=+ η
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xy
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xy

ผูชนะ 
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8. โหนดท่ีเปนโหนดเพื่อนบานจะถูกกําหนดโดย )
)(2

exp(),( 2

2

t
th

σ
ρρ =  

9. หาระยะหางระหวางโหนดนั้นๆ กับ โหนดที่เปนผูชนะ 
2

2
2

1 )()( jkik −+−=ρ  
10. หาโหนดเพื่อนบานที่ใกลเคียงที่สุด โดยขอบเขตจะลดลงตามเวลาตามรูปแบบดังน้ี 
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11. ปรับคาน้ําหนัก ของแตละโหนดดวย 

))()()(,()()()1( ,, tWtXthtatWtW l
jiji −+=+ ρ  

 
 ขอเสียของทฤษฎีแผนผังการจัดระเบียบตัวเอง SOM 

 การเรียนรูนี้ไมทราบคาที่ตองการจึงไมสามารถจะหยุดการเรียนรูเมื่อไร ตองมีการปรับคา
น้ําหนักไปเร่ือยๆ ปญหานี้สามารถแกไขได โดยอาศัยเง่ือนไขหรือหลักเกณฑบางอยางในการใชเปน

เครื่องมือในการหยุดการเรียนรู 
คากลางบางตัวซึ่งเกิดจากการสุม อาจจะตกในบริเวณท่ีหางจากกลุมคากลางตัวอ่ืนมาก ซึ่งไม

สามารถเปน ตัวชนะไดเลย จึงตองเพิ่มกระบวนการในการแกปญหานี้ 
 ไมสามารถ กําหนดจํานวนชุดขอมูลท่ีนํามาจัดกลุม ควรมีก่ีกลุมถึงจะเหมาะสม จึงควรมีการ

ศึกษาวิจัยตอไป  
 
2.3.3 ทฤษฎีความเชื่อเบย 
ทฤษฎีความเชื่อเบย (ทฤษฎีความเช่ือเบย (bayesian approach) [R. O. Duda, 1973] [T. 

Mitchell, 1997] เปนการใชรูปแบบของการประมาณคาของความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณ โดย

อาศัยความสัมพันธที่เกิดขึ้นของขอมูลเพื่อมาคํานวณเหตุการณที่เกิดขึ้น ดังน้ันทฤษฎีความเชื่อเบยจึง

อยูบนพื้นฐานของการประมาณคาความนาจะเปนท่ีจะเกิดขึ้น ในเบ้ืองตนจะกลาวถึงทฤษฎีพื้นฐานของ

ความนาจะเปน (basic formulas for probability) ดังนี้  ถากําหนดให A และ B เปนเหตุการณที่

เปนอิสระตอกัน คือเหตุการณ A และ B ไมมีความเก่ียวขอกัน สามารถเขียนสมการได 

)()()( BpApBAp ⋅=∩  
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โดยท่ี )( BAp ∩ หมายถึงความนาจะเปนที่เหตุการณ A และ B เกิดขึ้นพรอมกัน แตถากําหนดให

เหตุการณ A และ B เปนเหตุการณที่ขึ้นตอกัน 

)()()( ABpApBAp ⋅=∩  

)()()( BApApBAp ⋅=∩  

)()()()( BApApABpAp ⋅=⋅  

 
เม่ือแทนคาความนาจะเปนของ A โดยที่เหตุการณ B ไดเกิดขึ้นแลว จึงสามารถเขียนสูตรของเบย ได

ดังนี้  

)(
)()(

)(
Bp

ABpAp
BAp =

 
 

 

 วิธีการเรียนรูเบยอยางงาย 

วิธีการเรียนรูเบยอยางงาย (naïve-bayes learning) [T. Mitchell, 1997] วิธีการเรียนรูที่ใช

หลักการของความนาจะเปน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีของเบย (bayes theorem) เขามาชวยในการ

เรียนรู จุดมุงหมายก็เพื่อตองการสรางโมเดลที่อยูในรูปของความนาจะเปน ซึ่งเปนคาท่ีบันทึกไดจาก

การสังเกต จากนั้นนําโมเดลมาหาวาสมมติฐานใดถูกตองท่ีสุดโดยใชความนาจะเปนเขามาชวยความรู

กอนหนา หมายถึง ความรูที่เรามีเก่ียวกับสมมติฐานแตละตัวกอนท่ีเราจะเก็บขอมูล เม่ือใชงานเราจะ

นําความนาจะเปนของขอมูลที่เก็บไดมาปรับสมมติฐานซํ้าอีกครั้ง  เม่ือC แทนกลุมขอมูลที่จะถูกแบง 

ประกอบดวยกลุมท่ีถูกสังเกต c kXXXX ,..,, 21 แทนแอทริบิวตเวกเตอรขอมูล ประกอบดวย

ขอมูลที่ถูกสังเกต kxxxx ,..,, 21 สามารถเขียน xX = โดยยอยไดดังนี ้

kk xXxXxX ∧∧∧=∧= ...2211  

สําหรับคาผิดพลาดของการทํานายเปน  

))((maxarg xXcCpc ==  

สามารถเขียนสมการเบยไดดังนี้ 

,
)(

)()(
)(

xXp
cCxXpcCp

xXcCp
=

===
===  
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,)()()( cCxXpcCpxXcCp ===∝==  

โดยท่ีคาของ )( cCp = และ )( cCxXp ==  จะถูกประมาณคาจากการเรียนรูซึ่งในความเปนจริง

แลวไมสามารถที่จะประมาณคาของ )( cCxXp == ไดโดยตรง ดังนั้นเมื่อคาของ kXXX ,..,, 21

เปนเหตุการณที่สามารถเกิดขึ้นตอกัน แลว 

( )cCxXpcCxXp ii
k
i ==∧=== =1)(  

∏
=

=====
k

i
ii cCxXpcCxXp

1

)()(  

โดยทั่วไปนิยมเขียนเปน 

∏
=

===∝==
k

i
ii cCxXpcCpxXcCp

1

)()()(
 

 
 ขอดีของวิธีการเรียนรูแบบเบย 

เบย เปนวิธีการเรียนรู โดยใช ความรูกอนหนา (prior knowledge) เขามาชวยในการเรียนรู

ไดซึ่งพบวาวิธีนี้ใหประสิทธิภาพในการเรียนรูไดดีไมดอยกวาวิธีการเรียนรูประเภทอื่น สามารถลด

ขอจํากัดอยางงายในสมมุติฐานของความไมขึ้นตอกันระหวางคุณสมบัติ แตในความเปนจริงคุณสมบัติ

บางตัวจะขึ้นตอกัน และควรนําคาความขึ้นตอกันน้ีเขามาใสไวในโมเดล จึงใชขายงานเบยในการ

อธิบายความไมขึ้นตอกันอยางมีเง่ือนไข (condition independent) ระหวางตัวแปร เพื่อทําให

กระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใสความรูกอนในขายงานความเชื่อเบยใหอยูในรูป

โครงสรางขายงานและตารางความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข 

 
 

2.4  การใชโมเดลในการสรางการตัดสินใจ 

 
 การใชโมเดลในการสรางการตัดสินใจ เปนวิธีการท่ีจะทําใหความผิดพลาดเฉล่ียในการจําแนก
เกิดขึ้นนอยที่ สุด ขึ้นอยู กับความสามารถในการแยกขอมูลประเภทใหถูกตอง ซึ่งขึ้นอยู กับ

ความสามารถในการแยกความทับซอนกันของคาการสะทอนชวงคลื่นระหวางประเภท เพราะฉะนั้น

การจําแนกจะรวมหลักการสําคัญหลายอยางท่ีตองทําความเขาใจในขอกําหนด และปรัชญาของ
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หลักการเหลาน้ัน เพื่อทําใหการจําแนกไดผลท่ีเชื่อถือไดและตรงกันทุกคร้ัง (reliable and 

consistency) 
 
 การแบงขอมูลใหเปนแตละประเภท โดยทั่วไปจะใชขั้นตอนปฏิบัติ หรืออัลกอริทึมเพื่อทําการ

จําแนกขอมูล เปนเง่ือนไขท่ีแนนอนที่กําหนดกระบวนการทางคอมพิวเตอรที่ใชขอมูลเบ้ืองตนที่

หลากหลายไปสูผลลัพธที่ตองการ การใชฟเจอรหรือ ฟเจอรท่ีไดมาจากการสกัดขอมูลภาพเปนอีกส่ิง

หนึ่งท่ีผลอยางมากตอผลท่ีนํามาใชในการตัดสินใจ ซึ่งในการทําใหคาที่ไดเปล่ียนแปลงจะทําใหการ

ตัดสินใจเปล่ียนแปลงไปและจะมีผลตอความแมนยําในการจําแนกขอมูล 
 
 ในการคาดคะเนคาพารามิเตอรโดยทั่วไปจะใชขอมูลตัวอยางท่ีเ ลือกสําหรับแตละ

วัตถุประสงค หรือเรียกวา ขอมูลฝกหัด (training data) ขอมูลตัวอยางดังกลาวจะตองเปนตัวแทน

ของประเภทหรือกลุมนั้นๆ (class) ในขั้นแรกของการจําแนกขอมูลใดๆ จะเปนการฝกใหโปรแกรม

คอมพิวเตอรจดจําลักษณะเฉพาะของประเภทที่สนใจ ในลักษณะนี้ของการจําแนกจะเปนจุดวิกฤตของ

ความสําเร็จในกระบวนการจําแนกโดยรวม และกินเวลาสวนใหญของผู วิเคราะห วิธีการฝก

คอมพิวเตอร จําเปนตองใหกลุมตัวอยางแกเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีจะนําไปพัฒนา สัญลักษณประเภท 

(class signature) สัญลักษณประเภทนี้หมายถึง ลักษณะทางสถิติของกลุมขอมูลตัวอยาง โดยทั่วไป
สามารถพัฒนากลุมสัญลักษณของแตละประเภทไดดวยเทคนิคการจําแนก 2 แบบ 
 

 เทคนิคการจําแนกแบบไมมีการสอน 
 เทคนิคการจําแนกแบบไมมีการสอน (unsupervised classification) การจําแนกแบบไมมี
การสอน เปนทางหนึ่งในการสรางกลุมที่มีความคลายคลึงกันที่อยูในพื้นท่ีเดียวกัน โดยผูใชไมตองรูถึง

รายการที่จะถูกจําแนกมากอน คาการสะทอนชวงคล่ืนทั้งหมดของทุกจุดจะถูกตรวจสอบเพื่อหา

ความสัมพันธทางสถิติ และรวมกลุมกันตามความคลายคลึงกันของกลุม หลังจากน้ันจึงเปนหนาท่ีของ

ผูแปล หรือวิเคราะหขอมูลท่ีจะใหคําจํากัดความของแตละกลุมขอมูลท่ีถูกจําแนกไว ซึ่งการจําแนก

แบบที่ไมมีผูสอนบางครั้งอาจจะถูกเรียกวา การรวมกลุม (clustering) ขอเสียของการจําแนกขอมูลใน

ลักษณะน้ีคือ ผลลัพธที่ไดอาจจะไมไดตรงกับท่ีผูใชตองการ หรือคาดหวังในหัวขอที่กําหนดไว บาง

รายการที่ถูกจําแนกออกมานั้นอาจจะแปลผลไดยาก เนื่องจากจํานวนกลุมที่ใชในการจําแนกเปนส่ิงที่

ไมรูมากอนลวงหนา  
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 เทคนิคการจําแนกแบบมีการสอน 
 เทคนิคการจําแนกแบบมีการสอน (supervised classification) ผูวิเคราะหจะตองมีความรู

เก่ียวกับขอมูลที่จะทําการจําแนกอยูกอนแลว และจะตองมีการหาความสัมพันธระหวางกลุมที่จําแนก

และพารามิเตอรไวลวงหนา และจะตองมีการใชขอมูลฝกหัด (training data) เพื่อเปนกลุมตัวอยางที่
จะมีการนําคาที่ถูกคํานวณมาใชในการประเมินตอไป เพราะฉะนั้นในการเลือกขอมูลฝกหัด อาจใช

วิธีการสุมแบบธรรมดา การแบงสุม (stratified random) หรือ การสุมเปนระบบ (systematic 

random) วัตถุประสงคเพื่อใหไดตัวอยางขอมูลฝกหัดกระจายท่ัวทุกกรณี ในแตละประเภทควรจะใช

ตัวอยางประมาณ 30-40 ตัวอยาง เพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติได  

 
2.5 การวัดประสิทธิภาพ 
 

การวัดประสิทธิภาพ (evaluation) เปนขัน้ตอนสุดทาย เพื่อทําการตรวจสอบวิธีการที่ทําการ

ทดลองมาขางตนวามีประสิทธิภาพมากหรือนอยเพียงใดเม่ือนํามาใชงานจริง จะเปนขัน้ตอนท่ีสําคัญ

เพราะการนําวิธีการท่ีนําเสนอไปขางตนมาใชงานไดนั้นจะตองสอดคลองกับความตองการ จึงตองมี

การทดสอบศักยภาพการนําไปใช สถาปตยกรรมท่ีใชตัววัดความสําเร็จหลังการนําไปใชหากนาํไปใช

แลวไมประสบผลสําเร็จตองยอนกลับไปเริ่มกระบวนการแรกใหม จึงตองมีการประเมินผลกอนการใช

งาน ในการประเมินนั้นกระทําไดโดยการวัดประสิทธิภาพของการจัดกลุมภาพมักจะถูกพิจารณาเปนคา

ของความถูกตองของแตละกลุมขอมูลซึ่งจะประกอบดวย การวัดคาความแมนยํา  คาความระลึก คา

ความถูกตอง และ F-measure โดยยกตัวอยางของคาที่เกิดขึน้จากตารางที่ 2.1 

 
 

 คาทํานาย (predicted)

ปฏิเสธ 

(false/negative)

ยอมรับ

(true/positive) 

คาความจริง

(actual) 
ปฏิเสธ (negative) a b 

ยอมรับ (positive) c d 

คาความถูกตอง (accuracy) acc 

 
ตารางที่ 2.1 การวัดประสิทธิภาพ 
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 คาความแมนยํา (false positive rate / Precision: Pr) เปนอัตราสวนของการคนพบภาพที่

ถูกตองจากจํานวนภาพทั้งหมดที่ทําการคนหามาได   

0,
)(

Pr >+
+

= ba
ba

a  

 คาความระลึก (true positive rate / Recall: Re) เปนอัตราสวนของการคนพบภาพท่ี

ถูกตองจากจํานวนภาพที่ถูกตองท้ังหมด  

0,
)(

Re >+
+

= ca
ca

a  

 คาความถูกตอง (accuracy: Acc) เปนอัตราสวนของการคนพบภาพที่ถูกตองท้ังหมดจาก

จํานวนภาพท่ีมีอยู 

)(
)(

dcba
daAcc
+++

+
=  

 

 คา F-measure เปนการวัดคาความสัมพันธระหวางคาความระลึกและคาความแมนยําในเชิง

ฮารโมนิค (harmonic) เหมาะสําหรับฐานขอมูลสารสนเทศที่มีขนาดใหญมาก และมักจะไม

ทราบวาขอมูลภาพท่ีถูกตองท้ังหมดมีอยูเทาใด ทําใหตองทําการประมาณโดยใชการสุม

ตัวอยาง (sampling) ตามหลักทางสถิติหรือดวยวิธีอ่ืนดวย โดยทั่วไปจะเปนการหาคา F-

measure ซึ่งแสดงสูตรไดดังน้ี 
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Re)(Pr2

+
⋅
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บทที่ 3 
ขั้นตอนวิธีการดําเนินงานวิจยั 

 
ในการศึกษางานวิจัยในคร้ังนี้ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลภาพและคัดเลือกภาพท่ี

เหมาะสมเพื่อเตรียมเปนขอมูลภาพเบื้องตน ดังนั้นขอมูลภาพท่ีเตรียมพรอมจะสามารถเขาสู

กระบวนการประมวลผลภาพ โดยในงานวิจัยจะมีการแบงข้ันตอนวิธีการดําเนินงานวิจัยออกเปน 3 

สวนหลักดังนี้ ข้ันตอนการเตรียมขอมูล (data preprocessing) ข้ันตอนการประมวลผล (data 

processing) และ ข้ันตอนการวัดประสิทธิภาพ (evaluation) โดยข้ันตอนท้ังหมดถูกแสดงไวใน

ภาพที่ 3.1 
 

 
 

ภาพที่ 3.1  ข้ันตอนการจําแนกกลุมความหมายภาพ 
 

3.1 ขั้นตอนการเตรียมขอมูล  
 
ข้ันตอนการเตรียมขอมูล (data preprocessing) โดยการทําการแยกและคัดเลือก

ขอมูลภาพดิจิทัลท่ีมีวัตถุบนภาพที่เดนชัด มีวัตถุภาพพ้ืนหลัง และภาพที่คัดเลือกเขามาน้ัน

สามารถใหมนุษยแปลความหมายภาพนั้นไดอยางสมบูรณ   สําหรับภาพบางภาพจะไมนําเขามา

ทําการทดลองนั้นจะเปนภาพท่ีมีความหมายกํากวม  ภาพไมมีความหมาย แปลความหมายไมได 

หรือภาพที่มนุษยแปลไดหลายความหมาย  ภาพท่ีมีการโฟกัสระยะใกล ขอมูลภาพท่ีมีความ

ซ้ําซอน หรือไมสอดคลองกันจะถูกคัดเลือกภาพนั้นออกไป และทําการรวบรวมขอมูลภาพท่ี

ตองการท่ีมาจากหลายฐานขอมูลจุดประสงคก็เพ่ือทําใหม่ันใจวาคุณภาพของขอมูลท่ีถูกเลือกนั้น

เหมาะสม   ดังนั้นกระบวนการท้ังหมดนี้จะประกอบดวย 2 กระบวนการดังนี้ 
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3.1.1 ฐานขอมูลรูปภาพ 

 
แหลงขอมูลภาพมีหลายแหลงขอมูลท่ีไดรับการยอมรับและสามารถนํามาใชเปน

ฐานขอมูลรูปภาพได เชน Fotosearch stock2   The Cobis Stock3  The Corel Corporation4  เปน
ตน เปนแหลงขอมูลภาพท่ีหลากหลาย อาจจะมีภาพที่ไมเหมาะสมกับการทดลองที่นําเสนอ

เนื่องจาก ภาพบางภาพมีลักษณะผิดปกติ (outlier) หรือ คุณลักษณะวัตถุ (object characteristic) 

ไมชัดคลุมเครือ มีขนาดวัตถุขนาดเล็กเกินไปไมสามารถ บงช้ีช่ือวัตถุได ภาพถายระยะใกล (close 

up)  ภาพบางภาพอาจจะไมสามารถแปลความหมาย   หรือภาพมีความหมายกํากวมจนทําใหไม

สามารถหาความหมายภาพได  ทําใหตองมีการคัดเลือกภาพออกไป ไมนํามาใชในการทดลอง  

ดังนั้นในการหาแหลงขอมูลของการนําภาพเขามาใชจึงจําเปนตองสมบูรณท่ีสุด ภาพจะตองความ

เหมาะสมกับงานท่ีจะนํามาใชเพ่ือตอบสนองกับความตองการของการทดลองมากท่ีสุด  
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2  ภาพตัวอยางท่ีถูกแท็กดวยคําหลัก5 

 
สําหรับการทดลองโดยท่ัวไปในสาขาคอมพิวเตอรวิชัน (computer vision) ในสวนของ

การประมวลผลภาพระดับสูง รูปภาพท่ีนําเขามาทดลองจะเปนภาพท่ีวัตถุถูกแท็ก หรือกระทําการ 

ใหความหมายมาลวงหนากอน จะเรียกภาพจําพวกนี้วา annotated images   [Carbonetto P., 

2004][ Jia Li, 2003][Winn J., 2005] ดังแสดงในภาพที่ 3.2 แสดงรูปภาพถูกแท็กดวยคําหลัก 

ดังนั้นในการทดลองจะตองมีฐานขอมูลภาพท่ีสมบูรณเพียงพอท่ีจะสามารถนําสวนของคําหลักท่ี

ถูกแท็กมาใชงานไดโดยไมมีผลขางเคียงตอกระบวกการที่นําเสนอ สวนใหญแหลงขอมูลภาพจะทํา

การคัดเลือกบริเวณ (region) ท่ีเหมาะสมสําหรับการแท็กเปนคําหลักหรือคําสําคัญ (keyword) 

                                                 
2 Fotosearch Stock: http://www.fotosearch.com  
3 The corbis Stock: http://pro.corbis.com 
4 The Corel Corporation: http://www.corel.com/ 
5 รูปภาพ อางอิง http://www.corbisimages.com/ คนคืนเม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 
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เพ่ือใชสําหรับการสืบคนขอมูล ดังนั้นบางแหลงขอมูลจะใชการแบงหมวดหมูวัตถุ (object 

categories) เขามาชวยในการจัดกลุมของคําท่ีจะนํามาทดแทนสวน บริเวณนั้นๆ [Everingham M., 

2006] [Winn J., 2005]  ซึ่งคําท่ีจะใชจะมาจากพจนานุกรม (dictionary) จากตารางท่ี 3.1 [A. 

Hanbury, 2007] แสดงตัวอยางงานวิจัยท่ีใชฐานขอมูลคําหลัก ในการทดลองสําหรับการ

ประมวลผลแบบการใหความหมายภาพ (annotation)    

 
 

แหลงขอมูลภาพ 

 

จํานวนคําหลัก

 
EU LAVA Project [Perronnin F., 2006] 

 
10 

Chen and Wang [Chen Y., 2004] 20 

Microsoft Research Cambridge Database [Winn J., 2005] 35 

Carbonetto et al., [Carbonetto P., 2004] 55 

PASCAL VOC Challenge 2005 Database [Everingham M., 2006] 101 

Fei Fei et al., [ L. Fei-Fei, 2004] 101 

Li and Wang [ Jia Li, 2003] 433 

Barnard et al.,  [Barnard K., 2003] 323 

University of Washington Ground Truth Image Database 6 392 

 
ตารางที่ 3.1  ตัวอยางงานวิจัยท่ีใชฐานขอมูลคําหลักในการใหความหมายภาพ 

 
WordNet [Miller G.A., 1990] [Zinger S., 2005]  เปนงานวิจัยท่ีไดรับความนิยมมากมี

นักวิจัยหลายกลุมท่ีอางอิงการใชฐานขอมูลของคําหลักท่ีแท็กบนภาพ [Adrian Popescu 

2008][Javier Álvez, 2008]  โดย WordNet จะใชคํานาม (noun) ถูกเลือกจากพจนานุกรม 

(Dictionary) เปนคําหลักและนําคําหลักเหลานั้นมาจัดกลุม (class) ตามลําดับช้ัน (hierarchy) ถึง 
73,733 กลุมซ่ึงจะมีคํานามท่ีถูกจัดกลุมอยูภายในกิ่งกาน (leave) ของลําดับช้ันมากมายถึง 60,000 
ก่ิง และมีคํานามท่ีใชถึง 116,364 คํา ดังแสดงโครงสรางคําหลักของ WordNet ในภาพท่ี 3.3 แสดง

ก่ิงกานลําดับช้ันของคําวา “dog” จะอยูในก่ิงลําดับช้ันหรือรากฐานมาจากคําหลัก “animal” และ

จากภาพท่ี 3.4 แสดงถึงความสัมพันธของคําหลักกับโครงสรางใน WordNet ของคําวา “dog” 

                                                 
6 http://www.cs.washington.edu/research/imagedatabase/ คนคืนเม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 
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เพ่ือใหสวนอ่ืนไปเรียกใช  โดย WordNet จะถูกใชคูกับโปรแกรมเพ่ือทําการสืบคนขอมูล และยัง

สามารถกําหนดความสัมพันธของคําดวยโครงสรางของ WordNet เองและสามารถสราง

ความหมายเหมือนกัน (synonymy) ไดเชนกัน เปนขอดีของการนํา WordNet เขามาใชดังจะกลาว

ในหัวขอถัดไป 

 

 
ภาพที่ 3.3 สวนยอยของโครงสรางลําดับช้ันของคําหลัก“dog” บน WordNet7 
 
3.1.2 การแท็กคําหลักบนภาพ 

 
ส่ิงท่ีสําคัญถัดจากการเลือกใชฐานขอมูลสําหรับกระบวนการของการประมวลผลภาพ

ระดับสูง (high- level image processing) คือ การใหคําอธิบายภาพ (annotated images) 

โดยใชฐานขอมูลคําหลักท่ีคัดเลือกมา การแท็กคําหลักบนภาพ โดยท่ัวไป ภาพ (image) จะ

ประกอบดวย พ้ืนหลัง (background) และ พ้ืนหนา (foreground) กลาวคือภาพหนึ่งภาพจะ

ประกอบดวยวัตถุ (objects) หลายวัตถุ ทําใหทุกวัตถุควรจะถูกแท็กดวยคําหลักท่ีเหมาะสมจาก

ฐานขอมูล ดังนั้นในการแบงแยกวัตถุ  (segmentation) เปนหัวขอท่ีมีการวิจัยอยางตอเนื่องใน

การประมวลผลภาพระดับต่ํา(low-level image processing) [Qian Huang, 1995][Vailaya 

A., 2001] ดวยคุณลักษณะของภาพหลายคุณลักษณะ (features) เพ่ือทําการแบงแยกใหไดวัตถุท่ี
สมบูรณแบบ แตอยางไรก็ตามการแบงแยกวัตถุท่ีมีรูปรางลักษณะคลายคลึงกันหรือแตกตางกัน

แตมีความหมายเดียวกัน ยังคงเปนเร่ืองท่ีคอนขางยากสําหรับการประมวลผลภาพระดับต่ํารวมถึง

กระบวนการรูจํารูปแบบวัตถุ (pattern recognition) เพ่ือบอกความหมายของวัตถุหรือช่ือของ

วัตถุ แตอยางไรก็ตามในการวิเคราะหความหมายของภาพในงานวิจัยนี้ไดเฉพาะเจาะจงในสวน

                                                 
7 http://people.csail.mit.edu/torralba/research/LabelMe/wordnet/test.html คนคืนเม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 
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การประมวลผลระดับสูง จึงไดขามในสวนของการแบงแยกวัตถุ  และ การรูจํารูปแบบวัตถุ ดังนั้น

ในสวนท่ีกลาวตอไปสําหรับการประมวลผลภาพระดับสูงคือการใหคําอธิบายภาพดวยการแท็ก 

(tag) [Ismail Haritaoglu, 1998] [Tele Tan, 2002] [Vasileios Mezaris, 2003] [R. Zhao, 2002] 

ขอมูลภาพใหอยูในรูปของช่ือวัตถุ หรือคําหลักจากฐานขอมูล  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4  ความสัมพันธของโครงสรางคําหลักบน WordNet8 

 
มีหลายกลุมงานวิจัยท่ีคิดคนกระบวนการใหความหมาย หรือแท็กวัตถุบนภาพดวยวิธีการ

แตกตางกัน จากกลุมเคร่ืองมือท่ีใหความหมายภาพที่นิยม [Jeroen Steggink, 2011] สามารถ

จําแนกวิธีการใหความหมายตามเคร่ืองมือได 3 รูปแบบ ดังนี้  
 

1. แบบ desktop PC [Yao, B.,2007][ Petridis, K.,2006][ Hollink, L.,2004] เปนรูปของการให

ความหมายบนโปรแกรมจะสามารถทํางานไดดวยการติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนตัว 

(personal computer) ขอดีของโปรแกรมท่ีถูกติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนตัวคือ 

สามารถเพ่ิมขีดความสามารถของการประมวลผลในสวนของโปรแกรมไดมากกวาวิธีอ่ืนๆ 

ดังนั้นการโปรแกรมจะมีความสามารถไดมากกวาวิธีการอ่ืนๆ มีความยืดหยุนกวา แตอยางไร

ก็ตามขอจํากัดของวิธีการนี้ คือ เนื่องจากการใหความหมายบนวัตถุนั้นสามารถทําไดดวย

ตนเองทําให ฐานขอมูลภาพถูกจํากัด ขอบเขตของคําหลักถูกจํากัด หรืออาจไมครอบคลุมมาก

                                                 
8 WordNet: http://wordnetweb.princeton.edu/  คนคืนเม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 

DPU



 41

พอการใหความหมายภาพอาจจะถูกใหความหมายดวยตนเองหรือเพียงกลุมบุคคลใดเพียง

กลุมเดียว ทําใหการทดลองไมครอบคลุมเทาท่ีควร ตัวอยางโปรแกรม เชน Image Parsing 

[Yao, B., 2007],  M-OntoMat-Annotizer [Petridis, K.,2006], Photostuff [Halaschek-
Wiener,2005], Spatial Annotation [ Hollink, L.,2004] ดังแสดงในตารางท่ี 3.2 

 
2. แบบออนไลน (online) [Russell, B.C.,2008][Volkmer, T.,2005] [flickr] รูปแบบนี้จะ

สามารถใหความหมายวัตถุบนภาพไดทางออนไลนผานทางเว็บไซต เปนขอดีสําหรับรูปแบบนี้

เพราะทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางงาย ขอมูลภาพและกลุมขอมูลคําหลักจะถูกจัดเก็บลงบน

เซิรฟเวอร เดียวกัน ฐานขอมูลภาพหลากหลายและกลุมคนที่ใหความหมายมีหลายกลุม แต

อยางไรก็ตามการที่มีฐานขอมูล และกลุมคําศัพทท่ีเปดกวางมากเกินไปนี้อาจจะเปนขอเสีย

สําหรับการทดลองที่มีขีดจํากัดเชนเดียวกัน สวนกลุมบุคคลท่ีเขามา จะไมสามารถควบคุมได

การใหความหมายภาพใหเปนไปตามท่ีกําหนดของสวนโปรแกรมที่ทําการทดลอง ตัวอยาง

โปรแกรม เชน  Flickr [flickr]   LabelMe [Russell, B.C.,2008] IBM EVA [ Volkmer, 

T.,2005] ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 
 
 

รูปแบบเคร่ืองมือ เคร่ืองมือคําอธิบายภาพ 
รูปแบบการเลือกวัตถุ 

global 
bounding 

box 
polygon 

free 

hand 

Desktop PC 

Image Parsing    

M-OntoMat-Annotizer    

Photostuff   

Spatial Annotation   

Online  

Flickr    

IBM EVA   

LabelMe    

Online game   

ESP game   

Peekaboom   

Squigl   

 
ตารางที่ 3.2 แหลงฐานขอมูลของคําหลัก 
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ภาพที่ 3.5  โปรแกรม  LabelMe บนเบราวเซอร9  
 

3. แบบออนไลนเกมส (online game) [von Ahn,2004][ von Ahn, L.,2006] เปนการให

ความหมายวัตถุจะอยูในรูปแบบของการเลนเกมสผานทางออนไลนบนเครือขายของ

อินเทอรเน็ต คุณลักษณะพ้ืนฐานจะคลายกับแบบท่ีสอง แตการใหความหมายในลักษณะนี้อยู

บนพ้ืนฐานของการเลนเกมส ซึ่งตองอาศัยความเร็ว ควบคูกับจํานวนคําหลักของการแท็กบน

วัตถุดังนั้นการใหความหมายในรูปแบบคอนขางมีขอจํากัด และ ข้ึนกับความสามารถของผู

เลนเกมสเปนสวนใหญ ไมใชความถูกตอง ดังนั้นอาจทําใหการแท็กวัตถุผิดพลาดหรือไมได

ไตรตรองใหความหมายท่ีถูกตองอยางแทจริง แตอยางไรก็ตามรูปแบบออนไลนเกมสยังเปน

เคร่ืองมือท่ีนิยมกันในปจจุบัน ยกตัวอยางเชน  ESP game [Von Ahn, 2004] Peekaboom 

[ Von Ahn, 2006] Squigl [Squigl] ยังมีหลายหนวยงานท่ีสรางโปรแกรมเพื่อมารองรับการ

ทํางานในรูปแบบท้ัง 3 ดังแสดงในตารางท่ี 3.2 

 
 
 
 
 
 

                                                 
9 LabelMe: http://labelme.csail.mit.edu/ คนคืนเม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 

กลุมเคร่ืองมือ 

คําหลักที่แท็กลงบนภาพ 

 ภาพท่ีถูกแท็ก 
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จากเคร่ืองมือใหความหมายภาพ (image annotation tool) ในตารางที่ 3.2 ท่ีแบงเปน 3 

รูปแบบ แตละรูปแบบมีความสามารถทํางานไดแตกตางกันมีท้ังขอดีและขอจํากัด ดังนั้นใน

งานวิจัยนี้ไดเลือกเคร่ืองมือแบบออนไลน โดยใชโปรแกรม LabelMe9  [B. C. Russell,2008][ A. 

Torralba,2010] เปนเคร่ืองมือท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง สําหรับงานวิจัยทางดาน 

Computer Vision  โดยแอพพลิเคชันนี้สามารถทํางานไดอยางเต็มรูปแบบบนเว็บในลักษณะของ

เคร่ืองมือใหความหมาย (Web-based annotation tools) เร่ิมตั้งแตป 2005 ปจจุบันมีวัตถุบน

ภาพท่ีถูกใหความหมายรวมท้ังส้ิน 400,000 วัตถุ [Von Ahn and L. Dabbish, 2004.] [B. C. 

Russell, 2008] [A. Sorokin and D. Forsyth, 2008] [M. Spain and P. Perona, 2007] [D. 
G. Stork, 1999] ผูใชสามารถเขาถึงโปรแกรมผานทางเครือขายออนไลนได สามารถแท็กวัตถุ

ผานทางออนไลนไดดังแสดงในภาพท่ี 3.5 แสดงหนาเว็บไซตของโปรแกรม  LabelMe โปรแกรม

สามารถทํางานรวมกันไดหลายเพลตฟอรม ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของคณะผูจัดทําโปรแกรมนี ้

ทําใหผูใชงานที่เขามาใหความหมายภาพมาไดมากมาย และมีพ้ืนฐานของการใหความหมายท่ี

แตกตางกันตามความสามารถ ของแตละบุคคล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6  การเลือกสัดสวนของวัตถุบนภาพ
10 

ภาพที่ 3.7  ตวัอยางวัตถุท่ีถูกแท็กดวยโปรแกรม LabelMe10 
 

                                                 
10 LabelMe: http://labelme.csail.mit.edu/ คนคืนเม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 
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รูปแบบของการใหความหมายภาพ หรือแท็กขอมูลบนโปรแกรม LabelMe จากภาพท่ี 3.5

ประกอบดวยเคร่ืองมือชวยการแท็ก (ดานบน) รูปภาพสามารถคัดเลือกจากฐานขอมูลภายใน

โปรแกรม หรือ  โหลดรูปภาพท่ีตองการจากเคร่ืองคอมพิวเตอรเขามาในโปรแกรม LabelMe ได 

วิธีการแท็กวัตถุ แสดงในภาพที่ 3.6 เพ่ือทําการแท็กคําหลักบนวัตถุ ดวยการใชเมาสลากตาม

สัดสวนของวัตถุแบบ freehand บนรูปภาพ เม่ือลากตามสัดสวนของวัตถุเสร็จส้ินโปรแกรมจะใหใส

คําหลักเพ่ือใหความหมายของวัตถุ ขอมูลคําหลักจะถูกจัดเก็บลงบนฐานขอมูลพรอมกับรูปภาพ 

และ ในภาพท่ี 3.7 แสดงตัวอยางของภาพท่ีถูกแท็ก จากภาพที่ 3.5 ขอมูลคําหลักท่ีถูกแท็กแลวจะ

แสดงไวทางขวามือ  จะไดขอมูลคําหลักของวัตถุบนภาพประกอบดวย grass snorkel snorkel kid 

kid ball ball flipper และ flipper  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.8  ตวัอยางภาพที่ถูกแท็กคําหลักบนภาพ ดวยโปรแกรม LabelMe11 

  

                                                 
11 LabelMe: http://labelme.csail.mit.edu/ คนคืนเม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 

คําหลัก: car traffic light car taxi building sky 

คําหลัก: bus person  wheel building  คําหลัก: boat sea water sky mountain wheel 

building 

คําหลัก: person woman sea person woman sky sea 
sandDPU
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หลังจากท่ีผูใชงานแท็กภาพในโปรแกรม LabelMe หรือทําการคนหารูปภาพท่ีถูกแท็ก

โปรแกรมจะมีการแสดงภาพที่ถูกแท็ก ดังแสดงในภาพที่ 3.8 แสดงภาพท่ีถูกแท็ก เสนแสดง

ขอบเขตของคําหลักแตละคําท่ีแท็กไว ดังนั้นการใชฐานขอมูลในโปรแกรม สามารถดาวนโหลดมา

ใชรวมกันได  และขอมูลคําหลักท่ีถูกนํามาใชมีมากมายหลายฐานดังแสดงในตารางที่ 3.1 ดังนั้น

ขอมูลสําหรับการทดลอง จะมีการใชฐานขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจาก LabelMe [B. C. Russell, 

2008]  โดยจะทําการใหความหมายในลักษณะของรูปทรงแบบ polygon ท่ีวาดลงบนวัตถุในภาพ

ดังแสดงตัวอยางในภาพท่ี 3.9 [A. Torralba, 2010] จากโปรแกรม LabelMe เปนตัวอยาง

คําหลักท่ีพบบอยหรือเกิดข้ึนบอยในการใหความหมายของวัตถุบนภาพ ตัวเลขดานขางแทน

จํานวนของการใหความหมาย สําหรับในภาพท่ี 3.10  [A. Torralba, 2010] แสดงตัวอยางของ

ขอมูลคําหลักท่ีถูกแท็กบนภาพในโปรแกรม LabelMe เชนกัน 

 

 

ภาพที่ 3.9 ตัวอยางของคําหลักท่ีพบบอยในการใหความหมายวัตถุ 

 

ภาพที่ 3.10 ตัวอยางของคําหลักในการใหความหมายวัตถุบนภาพ 

DPU



 46

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคําหลักท่ีมีอยูจํานวนมากนั้นโปรแกรม LableMe ไดนํา

ความสามารถของ WordNet ท่ีมีโครงสรางคลายตนไมในการเช่ือมโยงความสัมพันธของคําหลัก

เปนการจัดกลุมของคําตามก่ิงกานสาขามาชวยทําใหลดความซํ้าซอนของคําท่ีถูกแท็กลงบนภาพ 

เพ่ือจัดขอมูลใหคงท่ีเพ่ือพรอมสําหรับการประมวลผลตอไป [B. C. Russell,2008][ A. 

Torralba,2010]    
 
 

3.2 ขั้นตอนการประมวลผล 

 
หลังจากผานข้ันตอนของการเตรียมขอมูลภาพ ฐานขอมูลคําหลักและฐานขอมูลภาพได

ถูกคัดเลือก ดังนั้นขอมูลท้ังหมดท่ีไดจะมีการนําภาพเขามาเพ่ือทําการประมวลผลตามทฤษฎีท่ี

นําเสนอ โดยแบงออกเปน 2 สวนดังนี ้

  
3.2.1 การแทนขอมูลภาพดวยแนวคิดกราฟ 

ขอมูลรูปภาพท่ีไดมาจะถูกแทนที่ดวยแนวคิดกราฟ (Conceptual Graph 

Representation) กําหนดใหรูปภาพใดใด สามารถเขียนความสัมพันธของแนวคิดกราฟไดดังนี ้ 

EVCG ,≡  เม่ือ CG เปนสเปเชียลเอ็นทิตี้ (spatial entities) ท่ีแทนดวยเซตของ V  คือจุด 

(vertex) หรือโหนด (node) เม่ือ }...1{ Ni∈  และความสัมพันธของวัตถุภายในภาพใด เกิดจาก

โหนดสองโหนดท่ีเช่ือมตอกันดวย E เม่ือ ,VVE ×⊂  เม่ือ E  คือความสัมพันธระหวางโหนด

สองโหนด (edge) ความสัมพันธรูปแบบนี้ถูกเรียกวา binary spatial relationship ดังนั้นสามารถ

แทนความสัมพันธของสองจุดไดดวย Evve baab ∈≡ ,  เม่ือกําหนดให Vvv ba ∈, จากตัวอยาง

ภาพท่ี 3.11 ก. แสดงภาพตัวอยางจากโปรแกรม LabelMe ถูกใหความหมายวัตถุตามคําหลัก 

ดังนี้ kid kid grass ball ball snorkel snorkel flipper ดังแสดงในภาพที่ 3.11 ข. และสามารถ

แทนดวยความสัมพันธของวัตถุ ดวยแนวคิดกราฟโหนดแตละโหนดบนกราฟถูกแทนดวยคําหลัก

ดังนั้น grass เปน root node ท่ีมีความสัมพันธรวมกันกับ kid ท้ังสองและ โหนดของ kid จะเกิด

ความสัมพันธตอไปยังสวนตางๆ เชน ball snorkel และ flipper ดังนั้นการแสดงถึงความสัมพันธ

จะถูกเช่ือมเขาดวยกันเปนคาของ E 
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ก. วัตถุท่ีถูกแท็กบนภาพจากโปรแกรม LabelMe 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข. วัตถุท่ีถูกแท็กบนภาพจากโปรแกรม LabelMe 

 
 
 
 
 

 
 

ค. แทนความสัมพันธของวัตถท่ีุถูกแท็กดวยแนวคดิกราฟ 
 

ภาพที่ 3.11 ตัวอยางความสัมพันธของวัตถุดวยแนวคดิกราฟ 
 

คําหลัก: kid kid grass ball ball snorkel snorkel flipper 
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จากภาพที่ 3.11 ค. แสดงความสัมพันธ ท่ีเกิดข้ึนดังนั้นตามแนวคิดกราฟคือโหนดทั้งหมด

ประกอบดวยคําหลักดังนี้ grass kid kid ball ball snorkel snorkel flipper และจุดเช่ือมตอ

ระหวาง grass กับ kid ถูกแทนดวย Evve kidgrasskidgrass ∈≡ ,,
 
ดังนั้นสามารถเขียนรูปแบบ

ใหมเพ่ืองายในการอานดังแสดงในภาพท่ี 3.12  สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ EVCG ,≡  

กําหนดให โหนดตางๆบนภาพดวย },,,,,,,,{ 87654321 vvvvvvvvV =
 
และแทนความสัมพันธ

ระหวางโหนดตางๆดวยสมการ เม่ือกําหนดให 212,1 ,vve ≡
 
ดังนั้นสามารถเขียน edge ท้ังหมด

ในกราฟไดดังนี้
 

},,,,,,,,{ 8,37,36,36,36,35,24,23,12,1 eeeeeeeeeE =  

 

 
 

ภาพที่ 3.12 ความสัมพันธของวัตถุแทนดวยแนวคดิกราฟ 

 
3.2.2 การกําหนดคาน้ําหนักขอมูล  

 การกําหนดคาน้ําหนักสําหรับขอมูลคําหลักบนภาพ โดยคิดคาน้ําหนักจากความสัมพันธ

ขอมูลคําหลักท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดระหวางคําหลักภายในภาพโดยจะเก็บเปนคา IC (Information 

Content) [Resnik et al.,1995] แทนรายละเอียดขอมูลดังนั้นสามารถนับจํานวนคําหลักท่ีเกิดข้ึน

เปนคาของความนาจะเปนของแตละคําหลักบนภาพไดดวยสมการดังนี้ 

∑
=

i
i

i
i vfreq

vfreqvP
)(

)()(

 
เม่ือกําหนดให )( ivP  แทนความนาจะเปนของคาํหลัก iv  และ )( ivfreq แทนความถี่ของคําหลัก

iv   ท่ีเกิดข้ึน   

∑
∈

=
)(

)()(
vwordn

i ncountvfreq . 

เม่ือกําหนดให )(vword  
แทนกลุมของคําหลักท่ีอยูในกลุมคําหลัก v  ดังนั้นเม่ือมีการคํานวณใน

แตละโหนดสามารถเขียนเปนสมการของ IC ใน iv  ไดดังนี้ 
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)(log)( 1
ii vPvIC −=  

เม่ือคําหลักมีความสัมพันธมากกวาหนึ่งกลุมใน WordNet สามารถเขียนสมการหาความสัมพันธ

ของกลุมใน WordNet สามารถท่ีจะเขียนสมการหาความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนสูงสุดไดของกลุมไดจาก

การหาความเหมือนกันของขอมูลมากท่ีสุดของคําหลักดังนี ้

[ ]),(max),( 21,21 21
vvsimvvsim vv=  

เม่ือกําหนดให 1v และ 2v เปนคาํหลักท่ีเกิดความสัมพันธตอกันในกลุมของ 1v และ 2v ใน 

WordNet  ตามลําดับ  

 
3.2.3 การหาความสัมพันธของสายเช่ือมโยงขอมูล 

ภายในภาพหนึ่งๆมีวัตถุท่ีถูกแทนเปนโหนดไดหลายโหนดแตละโหนดถูกเช่ือมโยงดวย 

edge ระหวางกันเปนทอดๆสามารถแสดงลําดับความสัมพันธระหวางโหนดไดดังแสดงในภาพที่ 
3.12 2v เปนโหนดท่ีมีความสัมพันธกับโหนดท่ีอยูดานบนหรือโหนดพอแม (parent node) คือ 

1v และ 2v มีโหนดท่ีอยูดานลางหรือโหนดลูก (children node) คือ 3v  และ 4v ดังนั้นจะเห็นวา

ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนของ 2v  นั้นเกิดข้ึนรวมกันหลายโหนด ดังนั้นจะหาความสัมพันธท่ีเกิดข้ึน

ของโหนดสายการเช่ือมโยง(link) โดยจะใชการคํานวณในลักษณะของความนาจะเปนจาก

ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนเปนคาของ link strength (LS) เปนลอการึทึมแบบผกผันเพ่ือหาคา LS 
ของโหนด iv ไดดังนี้ 

))((log()( iii vparentvPvLS −=  

))(()()( iii vparentICvICvLS −=  

โดยที่ )( ivparent แทนโหนดท่ีอยูเหนอืโหนด iv เม่ือ ,mi∈  m คือจํานวนของโหนดท่ีเกิดข้ึน

ท้ังหมดในภาพ และ )( ivIC  แทน Information Content ของโหนด iv ดังนั้นสามารถเขียนสมการ

ของความนาจะเปนท่ีจะเกิดข้ึนไดดังนี ้

))((
))(())((

i

ii
ii vparentP

vparentcPvparentvP ∩
= . 

 

))((
)())((

i

i
ii vparentP

vPvparentvP =  

 
 

3.2.4 การหาความสัมพันธแพทเทิรนระหวางโหนด 

 
สําหรับการหาความสัมพันธแพทเทิรนระหวางโหนด (link pattern: LP) จะเปนการส่ือ

ถึงความหมายของภาพที่สําคัญ เพราะในภาพจะมีโหนดหรือวัตถุท่ีมีการเช่ือมโยงตอกันใน
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รูปแบบของแพทเทริน ดังนั้นจากขางตนมีการกาํหนดโหนดตางๆบนภาพดวย 

},,...,{ 21 nvvvV =
 
เม่ือ

 
n แทนจํานวนโหนดบนภาพ 1v แทนโหนดท่ี 1 และแทนความสัมพันธ

ระหวางโหนดตางๆดวย 2,1e คือ edge ท่ีเช่ือมโยงระหวางโหนด 1v  และโหนด 2v  เม่ือ

กําหนดให 212,1 ,vve ≡
 
ดงันั้น

 
},...,,{ ,3,22,1 nmi eee=δ เม่ือ

 
δδ ∈i  
สามารถเขียนสมการของ

การ LP ไดดังนี้ 
 

∑
=

i
i

i
i freq

freqLP
)(

)()(
δ

δδ , 

เม่ือกําหนดให )( ifreq δ แทนความถ่ีท่ีเกิดข้ึนจากแพทเทิรนของ iδ เม่ือ ,ni∈  n คือจํานวนของ

แพทเทิรนท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในภาพ 

 
3.2.5 การวัดความคลายกันของกราฟแบบจับคู  

การหาความคลายกันของภาพตองมีการเปรียบเทียบในแตละสวนของกราฟตามคาน้ําหนัก

ของแตละก่ิงกานท่ีเกิดข้ึนบนกราฟ โดยกําหนดให 1G  และ 2G  แทนกราฟที่จะทําการ

เปรียบเทียบการเปรียบเทียบความคลายกันมีท้ังหมด 2 ข้ันตอน  

− การเปรียบเทียบความคลายดวยขอมูล 
การเปรียบความคลายดวยขอมูลภายในกราฟ 1G  และ 2G  

แทนกราฟท่ี 1 และ 2 โดยที่มีขอมูล

ภายในเปน 1Gvi ∈  และ 2Gv j ∈ โดยใชวิธีการเปรียบเทียบขอมูลภายในของแตละกราฟดวย

สมการดังนี้ 
),(_),(_ 2121 GGmatchcontentGGcontentsim =  

 

โดยที่อัลกอริทึมของ content_match มีดังนี ้
 

 
Algorithm 1: Content_Matching. 
 

1. input: Semantic Conceptual Graph 1G ,  

                  Representative Graph 2G ;  

2. output: the content matching coefficient. 

3. BEGIN 

4. Initialize 21, GvGv ji ∈∈  where ji vv , are leaves, 

                      .0_,0 == cmtotalcm  

5. While )(1 ivG is not NULL 

6.             if  ))()((_ 21 ji vGvGcontentfind ==  
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7.                     )).(( 2 jvGLScmcm +=  

8.                     ).,_( icmtotalincrement  

9.             else  if ))(())(((_ 21 ji vparentGvparentGcontentfind ==  

10.                     ))).((( 2 jvparentGLScmcm +=  

11.                      ).,_( icmtotalincrement  

12.                      else increment i . 

13.                      end if 

14.             end if 

15. end while 

16. RETURN ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
cmtotal

cm
_

. 

 
− การเปรียบเทียบความคลายดวยความสัมพันธของขอมูลกราฟ 

การเปรียบความคลายดวยความสัมพันธของขอมูลภายในกราฟ   จะใชวิธีการเปรียบเทียบขอมูล

ภายในของแตละกราฟดวยสมการดังนี้ 
),(_),(_ 2121 GGmatchiprelationshGGrelationsim =  

 
โดยที่อัลกอริทึมของ Relationship_match มีดังนี ้
 
 
 
Algorithm 2: Relationship_Matching. 
 

1. input: Conceptual Graph 1G ,  

                  Representative Graph 2G ;  

2. output: the relationship matching coefficient. 

3. BEGIN 

4. Initialize 21, GG ji ∈∈ δδ , .0_,0 == rmtotalrm                     

5. While )(1 iG δ is not NULL 

6.             if  ))()((_ 21 ji GGiprelationshfind δδ ==  

7.                     )).(( 1 jRGLPrmrm δ+=  

8.                     ).,_( irmtotalincrement  

9.             end if 

10. end while 
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11. RETURN ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
rmtotal

rm
_

. 

 
3.3 ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพ 
 

จากภาพที่ 3.1 ข้ันตอนการวัดประสิทธิภาพ (evaluation) เปนข้ันตอนสุดทายของ

กระบวนการจําแนกความหมายภาพ จะนําเอาผลการจําแนกกลุมของภาพท่ีจัดไดมาทําการวัด

ประสิทธิภาพของส่ิงท่ีนําเสนอขางตน โดยจะตรวจสอบกลุมของภาพที่จัดไดวามีคาเปนอยางไร 

เม่ือเทียบกับกลุมของภาพท่ีถูกตอง ซึ่งตองมีการวัดคาความระลึก (recall) และคาความแมนยํา 

(precision) จะเปนคาท่ีแสดงวา การคนคืนขอมูลไดตรงกับความตองการเพียงใด สวนคาความ

ระลึกจะเปนคาท่ีแสดงถึงความครอบคลุมในการจัดกลุมภาพ หลังจากนั้นจะนําคามาคํานวณในรูป

ของคาความถูกตอง (accuracy) และ F-measure ตอไปและนําคาท้ังหมดมาแปลผลและประเมิน

ผลลัพธท่ีไดวามีความเหมาะสม หรือตรงกับวัตถุประสงคท่ีตองการหรือไมในรูปท่ีสามารถเขาใจ

ไดงาย เชน ตาราง หรือกราฟซ่ึงในงานวิจัยนี้ไดแสดงในรูปของตารางเช่ือมโยงปฏิสัมพันธความ

สับสน (confusion matrix)  สามารถอานเพิ่มเติมไดในบทท่ี 2 
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บทที่ 4 
ผลการทดลอง 

 
 
ในการทําวิจัยครั้งเพื่อหาความหมายของภาพท่ีเกิดจากการแปลความหมายรวมของทุกวัตถุที่

ปรากฎบนภาพ ไดนําเสนอในรูปแบบของการแทนขอมูลภาพ ดวยความสัมพันธของขอมูลวัตถุภายใน
ภาพ หรือเรียกวา แนวคิดกราฟ (Conceptual Graph) ในลักษณะของกราฟท่ีนําเสนอน้ันจะมีแสดง
ความสัมพันธของขอมูลภายในภาพของวัตถุที่เกิดข้ึนทั้งหมดในรูปแบบของกราฟรวมทั้งความสัมพันธ 
(Relationship) ระหวางวัตถุที่เกิดข้ึน และจะมีการวัดคาความสัมพันธของความเหมือนกันดวยวิธีการ
แทนขอมูลภาพแบบคอนเซปชวลกราฟ (Conceptual Graph) และทําเปรียบเทียบความเหมือนกันของ
ความหมายภาพดวยการหาความเหมือนของภาพทั้งหมด 4 วิธีการ โครงขายประสาทเทียมแบบหลาย
ช้ัน     แผนผังการจัดระบบตัวเอง   เครือขายแบบเบย   และการวัดวิธีการวัดความคลายกันของกราฟ
แบบจับคู (Similarity Measure with Conceptual Graph Matching) แสดงผลการทดลองดังนี้ 

 

4.1 การกําหนดขอมูลภาพ   
 
 ขอมูลสําหรับการทดลองไดใชฐานขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจาก LabelMe [B. C. Russell, 

2008]    โดยแอพพลิเคชันนี้สามารถทํางานไดอยางเต็มรูปแบบบนเว็บในลักษณะของเคร่ืองมือให

ความหมาย  ซึ่งไดมีการคัดเลือกภาพสําหรับการทดลองใหอยูในหมวดหมูในวงจํากัดเพียง 6 กลุม

เพ่ือทดสอบการจําแนกความหมายของขอมูลภาพ ประกอบดวยกลุมของ ภาพที่ทํางาน (office), 

ภาพสนามหญา(lawn), ภาพภายในหอง (room), ภาพเมือง (city), ภาพทะเล (beach), ภาพสนาม

กีฬา (stadium) ซึ่งภาพท่ีนํามาถูกจําแนกความเหมือนกันของความหมายภาพดวยการใชคําหลักที่ถูก

แท็กไวบนภาพจากหลายผูใชใน LabelMe และไดทําการทดลองจําแนกดวยโครงขายประสาทเทียม

แบบหลายช้ัน (Multiple Feedforward Neural Network)   แผนผังการจัดระบบตัวเอง (Self-organizing 

maps:SOM) เครือขายแบบเบย  (Bayesian Network)  และการวัดวิธีการวัดความคลายกันของกราฟแบบ

จับคู (Similarity Measure with Conceptual Graph Matching) ดังน้ันในการทดลองจะมีการแสดงผล

ลัพธดวยตารางเชื่อมโยงปฏิสัมพันธความสับสน (confusion matrix) จุดประสงคเพ่ือทําการ

เปรียบเทียบการใชฟเจอรในรูปแบบตางๆกัน ไดแสดงผลการทดลองดังนี้ 
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4.2 ผลการจําแนกความหมายของขอมูลภาพ  
 
จากการทําการทดลอง เพ่ือจาํแนกความหมายของขอมูลภาพออกโดยในงานวิจัยนี้จะแบง

ออกเปน 6 กลุมประกอบดวยกลุมของ กลุมท่ี 1  แสดงถึงภาพที่ทํางาน (office) เปนสถานท่ีภายใน 

(indoor) ที่บุคคลทํางาน อาจมีเคร่ืองใชสํานักงานประกอบ, กลุมท่ี 2  ภาพสนามหญา(lawn) เปน
ภาพภายนอก (outdoor) ที่มีสนามหญา สนามเด็กเลนหรือถนน เพ่ือใชในการพักผอน ทํากิจกรรม

อ่ืนๆ, กลุมท่ี 3  ภาพภายในหอง (room) เปนภายภาพลักษณะภายใน (indoor) บาน อาจมีโซฟา 

เฟอรนิเจอร หรือหองครัวประกอบ, กลุมท่ี 4  ภาพเมือง (city) เปนภาพในลักษณะ (outdoor) ที่
ประกอบดวยตึก อาคาร ถนน รถยนต เปนตน, กลุมท่ี 5  ภาพทะเล (beach) เปนภาพในลักษณะ
ภายนอก (outdoor)  ประกอบดวยสวนตางๆ เชน ทองฟา ทะเล พื้นนํ้า พ้ืนทราย หรือ ตนไม  

อาคาร สถานที่รานคา  กลุมท่ี 6  ภาพสนามกีฬา (stadium) เปนภาพในลักษณะภายนอก (outdoor) 
ที่ประกอบดวย สนามแขงขันตางๆ ที่มีอุปกรณกีฬาประกอบ โดยท่ีเคร่ืองมือการจําแนกท้ังหมด 4 วิธี

ดวยกันคือ naïve-Bayes, Multilayer, SOM,  Similarity Matching โดยเปนการจําแนกในสวน
ของคําหลักท่ีปรากฎบนภาพจะมีความสัมพันธกันในลักษณะของ WordNet ผลของการจําแนก

ความหมายของภาพใน 6 กลุม ดังภาพแสดงในตารางท่ี 4.1 ถึง 4.4  ดวยตารางเช่ือมโยงปฏิสัมพันธ
ความสับสน (%) 

 
 
 

 

Class 
Confusion Matrix (%) 

Office Lawn Room City Beach Stadium 
Office 79 3 5 7 1 5 
Lawn 3 65 8 5 14 5 
Room 4 9 82 2 2 1 
City 7 4 1 78 4 7 

Beach 1 13 2 3 74 7 
Stadium 0 2 0 3 0 96 

Accuracy rate 78.7 
 

ตารางท่ี 4.1 ผลลัพธการจําแนกความหมายภาพดวยวิธ ีnaïve-Bayes  

 
 
 
 
 
 

DPU



 55

 
 

Class 
Confusion Matrix (%) 

Office Lawn Room City Beach Stadium 
Office 71 3 11 7 1 7 
Lawn 8 65 4 5 11 7 
Room 5 2 89 2 2 0 
City 12 6 4 64 5 9 

Beach 3 14 4 2 72 5 
Stadium 2 3 1 3 5 86 

Accuracy rate 74.5 
 

ตารางท่ี 4.2 ผลลัพธการจําแนกความหมายภาพดวยวิธ ีMultilayer 

 

Class 
Confusion Matrix (%) 

Office Lawn Room City Beach Stadium 
Office 79 3 5 7 1 5 
Lawn 5 70 3 7 8 7 
Room 3 3 92 1 1 0 
City 4 5 2 77 5 7 

Beach 2 11 3 3 74 7 
Stadium 0 9 0 3 0 96 

Accuracy rate 80.3 
 

ตารางที ่4.3 ผลลัพธการจําแนกความหมายภาพดวยวิธ ีSOM 

 

Class 
Confusion Matrix (%) 

Office Lawn Room City Beach Stadium 
Office 95 0 0 0 1 5 
Lawn 4 80 1 4 5 6 
Room 3 1 85 2 5 4 
City 2 1 3 85 2 4 

Beach 1 3 2 1 92 2 
Stadium 0 5 0 0 0 95 

Accuracy rate 88.8 
 

ตารางที ่4.4 ผลลัพธการจําแนกความหมายภาพดวยวิธ ีSimilarity Matching 
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Class 
BayesNet. Multilayer SOM Similarity Matching 

Prec. Recall F1 Prec. Recall F1 Prec. Recall F1 Prec. Recall F1 

Office 84.0 79.0 81.4 70.3 71.0 70.6 84.9 79.0 81.9 90.5 94.1 92.2 

Lawn 67.7 65.0 66.3 69.9 65.0 67.4 69.3 70.0 69.7 88.9 80.0 84.2 

Room 83.7 82.0 82.8 78.8 89.0 83.6 87.6 92.0 89.8 93.4 85.0 89.0 

City 79.6 77.2 78.4 77.1 64.0 69.9 78.6 77.0 77.8 92.4 87.6 89.9 

Beach 77.9 74.0 75.9 75.0 72.0 73.5 83.1 74.0 78.3 87.6 91.1 89.3 

Stadium 79.3 95.0 86.5 75.4 86.0 80.4 78.7 88.9 83.5 81.9 95.0 88.0 

Accuracy 78.74 74.50 80.26 88.81 

 
ตารางที ่4.5 ตารางเปรียบเทียบผลลัพธการจําแนกขอมูล   

 

 
จากผลการทดลองไดแสดงในตารางที่ 4.1 - 4.4  เปนตาราง จะเห็นวา lawn  ไดคาความ

ถูกตองเพียง 65%  ดวยวิธีการจําแนกแบบ naïve-Bayes  และ Multilayer แตสําหรับ กลุมภาพ 

stadium จะไดคาความถูกตองถึง 96% สําหรับ  naïve-Bayes และ SOM ซึ่งไดมากกวาการจําแนก

ดวย Similarity Matching ถึง 1% แตอยางไรก็ตามการจําแนกในกลุมภาพ Stadium ดวยวิธี 

Multilayer จะไดคาความถูกตอง 86% ซึ่งมีคาท่ีนอยกวาวิธีอ่ืนๆ จากภาพในกลุม room ผลการ
ทดลองไดคาความถูกตอง 82%  89% และ 92% สําหรับ naïve-Bayes, Multilayer และ SOM จะ

เห็นวาวิธีการท่ีมีการจําแนกดวย SOM ไดคาความถูกตองมากที่สุดสําหรับกลุมภาพ room สําหรับ
การจําแนกดวยวิธี Similarity Matching ไดคาความถูกตองเพียง 85% เทานั้น SOM จะสามารถ

จําแนกไดมีคาความถูกตองที่สูงกวา แตอยางไรก็ตามเมื่อมีการเปรียบเทียบท่ีมีการจําแนกดวย 

Similarity Matching จะเห็นวากลุมภาพที่เปน lawn จะสามารถจําแนกความคลายกันของกราฟท่ี
แทนความเหมือนกันของภาพไดคอนขางสูงถึง 95% เชนเดียวกันกับกลุมภาพที่เปน stadium และใน
กลุมภาพที่เปน beach มีคาความถูกตอง 92% ซึ่งในวิธีการจําแนก ของ naïve-Bayes, Multilayer 
และ SOM ในกลุมของ beach จะไดสูงสุดเพียง 72% เทานั้น 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
(จ) 

 
(ฉ) 

ภาพที่ 4.1 ตัวอยางผลลัพธของการจําแนกความหมายภาพ  

(ก) ภาพที่ทํางาน (office) (ข)  ภาพสนามหญา (lawn) (ค) ภาพภายในหอง (room)  

(ง) ภาพเมือง (city) (จ) ภาพทะเล (beach) (ฉ) ภาพสนามกีฬา (stadium) 
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จากตารางท่ี 4.5 แสดงการเปรียบเทียบวิธกีารจําแนก 4 รูปแบบ naïve-Bayes,  Multilayer, 

SOM และ Similarity Matching โดยท่ีนําเสนอวธิีการใช Similarity Matching  โดยทีก่ารจําแนก

ดวยการวดัความคลายกันของกราฟจะไดคาความถกูตองเฉลี่ยรวมที่มีคามากท่ีสุด ถึง 88.81% ในขณะท่ี 

SOM naïve-Bayes และ Multilayer  มีคาความถกูตองเฉลี่ยรวมเพียง 80.26%  78.74% และ  74.50 

ตามลําดับ ดังนั้นจะเห็นวาการใชความสัมพันธขอมูลที่ถูกแทนที่ดวยกราฟ (Conceptual Graph 

Representation) และการวดัคาความหมายภาพดวยวธิีการวัดความคลายกันของกราฟแบบจับคู สามารถ

ชวยในการจําแนกความหมายของภาพไดมากกวาวธิีอ่ืน ดังแสดงภาพผลลพัธของการจําแนกในภาพที่  

4.1 
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง 

 
 
ในบทนี้ไดทําการสรุปผลการทดลอง และขอเสนอแนะ รวมท้ังขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ

ทดลอง รวมไปถึงส่ิงท่ีควรจะปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อแกไขขอผิดพลาดและแนวทางการทําวิจัยตอใน

เรื่องของ semantic image ซึ่งเปนงานวิจัยท่ีปจจุบันไดมีนักวิจัยใหความสนใจอยางแพรหลาย เพราะ

สามารถนําไปประยุกตใชไดหลายดานทั้งทางดานการแพทย และการในอุตสาหกรรม เปนตน  

 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 
งานวิจัยนี้ไดเสนอหัวขอวิจัยทางดานการประมวลผลภาพ ในสวนของการวัดความคลายกัน

ของภาพ เพื่อใหไดความหมายของภาพที่อยูในหมวดหมูเดียวกัน   โดยปกติทั่วไปน้ันการใช

อัลกอริทึมที่มาสกัดขอมูลภาพนั้นมักจะใชสกัดเพียงขอมูลที่เกิดขึ้นภายในภาพ แลวนํามาประมวลผล
เพื่อใชในการสืบคนขอมูลภาพ แตปจจุบันไดมีการนําคําหลักท่ีไดจากการใหความหมายของการแท็ก

วัตถุบนภาพมาหาความสัมพันธภายใน โดยพยายามหาความสัมพันธที่คลายกันของวัตถุในหมวดหมู

เดียวกัน  ดังน้ันในงายวิจัยนี้จึงไดนําเสนอ  ในรูปแบบของการแทนขอมูลภาพ ดวยความสัมพันธของ

ขอมูลวัตถุภายในภาพ หรือเรียกวา แนวคิดกราฟ (Conceptual Graph) ในลักษณะของกราฟท่ีนําเสนอ

น้ันจะมีแสดงความสัมพันธของขอมูลภายในภาพของวัตถุที่เกิดข้ึนทั้งหมดในรูปแบบของกราฟรวมทั้ง

ความสัมพันธ (Relationship) ระหวางวัตถุท่ีเกิดข้ึน และจะมีการวัดคาความสัมพันธของความ

เหมือนกันดวยวิธีการท่ีเรียกวา การจับคูกราฟ (Graph Matching) ของขอมูลภาพท่ีถูกแทนคา

ความหมายไว ดังนั้นภาพที่มีความหมาย เหมือนกันจะมีไดคาของความเหมือนกันมากท่ีสุด จากการ

ทดลองจะสามารถพสูจนไดวาทฤษฎีน้ีเหมาะสมที่จะนํามาใชรวมกันเพื่อแปลความหมายของภาพ 

เพราะฉะนั้นในงานวิจัยนี้ยังคงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีสามารถนําวิธีการที่นําเสนอเขามาประยุกตเพื่อให

สามารถนําวิธีการมาใชชวยในแปลความหมายของภาพได ดังผลสรุปจากการทดลองดังนี้ 
 

 จากขั้นตอนการทดลองในบทที่ 4 สามารถสรุปไดวา การใชขอมูลคําหลักท่ีไดมาจาก LabelMe 

ซึ่งภายในคําหลักแตละคํามีความสัมพันธตามรูปแบบของ WordNet และไดนําเสนอวิธีการแทน

ขอมูลภาพแบบคอนเซปชวลกราฟ (Conceptual Graph) และทําเปรียบเทียบความเหมือนกันของ
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ความหมายภาพดวยการหาความเหมือนของภาพท้ังหมด 4 วิธีการ โครงขายประสาทเทียมแบบหลาย

ชั้น (Multiple Feedforward Neural Network)   แผนผังการจดัระบบตัวเอง (Self-organizing 

maps)  เครือขายแบบเบย  (Bayesian Network) และการวัดความคลายกันของกราฟแบบจับคู 

(Similarity Measure with Conceptual Graph Matching) 

 

  จากการทดลองไดทําการแบงกลุมของภาพไวทั้งหมด 6 กลุม ในขั้นตอนนี้จะทําการทดลอง
เพื่อจําแนกความหมายของขอมูลภาพภาพที่ทํางาน (Office), ภาพสนามหญา(Lawn), ภาพภายใน
หอง (Room), ภาพเมือง (City), ภาพทะเล (Beach), ภาพสนามกีฬา (Stadium) จะเห็นวาการ
จําแนกภาพ ดวย SOM สามารถไดคาความถูกตองเฉล่ียถึง 80.26% แตอยางไรก็ตามเมื่อมีการใชวิธี
ที่นําเสนอคือการวัดความคลายกันดวยกราฟ จะไดคาความถูกตองเฉล่ียถึง 88.81% เพราะฉะนั้นจาก
การทดลองสามารถสรุปไดวา การท่ีนําทฤษฎีแนวคิดกราฟและการวัดความคลายกันของกราฟเขามา

ชวยในการจําแนกความเหมือนกันของกลุมภาพ สามารถชวยในการจําแนกไดเปนอยางดีประมาณ 

8% 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 
ในกระบวนการจําแนกขอมูลภาพออกเปนกลุมยอยท่ีมีความหมายในรูปแบบของความหมาย

ภาพโดยรวมนั้นจะเปนการพิจารณาภาพท่ีซับซอนมากขึ้น นอกจากการคนคืนขอมูลภาพหรือการ

จําแนกภาพโดยทั่วไปท่ีตองการคนคืนเพียง ความเหมือนกันของวัตถุท่ีเกิดขึ้นบนภาพเทานั้น ใน

งานวิจัยสวนใหญจึงเนนไปที่การสกัดขอมูลภาพในรูปแบบของการสกัดดวยอัลกอริทึมที่แตกตางกัน 

และคนหาภาพเพียงความเหมือนกันของรูปทรงหรือลักษณะเฉพาะ หรือเพียงแตวัตถุบนภาพ เทานั้น 

ทั้งที่มีความหมายและไมมีความหมาย แตอยางไรก็ตาม เบ้ืองตนของผลลัพธที่ไดจากการคนคืนหรือ

จําแนกภาพ คือความเหมือนกันทางกายภาพ เชน รูปทรง สี หรือชนิดของวัตถุ แตลักษณะการ

วิเคราะหและพิจารณาของการเหมือนกันทางความหมายภาพ หรือ semantic น้ันจะมีลักษณะการ

วิเคราะหที่แตกตางกันออกไป ในอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึงเปนรูปแบบที่เกิดจากความคิดของมนุษยที่มีการ

แปลงความจากภาพ แตอยางไรก็ตามส่ิงท่ีไดจากการทดลองนั้นยังคงมีขอที่ตองปรับปรุงเพิ่มอยูอีก

หลายสวนดวยกัน 
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ส่ิงควรจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อใหการแปลความหมายของภาพไดดีย่ิงขึ้นอีก ก็คือการ

พิจารณารายละเอียดของวัตถุของภาพ ซึ่งคําหลักท่ีถูกเลือกมาจากกลุมภาพใน LabelMe นั้นอาจจะ

ถูกจํากัดเพียงบางกลุมคําเทานั้น ยังไมหลากหลายมากเทาท่ีควร เพราะฉะน้ันควรจะมีการจัดกลุมของ

วัตถุที่เขามาทําการทดลองใหมีความหมายที่รัดกุมมากขึ้น  และเม่ือภาพที่มีสวนของสภาพแวดลอมท่ี

คลายคลึงกันมาก จะถูกจัดอยูในกลุมเดียวกันท้ังที่ วัตถุภายในภาพ โดยเฉพาะ วัตถุที่เปน มนุษย ที่

เปนวัตถุเดนในภาพ ถามนุษยมีรูปรางลักษณะทาทางที่แปลงเปล่ียน เชน ยืน นั่ง นอน หรือ กระโดด 

ทําใหการตีความหมายของภาพโดยรวมมีความหมายท่ีแตกตางกันออกไป จึงทําใหทาทางของมนุษย 

(human action) สามารถบอกไดถึงความหมายของภาพโดยรวมไดเชนกัน อาจจะตองมีการใชการ

พิจารณา อารมณ จากใบหนาและทาทางของการแสดงออกสัมพันธควบคูกันไป ซึ่งงานวิจัยในสวนของ

อารมณมนุษยที่แสดงออกทางใบหนา และทาทางก็ยังคงเปนงานวิจัยยังคงวิจัยกันอยูมาก เพราะฉะนั้น

ในงานวิจัยที่นําเสนอน้ีเปนอีกแนวทางหนึ่งที่พยายามจะคิดคนวิธีการท่ีจะหาความหมายที่เกิดขึ้นจาก

ภาพ ในอีกมุมมองหน่ึงซ่ึงยังคงตองมีการพิจารณาและวิเคราะหปรับปรุงการทดลองตอไป. 
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