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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่
โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั และ 2) เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบจดจา
ภาพสาหรับตรวจจับอะไหล่โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั
การวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยสองวิธีหลัก วิธีที่หนึ่ งขยายความสามารถอัลกอริ ทึม จาก
หลักการของการจดจารู ปภาพตามวิธีการเรี ยนรู ้การถ่ายโอน จากความรู ้เกี่ยวกับแบบจาลองการถ่าย
โอน นาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไปที่แบบจาลองเป้ าหมาย วิธีน้ ีทาการฝึ กฝนข้อมูลบนชุดข้อมูลขนาด
ใหญ่เพื่อตรวจจับชิ้นส่ วนอะไหล่ โดยการฝึ กฝนจากภาพชิ้นส่ วนอะไหล่จานวน 500 – 1,200 ภาพ
และวิธีที่สองดาเนิ นการโดยการสร้างและการทดสอบแบบจาลอง ซึ่ งแบ่งกลุ่มอะไหล่ออกเป็ น 5
หมวดหมู่ 1) อะไหล่ขนาดเล็ก 2) อะไหล่พลาสติก 3) อะไหล่โลหะ 4) อะไหล่แผ่นโลหะ และ 5)
อะไหล่แท่งเฟอร์ ไรต์ การดาเนินการนี้ ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมตามวิธีการเรี ยนรู ้การถ่าย
โอนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบตรวจจับภาพอะไหล่ และแสดงคาอธิ บายชิ้นส่ วนอะไหล่แบบ
เรี ยลไทม์
ผลการวิจยั นี้ มีค่าความแม่นยาร้ อยละ 87.44 ค่าเรี ยกคืนร้อยละ 86.76 ค่าความถู กต้อง
ร้อยละ 86.76 และการวัดประสิ ทธิภาพโดยรวมร้อยละ 86.64 ตามลาดับ
คาสาคัญ การจดจาภาพ อัลกอริ ทึมการจดจาภาพ โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั การ
เรี ยนรู ้เชิงถ่ายโอนข้อมูล
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Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) to develop an image recognition
system for spare parts detection using convolutional neural network, and 2) to evaluate the
effectiveness of the image recognition system for spare parts detection using convolution
neural network.
This research consisted of two main methods. The first method extended an
algorithm from principle approach of an image recognition based on the transfer learning
method by the knowledge of transfer model from source to target task model. This method
was trained on a large dataset to detect spare parts by training 500 – 1,200 photos. The second
method was carried out by generating and testing the model that was operated by categorizing
groups of spares into 5 categories as 1) small spares 2) plastic spares 3) metal spares 4) metal
sheet spares, and 5) ferrite bar spares. This method applied the convolutional neural network
based on transfer learning method for increasing the performance of image detection system
and displaying spare part description in real-time.
The measurement results were 87.44% for precision, 86.76% for recall, 86.76%
for accuracy, and 86.64 for F-measure respectively.
Keywords: Image recognition, Image recognition algorithm, Convolution neural network,
Transfer learning
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รอบของการหาเอาท์พุตเท่ากับ 10000
73

ฏ

สารบัญภาพ (ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ 4.17 แสดงการคานวณหาค่าความแม่นยา (Precision) และค่าเรี ยกคืน (Recall) ของจานวน
รอบของการหาเอาท์พุตเท่ากับ 20000
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บทที่ 1

บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การท าธุ รกิ จในปั จจุ บ ันมี ก ารแข่ง ขัน ที่ สู ง การส่ งสิ นค้าหรื อบริ ก ารให้ท นั ต่ อความ
ต้อ งการของลู ก ค้า ถื อ ว่า เป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ ส าคัญ ต่ อ การอยู่ร อดขององค์ ก ร การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ทาให้เพิ่มขีดความสามารถให้กบั องค์กรธุ รกิจเกี่ ยวกับการผลิ ตอุปกรณ์ รับส่ ง
สัญญาณความถี่ต่าในรถยนต์ถือเป็ นการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ในสายพานการผลิตจะ
มีเครื่ องจักรเพื่อช่ วยในการผลิ ตเป็ นจานวนมาก แต่ละเครื่ องทาหน้าที่แตกต่างกันไป ดังนั้นสิ่ งที่มี
ความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับชิ้ นงานการผลิ ตคืออะไหล่ อะไหล่บางชิ้ นสัมผัสกับชิ้ นงานโดยตรงซึ่ ง
จะต้องถูกเปลี่ ยนหลังจากครบกาหนดที่ตอ้ งเปลี่ยน เช่น ถูกเปลี่ยนเมื่อผลิ ตชิ้นงานครบ 50,000 ชิ้ น
เป็ นต้น และสาเหตุ อีกประการที่ จะต้องเปลี่ ยนอะไหล่ คือการชารุ ด แตก หัก อะไหล่ แต่ล ะชิ้ นมี
ลักษณะที่หลากหลาย ทั้งขนาด สี รู ปทรงที่แตกต่างกันไปทาให้ยากในการค้นหารายละเอียดของ
อะไหล่เพื่อทาการเบิกและเปลี่ยนได้ทนั ที ซึ่ งการทาให้การผลิต ผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่มีปัญหาใด ๆ ย่อมเป็ นสิ่ งที่ทุกองค์กรปรารถนา แต่ในความเป็ นจริ งแล้วอุปสรรคและปั ญหา
อาจเกิ ดขึ้ นได้ทุ ก เวลา ทั้งที่ โดยตั้งใจและไม่ ได้ต้ งั ใจจากพนักงาน ทั้งที่ ส ามารถควบคุ มได้และ
ควบคุ มไม่ได้จากสถานการณ์ ต่าง ๆ เครื่ องจักรก็เป็ นปั จจัยหนึ่ งของกระบวนการผลิ ตซึ่ งมีการใช้
งานทุกวัน โอกาสที่ชิ้นส่ วนหรื ออะไหล่เกิดการชารุ ดเสี ยหายจึงมีสูง เมื่ออะไหล่เกิดชารุ ดเสี ยหาย
กระบวนการผลิ ตจึงหยุดลงเพื่ อรอการเปลี่ ยนอะไหล่ แต่ในการเบิ ก อะไหล่ จะต้องใช้หมายเลข
อะไหล่ ที่ ล งทะเบี ย นไว้ใ นระบบการวางแผนทรั พ ยากรองค์ก ร (Enterprise resource planning :
ERP) ของบริ ษ ัท ที่ น ามาใช้ในการจัดการทรัพ ยากรขององค์ก ร ทุ ก ครั้ งที่ พ นัก งานจะเบิ ก แต่ ไ ม่
สามารถบอกได้ว่าอะไหล่ ที่ จะเบิ ก นั้น หมายเลขอะไร เพราะไม่ ไ ด้ระบุ ไว้ในตัวอะไหล่ จาเป็ น
จะต้องให้พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ สโตร์ คน้ หาโดยใช้คาค้นในส่ วนรายละเอียดของอะไหล่ ในการ
ค้นหาในระบบซึ่ งบางครั้งอาจตรงกันหลายตัว จาเป็ นจะต้องไปหาที ละชิ้ นในชั้นเก็บที่ระบุไว้ใน
ระบบ และบางครั้งในการลงทะเบียนอะไหล่เข้าระบบ การป้อนข้อมูลรายละเอียดของอะไหล่ไม่ได้
สื่ อถึ งรายละเอี ยดของอะไหล่ ชิ้นนั้นมี ผลทาให้การค้นหาเสี ยเวลามาก กรณี จะค้นหาที่ คู่มือของ
เครื่ องจักรก็ไม่สามารถทาได้เพราะหมายเลขอะไหล่ในคู่มือไม่ได้สอดคล้องกับหมายเลขที่ใช้การ
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จัดเก็บในระบบของบริ ษทั ผลกระทบทาให้การผลิ ตหยุดชงัก หรื อเกิ ดความล่ าช้า อาจส่ งสิ นค้า
ไม่ได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ ทาให้เสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจดจาภาพ (Image recognition) ซึ่ ง
เป็ นประเภทหนึ่ งของการเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร (Machine learning) มาทาการแก้ไขปั ญหานี้ การใช้
เทคโนโลยีน้ ี สิ่งสาคัญคือการสกัดคุณลักษณะสาคัญของภาพก่อนเข้าสู่ กระบวนการจาแนกประเภท
เพื่อใช้แยกประเภทหรื อใช้ในการรู ้จารู ปภาพ ซึ่ งงานวิจยั ส่ วนใหญ่มุ่งเน้นพัฒนาในส่ วนการสกัด
ลักษณะเด่ นของภาพเพื่ อให้ความแม่นยาสู ง บางครั้ งมี การผสมผสานหลากหลายวิธีในการสกัด
คุณลักษณะเด่น และใช้จานวนภาพที่นามาฝึ กฝนเป็ นจานวนมาก มีผลทาให้การฝึ กฝนใช้เ วลานาน
เช่ น วิธี ก ารสกัดคุ ณ ลักษณะเด่ น ของภาพโดยวิธีก าร Scale Invariant Feature Transformer : SIFT
(ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล , 2557) เมื่อทาการหาความสอดคล้องจนได้ครบทุกจุดในภาพแล้ว ก็อาจ
พบว่าจุดบางจุดที่เป็ นจุดที่อาจอยูน่ อกความสนใจในการพิจารณา ซึ่ งมีผลทาให้เกิดความผิดพลาด
ในกระบวนการประมาณความถู กต้องของภาพ จึงต้องทาการวิเคราะห์ เพื่อคัดจุดที่ อยู่นอกความ
สนใจออก วิธีการ SIFT จะไม่สามารถสกัดคุณลักษณะเด่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สาหรับงานวิจยั
ที่สกัดคุณลักษณะเด่นด้วยวิธี ใช้ Histogram of Oriented Gradients : HOG ในการค้นคืนภาพพบว่า
การเปรี ยบเทียบสี ในฮีสโตแกรมแบบสี ต่อสี โดยไม่คานึ งถึงข้อมูลสี ขา้ งเคียงในฮีสโตแกรมทาให้
เกิ ด ความผิ ด พลาด (ประภาพร กุ ล ลิ้ ม รั ต น์ ชัย , 2551) การใช้วิธี Pyramid Histogram of Oriented
Gradients : PHOG สามารถช่ วยเพิ่มความแม่นยาแต่มีค่าการเรี ยกคื นไม่สูงมากนัก วิธีรู้จาสองชั้น
โดยอาศัยวิธีการ Convolutional neural network : CNN ซึ่ งเป็ นโครงข่ายประสาทเทียมประเภทหนึ่ ง
ที่สามารถใช้สกัดคุณลักษณะสาคัญของภาพและคุณลักษณะเด่นพิรามิดฮิสโตแกรม (วศิน ทับแสง,
2557) ซึ่ งให้ความแม่นยาที่สูงและใช้ภาพในการฝึ กฝนจานวน 3,000 ถึง 7,000 ภาพ โดยค่าความ
แม่นยาจะลดลงเมื่อจานวนคลาสเพิ่มขึ้น และระบบจะทางานได้อย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพหากมีการ
ถ่ายภาพในลักษณะก้มลงด้านล่างหรื อมุมเงยขึ้นด้านบนหรื อถ่ายจากด้านหลัง อีกทั้งยังไม่สามารถ
พัฒนาในรู ปแบบเรี ยลไทม์ได้
ดังนั้นงานวิจยั นี้ นาเสนอการพัฒนาระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่โดยใช้
โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบคอนโวลู ชั น ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ เรี ย กว่ า การเรี ย นรู ้ เชิ ง ถ่ า ยโอนข้อ มู ล
(Transfer Learning) กล่ าวคื อเป็ นการใช้ตวั แบบของโครงข่ ายประสาทเที ยมแบบคอนโวลู ชัน ที่
ได้รับการฝึ กฝนมาแล้ว ตัวแบบที่ใช้คือ Inception V3 เป็ นตัวแบบหรื อแบบจาลองของโครงข่าย
ประสาทเที ยมแบบคอนโวลู ชัน ซึ่ งถู กพัฒนาโดยกูเกิ ลซึ่ งได้จากการสอนโดยรู ปภาพจานวน 1.2
ล้านภาพใช้ฝึกฝนบนหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิ ก เพื่อใช้ในการจาแนกประเภทรู ปภาพทั้งหมด
1,000 ภาพ ดังนั้นด้วยวิธี ก ารนี้ จะใช้ส่ วนที่ ส กัดคุ ณ ลักษณะของอะไหล่ ด้วยตัวแบบนี้ พ ร้ อมทั้ง
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ฝึ กฝนส่ วนรู ้จาด้วยข้อมูลอะไหล่ดว้ ยส่ วนการจาแนกประเภท โดยใช้รูปภาพอะไหล่ 500 ภาพเพื่อ
ทาการฝึ กฝน และพัฒนาในรู ปแบบเรี ยลไทม์ ซึ่ งจะเหมาะสมกับ สถานการณ์ ปั จจุ บ นั ที่ ตอ้ งการ
ความรวดเร็ ว เพื่อความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน

2. วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่โดยใช้โครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชนั
2.2 เพื่อประเมินความถูกต้องของค่าความแม่นยาและค่าเรี ยกคืนของระบบจดจาภาพ
สาหรับตรวจจับอะไหล่โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั

3. กรอบแนวคิดงำนวิจัย

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดภาพรวมของงานวิจยั
จากภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดของงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นตอนที่ 1 กำรรวบรวมภำพ เป็ นขั้นตอนที่นาอะไหล่มาถ่ายภาพและบันทึกไว้
ในฮาร์ ดดิสก์ เพื่อทาความสะอาดข้อมูลภาพโดยการคัดเลือกภาพที่มีภาพอะไหล่อยูใ่ นส่ วนของภาพ
ทั้งหมด และนาภาพที่ได้ทาความสะอาดแล้วมาจัดเก็บแยกตามคลาสหรื อตามหมายเลขของอะไหล่
ในแฟ้มข้อมูล
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3.2 ขั้นตอนที่ 2 ส่ วนของกำรสร้ ำงตัวแบบ โดยการเรี ยกใช้ตวั แบบ Inception V3 ที่
ได้รับการฝึ กฝนมาแล้วมาทาการสกัดคุณลักษณะของภาพและจัดเก็บในรู ปแบบของไฟล์ Text เพื่อ
จะใช้ในการฝึ กฝน ท าการเพิ่ มชั้นของ Fully connected และ Softmax เพื่ อใช้ไฟล์ที่ ผ่านการสกัด
คุณลักษณะแล้วมาทาการฝึ กฝนเป็ นข้อมูลอะไหล่ และทาการบันทึกเป็ นไฟล์ตวั แบบเพื่อนาไปใช้
งานจดจาอะไหล่ต่อไป
3.3 ขั้นตอนที่ 3 จดจำภำพอะไหล่ เป็ นการเรี ยกใช้ตวั แบบที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 เพื่อใช้
ในการจดจาอะไหล่ โดยการทางานจะพยากรณ์อะไหล่ตวั ที่นามาทดสอบ ผลที่ได้จะเป็ นหมายเลข
ชื่ ออะไหล่ และค่าความเชื่ อมัน่ จากนั้นให้ระบบเรี ยงลาดับจากความเชื่ อมัน่ สู ง และแสดงผลของ
อะไหล่ที่พยากรณ์ได้จากค่าความเชื่อมัน่ ที่สูงนั้น

4. ขอบเขตของกำรวิจัย
4.1 ขอบเขตด้ ำนเทคนิควิธีกำร
4.1.1 ขอบเขตด้ านตัวแบบหลัก โดยการใช้ตวั แบบที่ได้รับการฝึ กฝนมาแล้วชื่ อ
Inception v3 มาทาการถ่ายโอนเชิงการเรี ยนรู ้
4.1.2 ขอบเขตด้ านการหาคุณลักษณะสาคัญ เป็ นการถ่ายความรู ้จากตัวแบบหลักที่
ได้จากการฝึ กฝนข้อมูลขนาดใหญ่ของโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อนามาสกัดคุณลักษณะสาคัญของ
ภาพของข้อมูลใหม่
4.1.3 ขอบเขตด้ า นการสร้ า งตั วแบบใหม่ โดยการเพิ่ ม ชั้น Fully connected กับ
Softmax เพื่อฝึ กฝนข้อมูลใหม่ โดยใช้ค่าน้ าหนักและไบแอสของโครงข่ายประสาทเทียมในตัวแบบ
หลักเป็ นค่าเริ่ มต้นในการฝึ กฝน
4.2 ขอบเขตด้ ำนข้ อมูล
4.2.1 ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่ าง การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างของ
อะไหล่ที่แบ่งกลุ่มออกเป็ นจานวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 5 ชิ้น รวมทั้งหมด 25 ชิ้ น ตามลักษณะรู ปทรงของ
อะไหล่ และ/หรื อวัสดุ ที่ใช้ทาอะไหล่ และถ่ ายภาพอะไหล่ เพื่อนามาวิจยั อะไหล่ ชิ้นละ 500 ภาพ
รวมจานวนรู ปภาพอะไหล่ท้ งั หมด 12,500 ภาพ
4.2.2 ขอบเขตของพื้นหลังของภาพ (Background) เป็ นการศึกษาข้อมูลโดยใช้
การทดลองกับภาพที่มีพ้นื หลังเป็ นสี ขาว
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4.2.3 ขอบเขตของระยะห่ า งจากกล้ องถึงอะไหล่ เป็ นการศึ ก ษาข้อมู ล กับ การ
ทดลองที่ระยะห่างจากกล้องถึงอะไหล่ 5 – 15 เซนติเมตร
4.3 ขอบเขตด้ ำนระบบงำน
4.3.1 ส่ วนของผู้ใช้ งาน ใช้แสดงหมายเลขและชื่ อของอะไหล่พร้อมทั้งเปอร์ เซ็นต์
ค่าความเชื่อมัน่ ของการพยากรณ์
4.3.2 ส่ วนของผู้ดูแลระบบ
1) ปรับปรุ งข้อมูลรู ปภาพอะไหล่ โดยการลบแฟ้มข้อมูลสาหรับอะไหล่เก่า
ไม่ใช้งานในระบบ และเพิ่มแฟ้มข้อมูลสาหรับอะไหล่ที่เข้ามาใหม่
2) ปรับ ปรุ งตัวแบบสาหรับ ส่ วนของผูใ้ ช้งานหลังการเพิ่มข้อมู ลอะไหล่
ใหม่หรื อลบข้อมูลรู ปภาพของอะไหล่เก่าที่เลิกการใช้งานไปแล้ว

5. นิยำมศัพท์ เฉพำะ
5.1 โครงข่ ำ ยประสำทเที ย มแบบคอนโวลู ชั น (Convolutional Neural Network :
CNN) คือเทคนิคการสกัดคุณลักษณะสาคัญและใช้ในการจาแนกรู ปภาพ
5.2 กำรเรี ยนรู้ เชิ งถ่ ำยโอนข้ อมูล (Transfer learning) เป็ นเทคนิ คที่ใช้ความรู ้จากการ
ฝึ กฝนข้อมูลจานวนมากก่อนหน้า มาทาการเปลี่ยนค่าเป้ าหมายและทาการฝึ กฝนซ้ าด้วยข้อมูลอีกชุด
5.3 กำรรู้ จำรู ปภำพ (Image recognition) คื อความสามารถในการเก็บข้อมูลรู ปภาพ
และใช้ขอ้ มูลรู ปภาพในการค้นหาและเรี ยกข้อมูลออกมาใช้
5.4 อะไหล่ (Spare part) หรื ออุปกรณ์หรื อส่ วนประกอบของเครื่ องจักรที่จดั เตรี ยมไว้
ใช้เมื่อจาเป็ นหรื อเมื่อของเก่าชารุ ดเสี ยหายไป ซึ่ งอะไหล่ที่ใช้ในงานวิจยั นี้ จะแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม
คืออะไหล่ขนาดเล็ก อะไหล่พลาสติก อะไหล่แท่งโลหะ อะไหล่แผ่นโลหะ และอะไหล่แท่งเฟอร์
ไรท์ ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างของอะไหล่ท้ งั หมดของบริ ษทั

6. ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
6.1 ได้ระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชนั
6.2 ได้ระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชนั ที่มีการทดสอบค่าความถูกต้องของความถูกต้องและค่าเรี ยกคืน

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
เนื้ อหาส่ วนนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก ส่ วนที่หนึ่ งเป็ นส่ วนที่รวบรวมทฤษฎี หลักการ
และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั โดยครอบคลุมเจาะลึกเรื่ องที่จะศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ส่ วนที่สองเป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ นส่ วนที่นาเสนอผลงานวิจยั ที่มีผทู ้ ามาก่อนเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งและพัฒนางานวิจยั ดังนี้
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเนื้อหา 1) ภาพและพิกเซล 2) โครงข่ายประสาทเทียม
3) โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั และ 4) การเรี ยนรู ้เชิงถ่ายโอนข้อมูล
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1.1 ภาพและพิกเซล
พิกเซล (Pixel) (อุษนีย ์ สังฆธรรม, 2556) คือจุดหรื อเม็ดสี ที่ประกอบกันทาให้เกิด
เป็ นภาพ ภาพหนึ่ ง ๆ จะประกอบด้วยพิ ก เซลมากมาย ซึ่ ง ภาพแต่ ล ะภาพที่ ส ร้ า งขึ้ น จะมี ค วาม
หนาแน่ นของพิ ก เซลเหล่ า นี้ แตกต่ า งกันออกไป ความหนาแน่ นนี้ เป็ นตัวบอกถึ ง ความละเอี ยด
(Resolution) ของภาพ ซึ่ งมีหน่วยเป็ น ppi (Pixel Per Inch) คือจานวนพิกเซลต่อนิ้ว ถ้าค่า ppi ยิ่งสู ง
ภาพก็จะมีความละเอียดและคมชัดมากขึ้น และในหนึ่ งพิกเซลจะเป็ นจุดสี หนึ่ งสี ใดเท่านั้นจะมีสีอื่น
ไม่ได้ ซึ่ งแต่ละภาพที่ ถูกสร้ างขึ้ นจากความหนาแน่ นของจุ ดภาพดังกล่ าวบางครั้ ง เรี ยกว่า ความ
คมชัด โดยมากจะระบุเป็ นจานวนพิกเซลด้านแนวนอนคู ณด้า นแนวตั้ง และใช้เป็ นการบอกถึ ง
คุณสมบัติของจอภาพหรื ออุปกรณ์แสดงผลของภาพ
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ภาพที่ 2.1 แสดงความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่มนุษย์เห็นและคอมพิวเตอร์ เห็น
ที่มา: https://adeshpande3.github.io/A-Beginner%27s-Guide-To-Understanding-ConvolutionalNeural-Networks/
จากภาพที่ 2.1 แสดงตัวอย่างของความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่มนุษย์เห็นกับสิ่ งที่คอมพิวเตอร์
เห็น โดยภาพทางด้านซ้ายจะเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์เห็ นจะอาศัยหลักการของการตกกระทบของแสงผ่าน
ดวงตาและประมวลผลด้วยสมองเพื่อให้สามารถระบุวา่ วัตถุน้ นั คืออะไร ส่ วนภาพทางด้านขวาจะ
เป็ นสิ่ งที่คอมพิวเตอร์ เห็นโดยจะเห็นเป็ นค่าตัวเลข ตัวเลขที่เก็บนั้นอยูใ่ นรู ปแบบของอาร์ เรย์ของจุด
สี และค่านั้นจะขึ้นอยูก่ บั ความละเอียดและขนาดของรู ปภาพ และคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถระบุได้วา่
วัตถุหรื อภาพนั้นคืออะไร
การหาลักษณะสาคัญของภาพมีหลากหลายวิธีดงั นี้
1. ลักษณะสาคัญของลวดลาย (Texture Feature)
ลวดลายภายในภาพเป็ นหนึ่งในลักษณะสาคัญที่ใช้ในการระบุวตั ถุ หรื อขอบเขต
ที่ น่า สนใจในภาพ ไม่ ว่า จะเป็ นภาพถ่ า ยทางอากาศ (Aerial Photograph) ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม
(Satellite Images) หรื อภาพถ่ายทางการแพทย์ (Medical Images) ซึ่ งลวดลายในภาพเหล่านี้ สามารถ
อธิ บายถึงคุณสมบัติของภาพ และสามารถตีความหรื อบอกความแตกต่างของภาพได้ คุณสมบัติของ
ลวดลายนั้นยังสามารถนาไปใช้ในการจาแนกภาพทางการแพทย์เช่ น ภาพแมมโมแกรม และ ภาพ
อัลตราซาวด์ ลักษณะสาคัญหรื อคุณลักษณะของลวดลายนั้นจะเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระจายของ
รู ปแบบโทนสี (Tone) ภายในภาพ ดังนั้นลักษณะการเปลี่ ยนแปลงของโทนสี ภายในภาพจึ ง เป็ น
ข้อมูลสาคัญซึ่ งนามาใช้ในการจาแนกภาพได้ ลักษณะสาคัญของลวดลายนั้นสามารถหาได้จาก
เมตริ กซ์ของระดับสี เทาที่เกิ ดขึ้นร่ วมกัน (Grey-level Co-occurrence Matrix) หรื อ GLCM ฟั งก์ชนั
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ใน GLCM นั้นจะทาการคานวณและเปรี ยบเที ยบการเกิ ดขึ้ นของระดับสี เทาในภาพหรื อรู ปแบบ
(Pattern) ของระดับสี เทาระหว่างพิกเซลในภาพ โดยใช้ความน่ าจะเป็ นในการแสดงผลของความ
ชัด เจนของลวดลาย (Contrast) การเกิ ด ขึ้ น ร่ ว มกัน ของลวดลาย (Correlation) และการเป็ นเนื้ อ
เดี ย วกัน ของลวดลาย (Homogeneity) ซึ่ งลัก ษณะส าคัญ ของลวดลายเหล่ า นี้ จะถู ก น าไปใช้ ใ น
กระบวนการจาแนกภาพ
2. ลักษณะสาคัญของฮิสโตแกรม (Histogram Based Feature)
รู ปร่ างลักษณะและคุณสมบัติของฮิสโตแกรม เป็ นลักษะสาคัญอีกประเภทหนึ่ง
ที่นิยมนามาใช้เป็ นลักษณะสาคัญในการจาแนกภาพ ซึ่งกราฟฮิสโตแกรมจะให้ขอ้ มูลสถิติของความ
เข้มสี ที่เกิ ดขึ้นในภาพ และสามารถหาความน่ าจะเป็ นของความเข้มสี ระดับสี เทาที่ เกิ ดขึ้ นในภาพ
รู ปร่ างลักษณะและคุณสมบัติของฮิสโตแกรม เป็ นลักษณะสาคัญอีกประเภทหนึ่งที่นิยมนามาใช้เป็ น
ลักษณะสาคัญในการจาแนกภาพ ซึ่ งกราฟฮิสโตแกรมจะให้ขอ้ มูลสถิติของความเข้มสี ที่เกิดขึ้นใน
ภาพ และสามารถหาความน่าจะเป็ นของความเข้มสี ระดับสี เทาที่เกิดขึ้นในภาพ
1) ค่าเฉลี่ย (Mean) คือ ค่าเฉลี่ยความเข้มสี
2) ค่าความแปรปรวน (Variance) คือ การเปลี่ยนแปลงความเข้มสี รอบ
3) ความเบ้ (Skewness) คือ ค่าที่แสดงถึงความสมมาตรของกราฟฮิสโตแกรม
หากฮิสโตแกรมมีความสมมาตรแล้ว ความเบ้จะมีค่าเป็ น 0
4) ความโด่ง (Kurtosis) คือ ค่าที่วดั จุดสู งสุ ดและต่ าสุ ดภายในกราฟในฮิสโต
แกรมซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั การกระจายข้อมูลแบบปกติ (Normal Distribution)
3. ลักษณะสาคัญของรู ปร่ าง (Shape Feature)
การหาลักษณะสาคัญของรู ปร่ างนั้นเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่ งในการ
จาแนกภาพ สมมติว่าต้องการที่จะจาแนกวัตถุสองชนิ ดซึ่ งมีรูปร่ างต่างกันจากภาพ ลักษณะสาคัญ
ของรู ปร่ างของวัตถุ จะเป็ นตัวระบุ ความแตกต่างของวัตถุ แต่ละชนิ ด ลักษณะสาคัญของรู ปร่ างที่
สาคัญได้แก่ พื้นที่ (Area) เส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter) ส่ วนนูนของรู ปร่ าง (Convex Area) โครงร่ าง
(Skeleton) เส้นรอบรู ป (Perimeter) ระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นขอบ (Centroid to Distance)
โดยทัว่ ไปวิธีการประมวลผลภาพเชิงตัวเลขที่ทาให้คอมพิวเตอร์สามารถรู ้จกั วัตถุในภาพได้
นั้น แบ่ ง ออกได้เ ป็ นสองระดับ ด้ว ยกัน คื อ การประมวลผลภาพในระดับ ต่ า (Low-Level Image
Processing) และการประมวลผลภาพในระดับสู ง (High-Level Image Processing)
การประมวลผลภาพในระดับต่า คือ การประมวลผลเชิ งตัวเลขเกือบทั้งหมด เพื่อหาตัวแปร
ต่าง ๆ มาอธิบายข้อมูลของภาพ เพื่อต้องการนาตัวแปรต่าง ๆ เหล่านั้นไปใช้สาหรับการประมวลผล
ภาพระดับสู งต่อไปโดยทัว่ ไป แล้วการประมวลผลภาพระดับต่าจะประกอบด้วย การประมวลผล
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ภาพก่ อน (Pre-Processing) เช่ น การกาจัดสัญญาณรบกวน หรื อการทาให้ภาพคมชัดและการหา
ขอบภาพ เป็ นต้น
การประมวลผลระดับสู งเป็ นการนาผลลัพธ์ หรื อสัญลักษณ์ที่ได้จากการประมวลผลภาพ
ระดับต่า มาตีความหรื อประมวลผลเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถรู ้จกั และเข้าใจภาพได้ สาหรับความ
แตกต่ า งของการประมวลผลภาพ ทั้ง 2 ประเภท นั้นคื อ การประมวลผลภาพระดับต่ า จะใช้ค่า
พิกเซลของจุดภาพ ส่ วนการประมวลภาพระดับสู งนั้นจะนา ข้อมูลภาพที่ได้มา ประมวลผลและถูก
แสดงในลักษณะของสัญลักษณ์ ของสิ่ งต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพ เช่ น ขนาดของวัตถุ รู ปร่ าง และ
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างวัตถุในภาพ
1.2 โครงข่ ายประสาทเทียม (Neural Network)
โครงข่ายประสาทเทียม (กชกร ณ นครพนม, 2558) เป็ นเทคนิคที่ได้รับความนิยม
เลือกใช้ในการพยากรณ์ เนื่ องจากสามารถรองรับการทางานที่มีความซับซ้อนได้ดี และให้ผลการ
ทานายได้อย่างถูกต้องแม่นยา ส่ วนมากการพยากรณ์โดยโครงข่ายประสาทเทียมมักถูกจัดทาเป็ นชุ ด
เครื่ องมือสาเร็ จรู ปที่มีให้เลือกใช้ในซอฟต์แวร์ ของการทาเหมืองข้อมูล ซึ่ งผูใ้ ช้ส่วนใหญ่เลือกใช้มกั
ไม่ ท ราบที่ ม าและหลัก การท างานภายใน โดยมัก เลื อ กใช้เ นื่ อ งจากเป็ นเทคนิ ค ที่ มี ค วามฉลาด
สามารถเรี ยนรู ้เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ดว้ ยตนเอง จนสามารถนาแบบจาลองหรื อโมเดลที่
ได้มาใช้ในการพยากรณ์ผลลัพธ์ตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ นอกจากกนี้โครงข่ายประสาทเทียมนิยมนามาใช้
ในรู ปแบบของการทางานเหมืองข้อมูลได้หลากหลาย เช่นการจาแนกประเภท การจัดกลุ่ม หรื อการ
ทาเหมืองข้อมูลด้วยอนุกรมเวลา เป็ นต้น
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ของโครงข่ายประสาทเทียมสาหรับการพยากรณ์ เป็ นการเรี ยนรู ้
แบบมีผสู ้ อน (supervised learning) คือการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งทราบหรื อสามารถระบุค่าเป้ าหมาย (target)
ที่ ต้องการท านายไว้ก่ อนล่ วงหน้า นิ วรั ล จะท าการสร้ างความสั มพันธ์ จากสั ญญาณค่ าเป้ าหมาย
(target signal) ที่สอดคล้องกับอินพุตการเรี ยนรู ้แบบมีผูส้ อนนี้ มกั นามาปรับใช้ในการพยากรณ์ เช่น
การทานายอายุลูกค้าที่สนใจของสิ นเชื่ อจากธนาคาร โดยอินพุตประกอบด้วย รายละเอียดต่าง ๆ
ของลูกค้า เช่น เพศ อาชีพ รายได้ และค่าเป้ าหมายคืออายุลูกค้าที่สนใจขอสิ นเชื่อกับธนาคาร สาหรับ
ใช้เป็ นข้อมูลให้โครงข่ายประสาทเทียมเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ แบบมีผูส้ อนมีหลายอัลกอริ ทึมด้วยกัน
เช่นการเรี ยนรู ้แบบย้อนกลับ (backpropagation) เป็ นต้น
โครงสร้ า งและขั้น ตอนวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ ละย้อ นกลับ นิ ย มน ามาใช้เ พื่ อ เรี ยนรู ้
ความสัมพันธ์ของข้อมูลจดจารู ปแบบเพื่อสกัดองค์ความรู ้ใหม่โดยอาศัยของการปรับค่าถ่วงน้ าหนัก
จนกรัทง่ั ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับค่าเป้ าหมายที่ตอ้ งการทานายมากที่สุด
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ประเภทของข้อมูลในโครงข่ายประสาทเทียม เนื่ องจากการพยากรณ์ถือเป็ นการเรี ยนรู ้
แบบมีผูส้ อนหรื อมีเป้ าหมาย ชุ ดข้อมูลที่ใช้จาเป็ นต้องทราบค่าเป้ าหมาย โดยแบ่งชนิ ดของข้อมู ล
เป็ น 2 ประเภทด้วยกัน
1. อินพุต (input) คือข้อมูลหรื อแอตทริ บิวต์ที่ถูกเลือกเพื่อใช้เป็ นอินพุตในการเรี ยนรู ้
ของโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่ งโดยทัว่ ไปผูใ้ ช้มกั เลือกข้อมูลที่คิดว่าสาคัญและมีผลต่อค่าเป้ าหมายที่
ต้องกาทานายและมักไม่นาค่าแอตทริ บิวต์ที่คาดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าเป้ าหมายมาเป็ นอินพุต
2. เอาท์พุต (output) คือค่าหรื อข้อมูลที่โครงข่ายประสาทเทียมสร้างความสัมพันธ์ เพื่อ
ทานายผลลัพธ์ ในการเรี ยนเรี ยนรู ้ ของโครงข่ายจานาเอาท์พุตที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับค่าเป้ าหมาย
(target value) หากเอาท์พุตที่ ทานายได้ยงั มี ค่ าไม่ใกล้เคี ยงกับค่า เป้ า หมายที่ ย อมรั บได้ โครงข่า ย
ประสาทเทียมจะทาการเรี ยนรู ้ซ้ าจนกระทัง่ เอาท์พุตมีค่าใกล้กบั ค่าเป้ าหมาย
หนึ่ งหน่ วยประสาท ในการทางานของโครงข่ายประสาทเที ยมมักประกอบไปด้วย
นิ วรั ลโหนดหลายโหนดด้วยกัน โดยแต่ละนิ วรั ลโหนดมี การทางานถื อเป็ นหนึ่ งหน่ วยประสาท
(neural) ซึ่งมีรูปแบบการทางานที่เหมือนกันดังแสดงในภาพที่ 2.2
Weights
Y1
Y2
Yn

W1j

Bias
j

W2j

∑



Wnj

Inputs (Output
from previous
layer)

Weighted sum

Activation
function

ภาพที่ 2.2 แสดงหนึ่งหน่วยประสาท (neural)
ที่มา: กชกร ณ นครพนม (2558)

Output
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โดยในหนึ่ งหน่ วยที่เชื่ อมติดกันจะทาการรับข้อมูลจากนิ วรัลโหนดก่อนหน้า หรื อถื อ
ได้วา่ เป็ นเอาท์พุตจากลาดับชั้น (layer) ก่อนหน้า พร้อมคานวณผลรวมของค่าถ่วงน้ าหนัก (weight
sum) จากนาค่าถ่วงน้ าหนักคูณกับค่าอินพุตที่เข้ามายังนิ วรัลโหนด เมื่อได้ผลรวมดังกล่าวแล้ว จึงมี
การบวกด้วยค่า ไบแอส (bias) ซึ่ งใช้เป็ นค่าที่ช่วยในการขยับช่วงของข้อมูลและผ่านฟังก์ชนั กระตุน้
(activation function) ก่อนแสดงค่าเอาท์พุตต่อไป
Input
layer

Hidden
layer

Output
layer

ภาพที่ 2.3 ดัดแปลงมาจากสถาปั ตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม
ที่มา: กชกร ณ นครพนม (2558)
จากภาพที่ 2.3 แสดงชั้นของโครงข่ายประสาทเทียมโดยทัว่ ไป จะประกอบด้วยชั้น
ทั้งหมด 3 ชั้น คือ input layer เป็ นชั้นที่รับข้อมูลเข้า hidden layer ชั้นนี้เป็ นชั้นที่ใช้สาหรับเรี ยนรู ้
ของโครงข่าย และ output layer เป็ นชั้นที่รวมผลลัพธ์ที่ได้จาก hidden layer และแปลงข้อมูลเพื่อ
ส่ งออก
1) ชั้นอินพุต (input layer) เป็ นชั้นที่ติดต่อกับข้อมูลอินพุตโดยจานวนตัวรับข้อมูลหรื อ
อินพุตโหนด (input node) จะเท่ากับจานวนแอตทริ บิวต์ที่เลือกมาเป็ นอินพุตเช่นการทานายรายได้
ของลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลอินพุต 3 ค่า คือระดับการศึกษา ตาแหน่ง และอายุ ใช้จานวนอินพุตโหนด
เท่ากับ 3 โหนด เป็ นต้น
2) ชั้นซ่อน (hidden layer) หรื อบางครั้งเรี ยกว่านิวโรด (neurodes) เป็ นชั้นที่อยูก่ ่ ึงหลาง
เชื่อมต่อระหว่างชั้นอินพุตและชั้นเอาท์พุต ทาหน้าที่หลักในการสร้างโมเดลจากชั้นอินพุตเพื่อทา
การสร้างและปรับค่าถ่วงน้ าหนัก โดยเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ของข้อมูลดังกล่าวและทาการส่ งข้อมูล
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ต่อเพื่อเป็ นอินพุตต่อไป ชั้นซ่อนนี้อาจจะประประกอบด้วยชั้นย่อยมากกว่าหนึ่งชั้นด้วยกัน ทั้งนี้
ผูใ้ ช้มกั กาหนดจานวนชั้นซ่อนจากความซับซ้อนของข้อมูลหลัก
3) ชั้นเอาท์พุตเป็ นชั้นสุ ดท้ายที่รับข้อมูลจากชั้นซ่ อนเพื่อใช้คานวณค่าเอาท์พุต
องค์ประกอบของ Multilayer Feed Forward Neural Network นอกจากอินพุตและค่า
เป้ าหมายซึ่ งเป็ นข้อมูลสาคัญพื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multilayer Feed Forward
Neural Network แล้ว ภายในสถาปัตยกรรมของโครงข่ายมีองค์ประกอบสาคัญดังนี้
1) ค่าถ่วงน้ าหนัก (weight) ใช้ในการปรับค่าตามการเรี ยนรู ้จากอินพุตที่นาเข้าเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตและค่าเป้ าหมายที่ตอ้ งการโดยทัว่ ไปค่าเริ่ มต้นของค่าถ่วงน้ าหนักถูก
กาหนดโดยการสุ่ ม มักใช้ค่าน้อย ๆ เช่ นมี ค่าอยู่ระหว่า ง -0.5 ถึ ง 0.5 เป็ นต้นสาหรั บกรณี ท ว่ั ไป
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านเหมืองข้อมูลจะทาการสุ่ มให้โดยอัตโนมัติ
2) ไบแอส (bias) เป็ นค่าที่เชื่ อมติดกับนิ วรัลโหนดในชั้นซ่ อนและชั้นเอาท์พุต ใช้ใน
การขยับ ช่ ว งของข้อ มู ล ให้ ข ยับ ช่ ว งเพื่ อ เข้า ใกล้ ค่ า เป้ า หมายมากขึ้ น มี ก ารก าหนดค่ า เริ่ มต้น
เช่นเดียวกับค่าถ่วงน้ าหนักคือเป้ นการสุ่ มค่าน้อย ๆ
3) ฟังก์ชนั กระตุน้ (activation function) เป็ นฟังก์ชนั ที่ใช้ในการควบคุมค่าและช่วงของ
เอาท์พุตจากโครงข่าย ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกาหนดฟังก์ชนั ที่เลือกมาเป็ นฟังก์ชนั กระต้นได้ เช่น โลจิสติก
ซิ ก มอยด์ (logistic sigmoid) ซึ่ ง ให้ค่ า เอาท์พุ ต อยู่ระหว่า ง 0 ถึ ง 1 หรื อไฮเพอร์ บอลิ ก แทนเจนต์
(hyperbolic tangent) หรื อเพียวลิ เนี ย ร์ (pure linear) เป็ นต้น ทั้งนี้ อยู่กบั ค่าเอาท์พุต ที่ผูใ้ ช้ต้องการ
โดยทัว่ ไปมักใช้โลจิสติกสซิ กมอยด์เป็ นฟั งก์ชนั กระตุน้ โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ปจะมีการกาหนดค่า
ปริ ยาย (default value) ไว้ให้ ทั้งนี้ผใู ้ ช้สามารถเลือกใช้ฟังก์ชนั อื่นแทนได้
4) อัตราการเรี ย นรู ้ (learning rate) เป็ นค่ า ที่ ใ ช้ใ นการก าหนดอัต ราการปรั บ ค่ า ถ่ ว ง
น้ าหนักของโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อให้เข้าใกล้ค่าเป้ าหมาย โดยทัว่ ไปมักกาหนดอัตราการเรี ยนรู ้
(learning rate) ให้มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1เช่นหากต้องการให้มีการปรับค่าถ่วงน้ าหนักในอัตราที่เร็ ว
โดยกาหนดให้อตั ราการเรี ยนรู ้มีค่า 0.9 เป็ นต้น
5) ตัววัดระดับความถูกต้องหรื อเทรดโฮลด์ (threshold) หรื อตัววัดความคลาดเคลื่อน
(error) มักถูกกาหนดค่าเพื่อให้โครงข่ายทราบค่าความผิดพลาดหรื อค่าความคลาดเคลื่อนที่สามารถ
ยอมรับได้เพื่อยุติการเรี ยนรู ้ (training)
อัลกอริ ทึมของการเรี ยนรู ้แบบย้อนกลับ (backpropagation algorithm) เป็ นอัลกอริ ทึมที่
มีจุดประสงค์หลักเพื่อหาค่าถ่วงน้ าหนักที่เหมาะสมกับข้อมูลมากที่สุด สาหรับใช้เป็ นตัวแทนของ
โมเดลจากชุดข้อมูลนาเข้าในการพยากรณ์ขอ้ มูลที่เป็ นชุดทดสอบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
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หลักการทางานสาคัญของอัลกอริ ทึมของการเรี ยนรู ้แบบย้อนกลับคือการทาการปรับ
ค่าถ่ วงน้ าหนักซ้ าจนกระทัง่ ค่าที่ ทานายได้น้ ันเข้าใกล้เคี ยงกับค่า เป้ าหมายภายใต้ค่ าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้เพื่อให้ยตุ ิการเรี ยนรู ้ แต่หากในแต่ละรอบการเรี ยนรู ้เพื่อปรับค่าถ่วงน้ าหนักยังไม่
เข้าใกล้ค่าเป้ าหมายเพียงพอ จะทาการปรับค่าถ่วงน้ าหนักและค่าไบแอสย้อนกลับมาที่โครงข่าย โดย
ทาการปรับค่าถ่วงน้ าหนักย้อนกลับจากด้านเอาท์พุตมาจนกระทัง่ อินพุต ก็คือปรับจากชั้นเอาท์พุต
มาจนกระทัง่ ถึงชั้นซ่อน
1.3 โครงข่ ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network)
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู ชนั (ธนภัทร์ คุม้ สุ ภา, 2559) เป็ นโครงข่าย
ประสาทเทียมเชิ งลึกรู ปแบบหนึ่ ง มีจุดเริ่ มต้นมาจากการงานวิจยั ทางด้านการรู ้จาภาพตัวอักษร โดย
มักจะใช้ขอ้ มูลรับเข้าเป็ นเมทริ กซ์จากการแปลงมาจากรู ปภาพ ซึ่ งประกอบด้วยชั้นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.3.1 ชั้ นคอนโวลูชัน (Convolutional Layer)
เป็ นชั้นที่ ทาการหาฟี เจอร์ จากกลุ่มของข้อมู ลรั บเข้าที่ อยู่ใกล้ๆ กันโดยใช้
วิธีดอทเมทริ กซ์กบั ตัวกรอง (filter) โดยน้ าหนักของตัวกรองนั้น จะเป็ นน้ าหนักที่มีการใช้ร่วมกัน
ทุก ๆ การทาคอนโวลูชนั ของข้อมูลรับเข้า ดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างการทาคอนโวลูชนั โดยมีขนาดของข้อมูลรับเข้าขนาด 7 x 7 และเมทริ กซ์ตวั
กรองขนาด 3 x 3
จากภาพที่ 2.4 เป็ นทาคอนโวลูชนั โดยมีขอ้ มูลรับเข้า หรื อรู ปภาพขนาด 7 x 7 และผ่าน
ตัวกรองขนาด 3 x 3 การทางานเริ่ มจากนาตัวกรองมาทาบกับข้อมูลรับเข้าโดยเริ่ มจากซ้ายมือบนสุ ด
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(ช่องสี แดง) จากนั้นนาค่าของข้อมูลรับเข้าคูณกับค่าของตัวกรองที่มีช่องตรงกัน จะได้ผลคูณ 9 ค่า
นาผลคูณทั้ง 9 ค่ามารวมกันจะเป็ นผลลัพธ์ตรงช่องสี แดงทางด้านผลลัพธ์ จากนั้นเลื่อนมาอีก 1 ช่อง
(ช่องสี เขียว) หรื อขึ้นอยูก่ บั ขนาดของการก้าวข้าม ทาในลักษณะเดียวกันเหมือนกับการทาช่องสี แดง
จะได้ผลลัพธ์ออกเป็ นช่องสี เขียว การเลื่อนจะทาการเลื่อนจากซ้ายบนสุ ดไปยังขวาสุ ด ถ้าสิ้ นสุ ด
ทางด้านขวาแล้วจะเป็ นการเลื่อนลงมาอีก 1 ช่องโดยเริ่ มจากซ้ายไปขวาเช่นกัน จากนั้นเลื่อนไป
เรื่ อย ๆ จนกว่าจะครบทุกช่องในชั้นคอนโวลูชนั มีองค์ประกอบที่ตอ้ งคานึงถึงดังต่อไปนี้
1) ขนาดของตัวกรอง (Filter Size)
คือความกว้างและความสู งของตัวกรองที่นามาใช้ในการทาคอนโวลูชนั
2) ชนิดของการทาคอนโวลูชนั (Convolution type)
(1) คอนโวลูชนั แบบแคบ (Narrow Convolution)
การทาคอนโวลู ชันโดยทัว่ ไปมักจะเป็ นการทาคอนโวลู ชันแบบ
แคบ กล่าวคือการทาคอนโวลูชนั ตัวกรองที่นาไปทาการดอทเมทริ กซ์น้ นั จะไม่มีการกระทาเลยขอบ
ของเมทริ กซ์ รับเข้า ส่ งผลให้ผลลัพธ์ ของการทาคอนโวลู ชันที่ มีขอ้ มู ลรั บเข้าขนาด N x N กับตัว
กรองขนาด m x m จะได้เมทริ กซ์ขนาด (N-m+1) x (N-m+1)
(2) คอนโวลูชนั แบบกว้าง (Wide Convolution)
เป็ นการทาคอนโวลูชนั ที่มีการกระทาเลยขอบของเมทริ กซ์รับเข้า
ออกไป โดยพื้นที่ที่เกินออกไปนั้น จะมีการแทนค่าของข้อมูลช่องนั้น ๆ ด้วย 0 เรี ยกว่าการเสริ มเติม
(padding) ผลลัพธ์ของการทาคอนโวลูชนั แบบกว้างที่มีขอ้ มูลรับเข้าขนาด N x N กับตัวกรองขนาด
m x m จะได้เมทริ กซ์ขนาด (N + m - 1) x (N + m - 1) ทั้งนี้ การทาคอนโวลู ชันแบบกว้างและการ
เสริ มเติม

ภาพที่ 2.5 การทาคอนโวลูชนั แบบกว้างและการเสริ มเติม
ที่มา: ธนภัทร์ คุม้ สุ ภา (2559)
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3) ขนาดของการก้าวข้าม (Stride Size)
ขนาดของการก้าวข้ามคือจานวนช่องของข้อมูลรับเข้า ที่จะทาการเลื่อน
ไปเมื่อทาการหาผลลัพธ์ของคอนโวลู ชนั ในแต่ละช่ อง โดยทัว่ ไปมักจะใช้ขนาดของการก้าวข้าม
เป็ น 1 ภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะของการทาคอนโวลูชนั ที่มีขนาดของการก้าวข้ามเป็ น 2

ภาพที่ 2.6 การทาคอนโวลูชนั โดยมีขอ้ มูลรับเข้าขนาด 5 x 5 ตัวกรอง 3 x 3 และมีขนาดของการก้าว
ข้ามเป็ น 2
4) จานวนตัวกรอง (Number of Filters)
ในการทาแต่ละชั้นคอนโวลูชนั นั้น สามารถมีตวั กรองได้มากกว่าหนึ่ ง
โดยน้ าหนักของตัวกรองแต่ละตัวจะใช้แยกกัน โดยจานวนตัวกรองในชั้นคอนโวลูชนั ใด ๆ จะเป็ น
การกาหนดจานวนช่องสัญญาณ (Channel) ของข้อมูลรับเข้าในชั้นถัดไป ภาพที่ 2.5 แสดงตัวอย่าง
การทาคอนโวลูชนั โดยมีจานวนตัวกรองเป็ น 3

ภาพที่ 2.7 การทาคอนโวลูชนั โดยมีจานวนตัวกรองเท่ากับ 3
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5) จานวนช่องสัญญาณ (Channel)
จานวนช่ องสัญญาณหรื อเรี ยกได้อีก อย่างหนึ่ งว่า ความลึ กของข้อมู ล
รับเข้า อาจจะมีค่ามากกว่าหนึ่ งได้ เช่นในงานวิจยั ทางด้านการภาพ มีการใช้ช่องสัญญาณทั้งหมด 3
ช่องสัญญาณแทนค่าของแม่สี หรื อสามารถเกิดจากจานวนของตัวกรองในชั้นคอนโวลูชนั ก่อนหน้า
กาหนดให้จานวนช่องสัญญาณมีค่าเป็ น k จะคานวณผลลัพธ์ของชั้นคอนโวลูชนั
6) การแพร่ กระจายย้ อ นกลั บ และการเรี ยนรู ้ (backpropagation and
Training)
หลักการทางานสาคัญของของการเรี ยนรู ้ แบบย้อนกลับคือ การสุ่ มค่า
น้ าหนักให้กบั ส่ วนนาเข้าของแต่ละเซลล์ ซึ่ งค่าน้ าหนักที่สุ่มได้อาจมีค่าอยูช่ ่วง -1.0 ถึง 1.0 หรื อ -0.5
ถึง 0.5 สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการคานวณหรื อการฝึ กฝนแล้ว กาหนดค่าไบแอสซึ่ งเป็ นค่า
เริ่ มต้นในขั้นตอนแรก อาจมีค่าเท่ากับ 1 หรื อสุ่ มขึ้นมา นาข้อมูลนาเข้าไปในโครงข่ายผ่านทางชั้น
อิ นพุต จากนั้นคานวณค่าเอาท์พุตในแต่ละชั้น คานวณหาค่าความคลาดเคลื่ อนในแต่ละชั้น โดย
คานวณชั้นเอาท์พุตก่อน จากนั้นจึงคานวณที่ช้ นั ซ่ อน ซึ่ งค่าความคลาดเคลื่ อนสามารถคานวณได้
จากการเปรี ย บเที ย บผลลัพ ธ์ ที่ ค านวณได้ก ับ ค่ า เป้ า หมายที่ ต้ งั ไว้ ท าการปรั บ ค่ า น้ า หนัก และค่ า
ไบแอสจากค่าความคลาดเคลื่อนที่คานวณได้ การทาการปรับค่าถ่วงน้ าหนักซ้ าจนกว่าจะป้ อนข้อมูล
น าเข้า ของการฝึ กฝนหมด หรื อ กระทั่ง ค่ า ผลลัพ ธ์ น้ ัน เข้า ใกล้เ คี ย งกับ ค่ า เป้ า หมายภายใต้ค่ า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เพื่อให้ยตุ ิการเรี ยนรู ้ กล่าวคือหากในแต่ละรอบการเรี ยนรู ้เพื่อปรับค่า
ถ่วงน้ าหนักยังไม่เข้าใกล้ค่าเป้ าหมายเพียงพอ จะทาการปรับค่าถ่วงน้ าหนักและค่าไบแอสย้อนกลับ
มาที่โครงข่าย โดยทาการปรับค่าถ่วงน้ าหนักย้อนกลับจากด้านเอาท์พุตมาจนกระทัง่ อินพุต ก็คือ
ปรับจากชั้นเอาท์พุตมาจนกระทัง่ ถึงชั้นซ่อน
1.3.2 ชั้นการรวม (Pooling Layer)
ชั้นการรวมเป็ นชั้นที่ทาหน้าที่ลดขนาดของข้อมูลลง เพื่อให้เหลื อแค่เพียง
ข้อมูลที่สาคัญ ๆ เท่านั้น โดยทัว่ ไป มักจะทาการเลือกข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดจากช่วงของเมทริ กซ์เพื่อ
สร้างเป็ นเมทริ กซ์ขนาดเล็กลง
1) ชั้นการรวมโดยใช้ค่ามากสุ ด (Max Pooling)
ชั้นการรวมโดยใช้ค่ามากสุ ดจะทาการเลื อกเฉพาะค่ามากสุ ดจากกลุ่ ม
ของข้อมูลที่สนใจและนาไปใปใช้งานต่อไปในชั้นถัดไป จากภาพ 7 ที่ เป็ นการรวมโดยค่ามากสุ ด
บนเมทริ กซ์ขนาด 6 x 6 โดยกลุ่มที่สนใจจะมีขนาด 3 x 3 ซึ่ งขอบเขตของกลุ่มที่สนใจจะมีการเลื่ อน
ไปจนครอบคลุมเมทริ กซ์ตน้ ฉบับทั้งหมด
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ภาพที่ 2.8 ชั้นการรวมโดยใช้ค่ามากสุ ดใน 2 มิติ
2) ชั้นการรวมโดยใช้เคค่ามากสุ ด (K-max pooling)
ชั้นการรวมโดยใช้เคมากสุ ดจะทาการเลือก k ฟี เจอร์ ที่มีค่ามากที่สุดจาก
ข้อมูลทั้งหมดที่มีมกั จะกระทาบนเวกเตอร์ และนาไปใช้ในเน็ตเวิร์กที่กระทากับข้อมูลที่เป็ นข้อความ
จากภาพที่ 2.7 เป็ นการทาการรวมโดยใช้เคค่ามากสุ ดซึ่ งกาหนดให้ k = 2 ทั้งนี้ในการทาการรวมแต่
ละครั้ง จะสนใจในแนวเวกเตอร์ ในแนวแกน X และการเลื่อนขอบเขตที่สนใจจะทาการเลื่อนเฉพาะ
แนวแกน Y โดยจะสังเกตได้ว่าผลลัพธ์จากการทาการรวมโดยค่าเคมากสุ ดจะเรี ยงลาดับแบบเดิม
เช่นเดียวกับเมทริ กซ์ในชั้นก่อนหน้าในแนวแกน X

ภาพที่ 2.9 ชั้นการรวมโดยใช้เคค่ามากสุ ดใน 1 มิติ โดยกาหนดให้ k = 2
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3) ชั้นการรวมโดยใช้เคค่ามากสุ ดแบบพลวัต (Dynamic k-max pooling)
เป็ นชั้นการรวมที่พฒั นาต่อจากชั้นการรวมโดยใช้เคค่ามากสุ ด โดยจะ
แตกต่างอยู่ที่จะไม่มีกาหนดค่า k ไว้ก่อน แต่จะทาการคานวณค่า k ใหม่ให้เหมาะสมกับทุกขนาด
ของข้อมูลในชั้นก่อนหน้า
1.3.3 ชั้นการเชื่ อมโยงเต็มรูปแบบ (Fully Connected Layer)
หลังจากการประกอบกันของชั้นคอนโวลู ชนั และชั้นการรวมจานวนหนึ่ ง
แล้ว ในชั้นสุ ดท้ายของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั จะเป็ นการเชื่ อมโยงเต็มรู ปแบบ
นัน่ คือ ในชั้นนี้ ประกอบด้วยชั้นย่อย ๆ ที่มีเพอร์ เซ็ปตรอนอยูจ่ านวนหนึ่ ง โดยที่เพอร์ เซ็ปตรอนแต่
ละตัว จะมีเส้นเชื่ อมกับเพอร์ เซ็ปตรอนทุกตัวก่อนหน้า และเพอร์ เซ็ปตรอนทุกตัวในชั้นถัดไป ทั้งนี้
การคานวณการป้ อนไปข้างหน้าและการแพร่ กระจายย้อนกลับสามารถทาได้ดว้ ยวิธีปกติ
1.4 การเรียนรู้ เชิ งถ่ ายโอนข้ อมูล (Transfer Learning)
การเรี ยนรู ้ เชิ งถ่ายโอนข้อมูล (Lisa Torrey and Jude Shavlik, n.d. ) คือการเรี ยนรู ้
ของเครื่ องที่มีขอ้ มูลหรื อความรู ้ ที่ได้จากการฝึ กฝนข้อมูล เดิ มมาใช้กบั การฝึ กฝนข้อมู ลใหม่หรื อ
ความรู ้จากงานเดิมอย่างน้อยหนึ่ งงานที่เกี่ยวข้องกัน โดยธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของมนุษย์จะมีวิธีการ
ถ่ายทอดโดยอาศัยประสบการณ์ในชี วติ ประจาวัน เช่น เมื่อต้องพบกับงานใหม่ๆ หรื อไปสมัครงาน
ในตาแหน่ง หรื อสาขางานที่แตกต่างแต่อาจเกี่ยวข้องกัน จาเป็ นจะใช้ความรู ้และประสบการณ์ก่อน
หน้านี้ มาประยุกต์ใช้ ในการทางานงานใหม่น้ นั และใช้เวลาปรับตัวไม่นาน ก็สามารถที่จะทางาน
ใหม่ น้ ันได้ดีและแก้ปัญหาที่ เกี่ ย วข้องกับ งานนั้นได้ไ ม่ ต่างกับงานเดิ มที่ ท าอยู่แต่ ก่อน หรื อเมื่ อ
ต้องการให้เด็กจดจาตัวอักษรใหม่ จาเป็ นต้องเขี ยนตัวอักษรด้วยปากกา ดิ นสอ ที่ มีสี ความหนา
แตกต่างกันออกไปและเด็กจะต้องพิจารณาคุณลักษณะที่สาคัญของตัวอักษรเหล่านั้น อาจจะต้องใช้
เวลานานและจะต้องมีขอ้ มูลตัวอย่างจานวนมากเพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู ้ตวั อักษรตัวใหม่ แต่สาหรับเด็ก
ที่มีการเรี ยนรู ้ มาก่อน เพียงแค่จดจาเฉพาะเส้นหรื อส่ วนโค้งออกจากสิ่ งที่ไม่เกี่ยวข้องเช่ นสี ขนาด
ของเส้ น ของตัวอักษร และใช้ตวั อย่างเพียงแค่เล็กน้อยก็สามารถที่ จดจาตัวอักษรใหม่ ๆ ได้ด้วย
แนวคิดนี้
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ภาพที่ 2.10 การเรี ยนรู ้เชิงถ่ายโอนข้อมูล
ที่มา: https://www.slideshare.net/xavigiro/transfer-learning-and-domain-adaptation-dlai-d5l22017-upc-deep-learning-for-artificial-intelligence
จากภาพที่ 2.10 การเรี ยนรู ้เชิ งถ่ายโอนข้อมูลมีการที่จะพยายามถ่ายทอดความรู ้จากงาน
หนึ่งทาการปรับปรุ งพัฒนาเพื่อไปใช้กบั อีกงานหนึ่ ง หรื อหลายงานที่เกี่ยวข้องกันได้ โดยเทคนิ คนี้
เริ่ มจากการพัฒนาตัวแบบที่ได้จากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Source data) ฝึ กฝนเพื่อให้ได้ตวั แบบใน
การรู ้จา (Source model) เพื่อใช้จาแนกหรื อระบุค่าเป้ าหมาย (Source label) ซึ่ งจากการฝึ กฝนด้วย
ปริ มาณข้อมูลที่มากทาให้ค่าความถูกต้องและแม่นยาที่สูงในการพยากรณ์ จากการค่าความถูกต้อง
และแม่นยาที่สูงนี้ เนื่ องมากจากความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ในกระบวนการฝึ กฝนสามารถนาความรู ้
ดังกล่าวมาใช้กบั งานที่มีขอ้ มูลขนาดเล็ก (Target data) อาจเนื่ องมาจากไม่มีขอ้ มูลมากพอที่จะใช้ใน
การฝึ กฝนเพื่อให้ตวั แบบที่ตอ้ งการได้เกิดจากเรี ยนรู ้ ที่มากพอที่จะทาให้ค่าความถูกต้องและความ
แม่ นย าที่ สู ง ในการพยากรณ์ การใช้ความรู ้ ที่ ได้จากการฝึ กฝนมาแล้วมาท าการฝึ กฝนตัวแบบที่
ต้องการ (Target model) เพื่อใช้ระบุค่าเป้ าหมายที่ตอ้ งการ (Target label) ซึ่ งเทคนิคนี้มีความพยายาม
ที่จะทาให้เครื่ องมีการเรี ยนรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพได้ดีเท่ากับการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์เป้ าหมายของการ
เรี ยนรู ้เชิ งการถ่ายโอนคือการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ของงาน เป้ าหมาย (Target task)โดยใช้ความรู ้จาก
แหล่งความรู ้ที่ได้จากการฝึ กฝนมาแล้ว (Source Task Knowledge)
ในการเรี ยนรู ้ ของเครื่ องจัก รแบบดั้ง เดิ มกระทาโดยการเริ่ ม จากการจัดเตรี ยมข้อมู ล
นาเข้า จากนั้นออกแบบและสร้างตัวแบบ ทาการฝึ กฝนข้อมูลโดยการสุ่ มค่าต่าง ๆ ภายใน โดยค่าที่
สุ่ มจะสุ่ มค่าตั้งแต่ค่าน้อย ๆ และขยับค่าในการสุ่ มไปเรื่ อย ๆ ที ละนิ ด เพื่อปรั บค่าให้ได้ผลลัพ ธ์
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เท่ากับหรื อใกล้เคียงกับค่าเป้ าหมาย แต่การเรี ยนรู ้ เชิ งถ่ายโอนข้อมูลสามารถกระทาได้โดยเริ่ มต้น
จากการนาค่าที่ได้จากการสุ่ มของตัวแบบที่ได้จากการฝึ กฝนไว้แล้ว มาเป็ นการตั้งต้นของตัวแบบตัว
ที่สอง เพื่อใช้เป็ นตัวแบบกับงานอื่น แทนที่จะทาการฝึ กฝนโดยการสุ่ มค่าใหม่ต้ งั แต่ตน้ และมีอยู่ 3
เหตุผลที่เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ เชิ งถ่ายโอนข้อมูลเป็ นทักษะที่สาคัญในฐานะที่เป็ นนักวิทยาศาสตร์ ดา้ น
ข้อมูล
1) การเรี ยนรู ้ เชิ งถ่ายโอนข้อมูลเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่ งของการเรี ยนรู ้ ของเครื่ อง โดย
ปกติการจะแก้ปัญหาใดปั ญหาหนึ่ งจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล ฝึ กฝนตัวแบบเพื่อนาตัวแบบไปใช้ได้กบั
งานใดงานหนึ่ง เมื่อมีปัญหาที่ไม่เคยเจอจาเป็ นจะต้องสร้างตัวแบบและทาการฝึ กฝนตัวแบบใหม่ไป
เรื่ อย ๆ ดังนั้นความสามารถในการใช้ความรู ้ที่ได้จากการฝึ กฝนข้อมูลปริ มาณมาก ๆ และนามาใช้
กับปั ญหาใหม่ ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ สามารถแก้ปัญหาใหม่ได้โดยไม่ตอ้ งทากระบวนการ
ตั้งแต่ตน้ ใหม่ท้ งั หมด เพียงแค่ใช้ความรู ้เดิมมาเป็ นตัวตั้งต้น
2) การเรี ยนรู ้เชิ งถ่ายโอนข้อมูลเป็ นหัวใจสาคัญในการพัฒนาเทคนิ คการเรี ยนรู ้เชิ งลึ ก
อีกทั้งยังมีงานวิจยั หลากหลายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ ในความเป็ นจริ งการใช้เทคนิคการเรี ยนรู ้ เชิง
ลึกต้องใช้ขอ้ มูลที่ระบุป้ายจานวนนับล้านเพื่อใช้ในการฝึ กฝนตัวแบบ การใช้ขอ้ มูลจานวนมากนี้ ก็
เพื่อปรับแต่งพารามิเตอร์ นับล้าน ๆ ในโครงข่ายประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี ของการเรี ยนรู ้
แบบมีผสู ้ อน นัน่ หมายความว่าจะต้องใช้ขอ้ มูลที่มีป้ายหรื อที่สามารถระบุชนิดข้อมูลได้จานวนมาก
มาทาการฝึ กฝนตัวแบบ การถ่ายโอนข้อมูลเป็ นวิธีการหนึ่ งใช้ในการลดขนาดความต้องการของชุด
ข้อมูลเพื่อให้โครงข่ายประสาทเทียมสามารถทางานได้
3) การเรี ยนรู ้เชิ งถ่ายโอนข้อมูลเป็ นการโอนทั้งข้อดี และข้อเสี ยของตัวแบบหนึ่ งไปยัง
อีกตัวแบบหนึ่ งเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ การทาความเข้าใจข้อเสี ย และการดูความเหมาะสมนั้น
เป็ นสิ่ งสาคัญในการใช้เทคนิคนี้ จึงจาเป็ นจะต้องมีการทดลองและทดสอบกับตัวแบบใหม่ที่ได้จาก
การเรี ยนรู ้จากตัวแบบเดิม เช่นเดียวกันกับการไม่ไว้ใจจากการที่เด็กขัดขับรถของเล่น และจะไปขับ
รถของจริ ง ดังนั้นการเรี ยนรู ้เชิงถ่ายโอนข้อมูลอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกกรณี
แนวคิดทัว่ ไปในเทคนิคการเรี ยนรู ้เชิ งถ่ายโอนข้อมูล โดยมีขอ้ กาหนดในการเรี ยนรู ้ เชิ ง
ถ่ายโอนข้อมูลคือ การเรี ยนรู ้เชิงถ่ายโอนข้อมูลจาเป็ นต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้จาก
โดเมนหนึ่งไปยังอีกโดนเมนหนึ่ง
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ภาพที่ 2.11 แสดงชั้นการเรี ยนรู ้เชิงถ่ายโอนข้อมูล
ที่มา: https://www.datacamp.com/community/tutorials/transfer-learning
จากภาพที่ 2.11 แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนและใช้พารามิเตอร์ ร่วมกันในชั้นแรก
ๆ โดยที่ ช้ ัน ผลลัพ ธ์ เ ป็ นงานที่ แ ตกต่ า งกัน โดย Task A และ Task B และ Task C นั้น เป็ นงานที่
แตกต่างกันออกไปเช่ น Task A อาจใช้ในการจดจาภาพชนิ ดของดอกไม้ และ Task B ใช้ในการ
จดจาภาพชนิดของรถ และ Task C เป็ นการจดจาภาพของใบหน้าคน เป็ นต้น จากหลักการการเรี ยนรู ้
เชิ งถ่ายโอนข้อมูลจะนาโครงข่ายที่มีอยูม่ าใช้ซ้ าโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ เช่นค่าน้ าหนัก หรื อค่า
ไบแอส ของโครงข่ายที่เคยได้เรี ยนรู ้ ดว้ ยข้อมูลที่มีปริ มาณมาก โดยนาชั้นดังกล่าว (Shared layers)
นามาใช้กบั งานที่ตอ้ งการโดยไม่ตอ้ งทาการฝึ กฝนทั้งระบบใหม่ท้ งั หมด เพียงแต่ฝึกฝนในส่ วนของ
การรู ้จาเพื่อใช้ในการจาแนกประเภทหรื อส่ วนที่ใช้ในการพยากรณ์เท่านั้น

2. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วศิน ทับแสง (2557) ได้นาเสนองานวิจยั เรื่ อง การตรวจจับและรู ้จาตราสัญลักษณ์ของ
รถยนต์โดยใช้วิธีการโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลู ชนั และพีระมิด ฮิสโตแกรมของทิศทางเกร
เดียนต์ โดยศึกษาเกี่ยวกับการตรวจจับและรู ้จาตราสัญลักษณ์ของรถยนต์โดยได้ทดลองวิธีการ CNN
แต่พบว่าอัตราความแม่นยาค่อนข้างต่า จึงได้นาเสนอคุณลักษณะเด่นของ PHOG เพื่อนามาช่วยใน
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การกาจัดส่ วนที่ไม่ใช่ตราสัญลักษณ์ออกไปจากภาพเพื่อความถูกต้องและแม่นยามากยิ่งขึ้น โดยใช้
คุณลักษณะเด่นของ PHOG ซึ่ งจะแบ่งภาพออกเป็ นส่ วนเล็ก ๆตามสมการ และกาหนดระดับของพิ
รามิดเป็ น 1 แล้วนามาสกัดคุ ณลักษณะเด่นด้วย HOG เมื่อได้คุณลักษณะเด่นแล้วนามาต่อกันเป็ น
คุ ณสมบัติเด่ นโดยรวมของภาพและทาการจาแนกโดยใช้วิธีการ SVM ซึ่ งฝึ กสอนโดยใช้ข้อมู ล
เดี ยวกันกับการฝึ กสอน CNN แต่แบ่งข้อมูลคนละชุ ด ชุ ดข้อมูลที่นามาฝึ กสอนมีจานวน 3,000 ถึง
7,000 ภาพ ในส่ วนของ SVM จะเลื อกจาแนกประเภทเพียงสองคลาสเท่านั้นคื อ คลาสที่ เป็ นตรา
สัญลักษณ์กบั คลาสที่ไม่ใช่ตราสัญลักษณ์ จากการทดสอบพบว่าการใช้คุณลักษณะเด่นของ PHOG
ร่ วมกับการจาแนกประเภท SVM ทางานร่ วมกับ CNN สามารถลดข้อผิดพลาดเป็ นอย่างมากทาให้
ค่าความแม่นยาที่สูง แต่งานวิจยั มีขอ้ จากัดคือประสิ ทธิ ภาพจะลดลงเมื่อมีการถ่ายภาพในลักษณะก้ม
ลงด้านล่างหรื อเงยขึ้นด้านบนหรื อถ้าถ่ายจากด้านข้างเพราะวิธีการนี้ ไม่ทนทานต่อภาพวัตถุที่มีการ
หมุนหรื อบิด หดเข้าหรื อยืดออก และระบบยังไม่พฒั นาเป็ นแบบเรี ยลไทม์
อรรณพ ขัน ธิ กุ ล (2544) ได้เ สนองานวิ จ ัย เรื่ อ งการจ าแนกใบไม้โ ดยใช้ เ ครื อ ข่ า ย
ประสาทเที ย มแบบคอนโวลู ชัน นอล ซึ่ งได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การจ าแนกใบไม้ใ นพื ช ในกลุ่ ม ของ
สมุ นไพร ก่ อนที่ จะนาพื ช ไปใช้ป ระโยชน์ จาเป็ นต้องจาแนกว่าพื ชเป็ นชนิ ดใดและใบไม้ก็เป็ น
อวัยวะของพืชที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการจาแนก เนื่องจากมีคุณลั กษณะสาคัญที่โดดเด่นและง่าย
ต่อการเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ ใบไม้แต่ละใบมีคุณลักษณะสาคัญที่ต่างกันทาให้การสร้ างโมเดล
ทางคณิ ตศาสตร์ ของรู ปใบไม้มีความแตกต่างกันไป การศึกษารู ปใบไม้ทุกชนิดจึงทาได้ยาก จึงโดย
เสนอแนวคิดการใช้เครื อข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั เพื่อจาแนก รู ปใบไม้ ตามชนิดของพืช
โดยอาศัยคุณลักษณะสาคัญของใบไม้แต่ละชนิ ด นาไปฝึ กสอนในโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลู ชัน ในวิท ยานิ พ นธ์ มี ก ารสร้ า งระบบจาแนกใบไม้ที่อยู่ใ นกลุ่ ม ของสมุ นไพร ทั้ง ที่ มี รูป ร่ า ง
เหมื อนกันและแตกต่ า งกันจ านวน 15 ชนิ ด ผลการทดลองกับ ใบไม้ แสดงให้เห็ นว่า โครงข่ า ย
ประสาทเที ย บแบบคอนโวลู ชัน มี ข ้อ ดี ก ว่า แบบเครื อข่ า ยประสาทเที ย มแบบมัล ติ เลเยอร์ เ พอร์
เซ็ พ ตรอน และระบบสามารถจ าแนกใบไม้ที่ มี คุ ณ ลัก ษณะ ส าคัญ ได้อ ย่ า งแม่ น ย า แต่ พ บว่ า
ประสิ ทธิ ภาพการจาแนกประเภทจะลดลงเมื่อนาใบไม้ที่มีลกั ษณะคล้ายกันมาทาการทดสอบ โดย
ระบบการจาแนกประเภทนี้มีค่าเฉลี่ยความผิดพลาดเท่ากับ 17.78 เปอร์เซ็นต์
สุ ทิ พ า เผื อ กผ่ อ ง (2559) ได้เ สนองานวิ จ ัย เรื่ อ งการเรี ย นรู ้ เ ชิ ง ลึ ก โดยใช้เ ครื อ ข่ า ย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั สาหรับจาภาพใบหน้าบุคคล โดยในปั จจุบนั โครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชนั เป็ นระบบรู ้จาที่มีประสิ ทธิ ภาพใกล้เคียงมนุ ษย์ แต่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลจานวนมากในการ
ฝึ กฝน ซึ่ งเป็ นเรื่ องยากเพราะต้องประยุกต์เข้ากับงานระบบความปลอดภัย จึงนาเสนอระบบรู ้จาภาพ
ใบหน้าบุคคลโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั ด้วยวิธีการถ่ายโอนเชิ งการเรี ยนรู ้ ใน
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ตอนแรก CNN จะถู กฝึ กฝนด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ จากนั้นชั้นจาแนกจะถู กแทนที่ดว้ ยชั้นใหม่และ
ฝึ กฝนด้วยภาพซึ่งเป็ นฐานข้อมูลขนาดเล็ก 2 ฐานข้อมูลคือ ฐานข้อมูล 9 คน และ 109 คนถูกนามาใช้
ในการศึกษาประสิ ทธิ ภาพการรู ้จาภาพใบหน้าบุคคล โดยใช้โครงสร้างแบบ LeNet ผลการทดลอง
พบว่าการใช้ CNN แบบถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ให้ความถูกต้องที่สามารถยอมรับได้ร้อยละ 80 เนื่องจาก
ค่าน้ าหนักที่ได้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซ่ ึ งมีภาพในฐานข้อมูลจานวนมากทาให้ประสิ ทธิ ภาพการ
เรี ยนรู ้ คุณลักษณะของ CNN เพิ่มขึ้ น และเมื่ อนาค่าน้ าหนัก เริ่ ม ต้นไปกาหนดเป็ นค่า เริ่ มต้นของ
ฐานข้อมูลขนาดเล็กช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรู ้จาใบหน้าบุคคลได้
Ariadna Quattoni (2009) ได้ เ สนองานวิ จ ั ย เรื่ อง Transfer Learning Algorithms for
Image Classification โดยได้ทาการศึกษาการจาแนกรู ปภาพโดยใช้ประโยชน์คุณ สมบัติที่มี ความ
ซับ ซ้อนของโครงข่ า ยประสาทเที ย มและ SIFT Scale-Invariant Feature Transform) ในการสกัด
คุณลักษณะสาคัญ ทาการทดลองพัฒนาอัลกอริ ทึมการเรี ยนรู ้เชิ งถ่ายโอนข้อมูล โดยใช้ขอ้ มูล 2 ชุด
คือชุดข้อมูลที่ไม่มีการรระบุค่าเป้ าหมายหรื อไม่ระบุ Label และข้อมูลชุดที่ 2 มีการกาหนดค่าลาเบล
จากหมวดหมู่ที่เกี่ ยวข้อง จากนั้นทาการออกแบบโครงสร้ างเครื อข่ายและทาการฝึ กฝนชุ ดข้อมูลที่
ไม่ได้กาหนดค่าลาเบลหรื อค่าเป้ าหมายไว้เมื่อทาการฝึ กฝนเสร็ จ ได้ออกแบบอัลกอริ ทึมอีกตัวเพื่อ
โอนข้อมูลการเรี ยนรู ้ จากการฝึ กฝนแล้ว เพื่อนามาฝึ กฝนซ้ าด้วยชุ ดข้อมูลอีกชุ ดที่มีการกาหนดค่า
เป้ าหมายหรื อลาเบล ในการทดลองนี้ ได้ทดลองเกี่ยวกับการจาแนกประเภทรู ปภาพของการพาดหัว
ข่าวว่าเป็ นข่าวประเภทใด เช่ นฟุตบอล นักแสดง หรื อการประกาศผลรางวัล เป็ นต้น และจากการ
พัฒนาสามารถที่จะถ่ายโอนความรู ้จากงานหนึ่งไปแก้ไขปั ญหาของอีกงานหนึ่งที่มีรูปแบบเกี่ยวข้อง
กันได้
Muhind Salim Hmoud Alradad (2015) ได้ เ สนองานวิ จ ัย เรื่ อง Robust classification
with convolutional neural network ได้นาเสนอหลัก การจาแนกรู ป ภาพโดยใช้โครงข่ ายประสาท
เทียมแบบคอนโวลูชนั โดยวิธี การรวมเอา Max Pooling และ Average Pooling เข้าด้วยกันก่อนที่จะ
เป็ นข้อมู ลนาเข้าในส่ วนของการจาแนกประเภท สาหรั บการแยกประเภทของ เพศและอายุของ
บุคคลที่อยูใ่ นรู ปภาพ โดยใช้รูปภาพจากใบหน้าโดยการรวบรวมชุดข้อมูล LFW (Labeled Faces in
the Wild Dataset) เพื่อใช้ในการฝึ กฝนมาจากเว็บไซต์โดยมีรูปใบหน้าเพศชายจานวน 4,264 รู ป และ
เพศหญิ ง 1,486 รู ป และให้ ผ ลสรุ ป ของค่ า ความถู ก ต้อ งอยู่ที่ 95.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ในส่ ว นของการ
พยากรณ์อายุได้จดั กลุ่มออกเป็ น 7 กลุ่มคือช่วงอายุ 0-2, 3-7, 8-12, 13-19, 20-36, 37-65 และ 65 ขึ้น
ไป โดยใช้ชุดข้อมูลเดียวกันกับการแยกเพศ โดยให้ค่าความถูกต้องโดยเฉลี่ยเท่ากับ 69 เปอร์เซ็นต์
Jacopo Credi (n.d.) ได้ เ สนองานวิ จ ั ย เรื่ อง Traffic sign classification with deep
convolutional neural network โดยในงานวิจยั นี้ เกี่ ยวกับการเรี ย นรู ้ เชิ งลึ ก (Deep learning) ที่กาลัง
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เติ บโตเป็ นอย่างมากทั้งในแวดวงทางวิชาการและอุ ตสาหกรรม ทางวิศวกรจาเป็ นจะต้องพัฒนา
เพื่อให้ทนั ต่ อความต้องการโดยครอบคลุ มได้หลายหลากแพล็ ตฟอร์ ม หนึ่ งในนั้นคื อโครงข่ า ย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลู ชนั ซึ่ งได้มีการพัฒนาโครงสร้ างเพื่อใช้งานได้หลากหลาย งานวิจยั นี้
เริ่ มจากแนวคิดที่จะสร้ างเครื่ องมือภายใต้เฟรมเวิร์ค .NET มาช่ วยในการสร้ างและฝึ กฝนเครื อข่าย
เชิ งลึ ก โดยโปรแกรมภาษา C# และผสมผสานกับโปรแกรม .NET ทั้งนี้ การฝึ กฝนต้องอาศัยการ
ประมวลผล GPU (Graphic Processing Unit) หรื ออุ ป กรณ์ อื่ น ๆที่ ส นับ สนุ น OpenCL ซึ่ งเป็ น
กระบวนการประมวลผลที่ทาคู่ขนานกันไป ในงานวิจยั นี้ ใช้ไลบรารี่ Conv.NET เพื่อฝึ กฝนเพื่อหา
เครื่ องหมายการจราจร โดยใช้ชุ ดข้อมู ล GTSRB (German Traffic Sign Recognition Benchmark
data set) โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ LeNet (LeNet เป็ นโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู ชนั ยุค
แรก และมี โ ครงสร้ า งไม่ ต่ า งจากโครงสร้ า งเครื อ ข่ า ยประสาทเที ย มในปั จ จุ บ ัน แต่ เ นื่ อ งจาก
คอมพิวเตอร์ ตอนนั้นมีประสิ ทธิ ภาพไม่สูงมากและมีขอ้ มูลจากัดจึงทาให้ไม่ได้เป็ นที่รู้จกั มากนัก)
โดยมีความถูกต้องของการจาแนกประเภทเท่ากับ 96.2 เปอร์ เซ็นต์ โดยหวังว่าจะเป็ นไลบรารี่ ที่เป็ น
จุดเริ่ มต้นสาหรับโครงการในอนาคตในการพัฒนาที่เป็ นแบบโอเพ่นซอร์ สที่กลุ่มนักวิจยั สามารถมา
ปรับระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้หลายด้าน
Ernest Bofill Ylla (2017) เสนองานวิ จ ั ย เรื่ อง Synthesizing Images to Recognize
Natural Images with Transfer Learning in Convolutional Neural Network โดยได้ ใ ช้ โ ครงข่ า ย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้ เชิ งถ่ายโอนข้อมูล เพื่อทดลองหาค่าความถู กต้อง
และแม่นยาในการรู ้จาวัตถุ ซึ่ งวัตถุที่ใช้ในการทดลองคือตัวต่อ Lego จานวน 10 ชิ้นหรื อ 10 คลาส
ซึ่ งมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน การทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลที่ใช้ในการฝึ กฝนเป็ นแบบภาพที่เกิ ด
จากการสังเคราะห์หรื อภาพที่ถูกตัดต่อจากคอมพิวเตอร์ เปรี ยบเทียบกับภาพที่ถ่ายจากภาพจริ งจาก
กล้อง โดยการทดลองแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการใช้เป็ นข้อมูลฝึ กฝนเป็ น 3 กรณี คือ กรณี ที่ 1 ใช้ภาพที่
ถ่ ายจากภาพจริ ง โดยกล้องจานวนคลาสละ 30 ภาพ กรณี ที่ 2 ใช้ภาพถ่ ายจากภาพจริ ง จากกล้อง
จานวนคลาสละ 30 ภาพและใช้ภาพที่ได้จากการตัดต่อจากคอมพิวเตอร์ จานวน 1,800 ภาพต่อคลาส
กรณี ที่ 3 ใช้ภาพที่ได้จากการตัดต่อจากคอมพิวเตอร์ ท้ งั หมดจานวนคลาสละ 5,400 ภาพ จากนั้นทา
การทดสอบโดยใช้ภาพที่ ไ ด้จากการถ่ า ยภาพด้วยกล้องเพื่ อให้ตวั แบบท าการพยากรณ์ ผลการ
ทดลองพบว่า กรณี ที่ 1 ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 82 เปอร์ เซ็นต์ กรณี ที่ 2 ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ
68 เปอร์ เซ็นต์ และกรณี ที่ 3 ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 60.67 เปอร์ เซ็นต์ ผลการทดลองชี้ ให้เห็ นว่า
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั ความสามารถในการจดจาวัตถุลดลงเมื่อได้ฝึกฝนจากภาพ
ที่ถูกสร้ างขึ้นมาเมื่ อเปรี ยบเทียบกับการฝึ กฝนจากภาพถ่ายจริ ง ถึ งแม้ว่าภาพถ่ายจริ งจะมีป ริ ม าณ
ข้อมูลการฝึ กฝนน้อยกว่าแต่สามารถให้ค่าความถูกต้องที่สูงกว่า

25
Qinghui Liu (2017) ได้เสนองานวิจยั เรื่ อง Deep Learning Applied to Automatic Polyp
Detection in Colonoscopy Images ซึ่ งทาการศึ กษาเทคนิ คการตรวจจับหาเนื้ องอกลาไส้ ใหญ่โดย
ผ่า นกล้อ งส่ อ งภาพและระบุ ว่ า ภาพที่ จ ับ ได้เ ป็ นเนื้ อ งอกหรื อ ไม่ เ ป็ นเนื้ อ งอก และเพื่ อ เรี ยนรู ้
อัลกอริ ทึมที่จะสามารถนามาใช้งานในการวินิจฉัยโรคแบบอัตโนมัติ และแบ่งคลาสการพยากรณ์ไว้
2 คลาสคือเป็ นและไม่เป็ นเนื้ องอก โดยได้เปรี ยบเทียบวิธีการ 3 แบบคือ 1) การใช้เทคนิ ควิธีการ
เรี ยนรู ้ของเครื่ องแบบดั้งเดิ ม (ML: Machine Learning) โดยการใช้วิธีการประมวลผลภาพในระดับ
ต่า เช่น ฮิสโตแกรม เพื่อหาคุณลักษณะสาคัญของภาพก่อนนามาจาแนกประเภท 2) ใช้เทคนิคการ
เรี ยนรู ้ของเครื่ องระดับลึก (DL : Deep Learning) ซึ่ งจะใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั
มาทาการออกแบบเพื่อสกัดคุ ณลักษณะสาคัญของภาพพร้ อมทั้งจาแนกประเภท 3) ใช้เทคนิ คการ
เรี ยนรู ้เชิงถ่ายโอนข้อมูล (TL : Transfer Learning)โดยใช้สถาปั ตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียบ
แบบคอนโวลู ชัน ที่ มี ก ารฝึ กฝนข้อมู ล มาแล้ ว (Pre-trained model) มาท าการฝึ กฝนข้อมู ล ในชั้น
สุ ดท้าย (Final layer) เพื่อจาแนกประเภท ผลการทดลองพบว่าการใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้ เชิ งถ่ายโอน
ข้อ มู ล ให้ ค่ า ความถู ก ต้อ งเท่ า กับ 96.00 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค่ า ความแม่ น ย า 96.00 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และค่ า
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบเท่ากับ 96.00 เปอร์ เซ็นต์ซ่ ึ งสู งกว่าอีก 2 วิธีที่ได้นามาทาการทดลอง
เปรี ยบเทียบ และวิธีการนี้มีความยืดหยุน่ สามารถที่จะปรับขยายเพื่อใช้ในการตรวจจับสิ่ งผิดปกติอื่น
ๆ ได้ในอนาคต
Hanna Bjorgvinsdottir and Robin Seibold (2016) ได้ น าเสนองานวิ จ ั ย เรื่ อง Face
Recognition Based on Embedded Systems โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั และใช้
เทคนิ คการเรี ยนรู ้ เชิ งถ่ายโอนข้อมูล โดยการนาตัวแบบที่มีการฝึ กฝนแล้วด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ชื่อ
VGG-16 หรื อ VGG-face model (The Oxford Visual Geometry Group) ซึ่งถูกฝึ กฝนด้วยชุดข้อมูลที่
เป็ นใบหน้าคน 2.6 ล้านรู ป เพื่อจาแนกหน้าคนทั้งหมด 2,622 คน มีการใช้ Dropout เพื่อป้ องกันการ
เกิ ด Overfitting แต่ ง านวิจยั มุ่ ง เน้นการใช้งานที่ อุปกรณ์ แบบฝั ง ตัวทาให้เกิ ดข้อจากัดทั้ง ด้า นตัว
ฮาร์ดแวร์และเวลาในการฝึ กฝนการที่จะฝึ กฝนชุดข้อมูลทั้งหมดจึงไม่ใช่ทางเลือกที่จะใช้กบั งานวิจยั
ดังกล่าว ดังนั้นจึงใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้เชิ งถ่ายโอนข้อมูลโดยการโอนความรู ้ที่ได้จากการฝึ กฝนจาก
ตัวแบบดัง กล่ า วมาใช้ก ับงานวิจยั โดยการฝึ กฝนข้อมู ล เฉพาะชั้นสุ ดท้า ยของตัวแบบเท่ านั้น ใน
งานวิจยั ได้ใช้เทคนิ คการเรี ยนเชิ งถ่ายโอนข้อมูลโดยการทดลองใช้รูปภาพในการฝึ กฝนข้อมูลคลา
สละ 80 ภาพจานวน 2,904 คลาส ซึ่ งให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 91.66 เปอร์ เซ็นต์ในการจาแนกหน้า
คนจานวน 2,904 คน
Ondrej Zapletal (2017) ได้นาเสนองานวิจยั เรื่ อง Image recognition by convolutional
neural networks – basic concepts ซึ่ งท าการศึ ก ษาและรวบรวมแนวคิ ด และทฤษฎี พ้ื น ฐานของ
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โครงข่ า ยประสาทเที ย แบบคอนโวลู ชัน ศึ ก ษาถึ ง โครงสร้ า งต่ า ง ๆ ของโครงข่ า ยที่ มี ผ ลต่ อ
ความสามารถการทางานของโครงข่ายในการฝึ กฝนข้อมูล ผลลัพธ์จะถู กนามาเปรี ยบเทียบกับตัว
แบบหรื อโครงข่ายที่มีการพัฒนาและออกแบบจากการแข่งขันของ ILSVRC (The ImageNet Large
Scale Visual Recognition Challenge) โดยการทดลองได้นาชุ ดข้อมูลจากการแข่งขันของ ILSVRC
ซึ่ งสุ่ มมา 100 ชุ ดข้อมูลหรื อ 100 คลาส และการเลื อกแบบสุ่ มนี้ จะทาให้จานวนของข้อมูลที่ใช้ใน
การฝึ กฝนข้อมูลไม่เท่ากัน แต่จานวนภาพโดยเฉลี่ยจะอยูท่ ี่ 500 ภาพ บางคลาสมีภาพถึง 1,000 ภาพ
เพื่อใช้ในการทดลองตัวแบบที่สร้ างขึ้นมานี้ ได้ทาการปรับพารามิเตอร์ ทีละตัวเช่ นอัตราการเรี ยนรู ้
(Learning Rate) และทาการฝึ กฝนข้อมูลเพื่อหาความถูกต้องที่สูงที่สุด จากนั้นสร้างตัวแบบใหม่โดย
การใช้พารามิเตอร์ ที่ได้จากการทดลองดังกล่าวมาทาการทดลองกับข้อมูลชุ ดเดิมอีก 1 รอบ โดยผล
จากการทดลองและเปรี ยบเทียบกับตัวแบบที่ได้จาการแข่งขันพบว่าตัวแบบที่ ออกแบบเองให้ค่า
ความถูกต้อง (Top-5 Accuracy) เท่ากับ 84 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งต่ ากว่าค่าความถู กต้องของตัวแบบที่ ได้
จากการแข่งขัน โครงข่ายแบบ GoogLeNet ซึ่งให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 93 เปอร์เซ็นต์
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นการพัฒนาเพื่อใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลู ชันเพื่ อใช้ใ นการจาแนกประเภทของรู ป ภาพ รวมถึ งใช้ใ นการอธิ บายรู ปภาพเนื่ องมาจาก
เทคโนโลยีของทั้งฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีการพัฒนามากในด้านความเร็ วของการประมวลผล ทา
ให้การพัฒนาตัวแบบเป็ นเรื่ องที่สามารถที่ทาได้เพราะลดเวลาการฝึ กฝนลงได้มากเนื่องจากความเร็ ว
ของอุ ป กรณ์ ในเรื่ อ งความถู ก ต้อ งของการพยากรณ์ ก็ ใ ห้ ค่ า ความถู ก ต้อ งที่ ส ามารถยอมรั บได้
งานวิจยั ชิ้ นนี้ ได้นาข้อดี ของแต่ละงานวิจยั มาปรับปรุ งและพัฒนาต่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
โครงข่ายประสาทเทียมมแบบคอนโวลูชนั และปรับเปลี่ยนเทคนิ คเพื่อให้สามารถใช้ได้กบั อุปกรณ์
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้กนั อยูท่ ว่ั ไปในปั จจุบนั เช่นคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล หรื อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค เป็ นต้น โดยในการพัฒนาระบบจดจาภาพสาหรั บการตรวจจับอะไหล่ โดยใช้โครงข่ า ย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั จะใช้เทคนิ คโครงข่ายประสาทเทียแบบคอนโวลูชนั เนื่ องจากเป็ น
การประมวลผลภาพขั้นสู ง และเป็ นการเรี ยนรู ้ของเครื่ องแบบเชิ งลึก และนาวิธีการถ่ายโอนเชิ งการ
เรี ยนรู ้ เพื่อใช้ตวั แบบที่ได้รับการฝึ กฝนการข้อมูลที่มากเพราะค่าน้ าหนักและค่าไบแอสได้ท าการ
ปรั บให้เข้ากับการพยากรณ์ ที่มีความถู กต้องที่ สูง และได้ทาการปรั บแต่งค่าพารามิ เตอร์ เพื่อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ ในเรื่ องค่าความถูกต้อง และค่าความแม่นยารวมถึงค่าประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวมของระบบให้กบั งานวิจยั ชิ้นนี้ดว้ ย

บทที่ 3

วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิธีการดาเนินงานวิจยั ในการพัฒนาระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่
โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั สามารถแบ่งขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
2. การวิเคราะห์และขั้นตอนการทางานของระบบ
3. ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั
4. การพัฒนาระบบรู ้จาอะไหล่
5. การทดสอบประสิ ทธิภาพของระบบ

1. กำรศึกษำและวิเครำะห์ ปัญหำ
จากสถานการณ์ ปัจจุบนั การแข่งขันทางธุ รกิ จนั้นสู งมากหลาย ๆ บริ ษทั มุ่งเน้นพัฒนาใน
ส่ วนต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อให้ได้เปรี ยบกว่าคู่แข่งขัน สิ่ งสาคัญประการหนึ่ งคือการส่ งมอบสิ นค้าให้
ลูกค้าที่ทนั ตามเวลาที่กาหนด ดังนั้นกระบวนการผลิ ตจึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญและมีผลต่อการ
ส่ งมอบสิ นค้ามาก การทาให้การผลิต ผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างต่อเนื่ องโดยไม่มีปัญหาใด ๆ ย่อม
เป็ นสิ่ งที่ทุกองค์กรปรารถนา แต่ในความเป็ นจริ งแล้วอุปสรรคและปั ญหาอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทั้ง
ที่โดยตั้งใจและไม่ได้ต้ งั ใจจากพนักงาน ทั้งที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้จากสถานการณ์
ต่าง ๆ เครื่ องจักรก็เป็ นปั จจัยหนึ่ งของกระบวนการผลิตซึ่ งมีการใช้งานทุกวัน โอกาสที่ชิ้นส่ วนหรื อ
อะไหล่เกิดการชารุ ดเสี ยหายจึงมีสูง เมื่ออะไหล่เกิดชารุ ดเสี ยหายกระบวนการผลิตจึงหยุดลงเพื่อรอ
การเปลี่ ยนอะไหล่ แต่ในการเบิกอะไหล่จะต้องใช้หมายเลขอะไหล่ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ โดย
บริ ษทั จะมีระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ซึ่ งเป็ นระบบที่บูรณาการระบบภายในองค์ก รทุก
แผนกเข้าด้วยกันรวมถึงการจัดการกับอะไหล่ก็รวมอยูใ่ นระบบนี้ ดว้ ย ทุกครั้งที่พนักงานจะเบิกแต่
ไม่สามารถบอกได้วา่ อะไหล่ที่จะเบิกนั้นหมายเลขอะไร เพราะไม่ได้ระบุไว้ในตัวอะไหล่ ทาให้การ
ค้นหาเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยาก
1.1 System flow ของระบบงำนปัจจุบัน
1.1.1 System flow ระบบการเบิ ก จ่ ายอะไหล่ ปั จ จุ บั น กรณี ท ราบรหั ส หรื อ
หมายเลขอะไหล่
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ตารางที่ 3.1 System flow ระบบการเบิกจ่ายอะไหล่ปัจจุบนั กรณี ทราบหมายเลขอะไหล่
ระบบการเบิกจ่ายอะไหล่ปัจจุบนั : กรณี ทราบรหัสหรื อหมายเลขของอะไหล่
พนักงาน
เจ้าหน้าที่สโตร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบารุ ง
เริ่ มต้น
เขียนเอกสารเบิก
เอกสารเบิกอะไหล่

รับเอกสารเบิกอะไหล่

ใช้หมายเลขอะไหล่
เป็ นคาค้น
ค้นหาข้อมูลใน
ระบบ ERP
แสดงที่อยูอ่ ะไหล่
ทางจอแสดงผล

เปลี่ยนอะไหล่

จ่ายอะไหล่

จบการทางาน

ปรับปรุ งข้อมูล
ในระบบ ERP

1.1.2 System flow ระบบการเบิ ก จ่ า ยอะไหล่ ปั จ จุ บั น กรณี ไ ม่ ท ราบรหั ส หรื อ
หมายเลขอะไหล่
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ตารางที่ 3.2 System flow ของระบบการเบิกจ่ายอะไหล่ปัจจุบนั กรณี ไม่ทราบหมายเลขอะไหล่
ระบบการเบิกจ่ายอะไหล่ปัจจุบนั : กรณี ไม่ทราบรหัสหรื อหมายเลขของอะไหล่
พนักงาน
เจ้าหน้าที่สโตร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบารุ ง
เริ่ มต้น
นาอะไหล่เก่าไปสโตร์

ใช้รายละเอียด
อะไหล่เป็ นคาค้น

ค้นหาข้อมูลใน
ระบบ ERP

No

เจอ

ค้นหาข้อมูลใน
คู่มือเครื่ องจักร

Yes
เขียนเอกสารเบิก

แสดงที่อยูอ่ ะไหล่
ทางจอแสดงผล

เอกสารเบิกอะไหล่

รับเอกสารเบิกอะไหล่

เปลี่ยนอะไหล่

จ่ายอะไหล่

จบการทางาน

ปรับปรุ งข้อมูล
ในระบบ ERP

ค้นหาข้อมูลที่
ลงทะเบียนใน
ระบบ
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1.2 System flow ของระบบงำนใหม่
1.2.1 System flow ระบบการเบิ ก จ่ ายอะไหล่ ปั จ จุ บั น กรณี ท ราบรหั ส หรื อ
หมายเลขอะไหล่
ตารางที่ 3.3 System flow ของระบบการเบิกจ่ายอะไหล่ใหม่กรณี ทราบหมายเลขอะไหล่
ระบบการเบิกจ่ายอะไหล่ระบบใหม่ : กรณี ทราบรหัสหรื อหมายเลขของอะไหล่
พนักงาน
ระบบ
เจ้าหน้าที่สโตร์
เริ่ มต้น
เขียนเอกสารเบิก
เอกสารเบิกอะไหล่

รับเอกสารเบิกอะไหล่
ใช้หมายเลขอะไหล่
เป็ นคาค้น
ค้นหาข้อมูลใน
ระบบ ERP
แสดงที่อยูอ่ ะไหล่
ทางจอแสดงผล

เปลี่ยนอะไหล่

จ่ายอะไหล่

จบการทางาน

ปรับปรุ งข้อมูล
ในระบบ ERP

31
1.2.2 System flow ระบบการเบิ ก จ่ า ยอะไหล่ ปั จ จุ บั น กรณี ไ ม่ ท ราบรหั ส หรื อ
หมายเลขอะไหล่
ตารางที่ 3.4 System flow ของระบบการเบิกจ่ายอะไหล่ใหม่กรณี ไม่ทราบหมายเลขอะไหล่
ระบบการเบิกจ่ายอะไหล่ระบบงานใหม่ : กรณี ไม่ทราบรหัสหรื อหมายเลขของอะไหล่
พนักงาน
ระบบ
เจ้าหน้าที่สโตร์
เริ่ มต้น

นาอะไหล่ที่ตอ้ งการเบิก
มาตรวจสอบ

จับภาพอะไหล่ผา่ นกล้อง

พยากรณ์ภาพของอะไหล่

เขียนเอกสารเบิก
เอกสารเบิกอะไหล่

แสดงผลพยากรณ์
ทางจอแสดงผล
รับเอกสารเบิกอะไหล่

ใช้หมายเลขอะไหล่
เป็ นคาค้น
ค้นหาข้อมูลใน
ระบบ ERP
A
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ)
ระบบการเบิกจ่ายอะไหล่ระบบงานใหม่ : กรณี ไม่ทราบรหัสหรื อหมายเลขของอะไหล่
พนักงาน
ระบบ
เจ้าหน้าที่สโตร์
A

แสดงที่อยูอ่ ะไหล่
ทางจอแสดงผล

เปลี่ยนอะไหล่

จ่ายอะไหล่

จบการทางาน

ปรับปรุ งข้อมูล
ในระบบ ERP

การค้นคืนด้วยภาพหรื อการจดจาภาพจึงเป็ นทางเลือกที่ผวู ้ ิจยั ต้องการที่จะศึกษาเพื่อใช้ใน
การแก้ไขปั ญหานี้ โดยพนักงานสามารถนาอะไหล่ ที่ตอ้ งการจะเปลี่ ยนมาทาการค้นหาแทนการ
จดจาหมายเลขของอะไหล่ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในระบบของบริ ษทั ต่อไป จะเป็ นการลดเวลาใน
การค้นหาอันเนื่องมาจากการไม่รู้หมายเลขหรื อรหัสของอะไหล่
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2. กำรวิเครำะห์ และออกแบบขั้นตอนกำรทำงำนของระบบ
โครงสร้างของระบบ สามารถแบ่งกระบวนการทางานย่อยออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนการนา
ข้อมูลนาเข้า (Input) ส่ วนประมวลผลข้อมูล (Process) และส่ วนผลลัพธ์ ที่ได้จากการประมวลผล
ข้อมูล (Output) ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 3.1
Input

Process

Output

ภาพที่ 3.1 แสดงโครงสร้างของระบบ
จากภาพที่ 3.1 แสดงโครงสร้ างของระบบโดยเริ่ มจากข้อมูลนาเข้าซึ่ งเป็ นอะไหล่ของจริ ง
นามาเก็บภาพผ่านทางกล้องและบันทึ กไฟล์พร้ อมกาหนดชื่ อไฟล์ จากนั้นนารู ปภาพมาทาความ
สะอาดโดยการคัดเลื อกรู ปที่มีความคมชัดและมีภาพอะไหล่อยู่ในภาพ ทาการย้ายรู ปภาพที่ได้ทา
ความสะอาดแล้วมาเก็บไว้ในแฟ้ มข้อมูลพร้อมกาหนดชื่ อโดยการกาหนดเป็ นหมายเลขและชื่ อของ
อะไหล่ผลลัพธ์ของกระบวนการนี้คือได้แฟ้มข้อมูลที่มีไฟล์อะไหล่ที่ถูกทาความสะอาดแล้ว จากนั้น
เข้าสู่ กระบวนการสร้ างตัวแบบโดยเริ่ มจากการเรี ยกใช้ตวั แบบที่ ได้รับการฝึ กฝนแล้วนามาสกัด
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คุณลักษณะเด่นของภาพของไฟล์ที่ได้จากกระบวนการเตรี ยมข้อมูล และกระบวนการนี้ จะทาการ
ฝึ กฝนข้อมูลโดยใช้การเพิ่มชั้นของ Fully connected และ Softmax ซึ่ งจะใช้ตวั น้ าหนักและไบแอส
ของตัวแบบที่ได้รับการฝึ กฝนมาแล้วเป็ นค่าตั้งต้นและทาการปรับให้เข้ากับข้อมูลอะไหล่ที่นามา
ฝึ กฝน กระบวนการนี้ จะได้ต ัว แบบที่ จ ะใช้ ก ับ ระบบจดจ าภาพส าหรั บ การตรวจจับ อะไหล่
กระบวนการสุ ดท้ายเป็ นกระบวนการของการนาไปใช้งานโดยผูใ้ ช้จะนาอะไหล่ที่ตอ้ งการให้ระบบ
พยากรณ์ ม าให้ก ล้อ งจับ ภาพระบบจะส่ ง ภาพให้ ต ัว แบบท าการพยากรณ์ แ ละส่ ง ผลลัพ ธ์ ที่ เป็ น
หมายเลข ชื่ อของอะไหล่ รวมถึ งเปอร์ เซ็ นต์ค่าความเชื่ อมัน่ ว่าเป็ นอะไหล่ ชิ้นนั้น ซึ่ งแสดงผลใน
ลักษณะแบบเรี ยลไทม์
2.1 อินพุต (Input)
2.1.1 ลาดับที่ (1) คือ Spare parts เป็ นชิ้ นส่ วนอะไหล่ ที่ตอ้ งการให้ระบบจดจา
เป็ นการเตรี ยมการนาเข้าของข้อมูลอะไหล่โดยนาอะไหล่ที่ตอ้ งการให้ระบบจดจาทั้งหมดมาเตรี ยม
เพื่อรวบรวมข้อมูลภาพของอะไหล่
2.1.2 ลาดับที่ (2) คือ Camera เป็ นกล้องสาหรั บจับหรื อถ่ ายภาพ เป็ นการสร้ าง
ภาพจากอะไหล่ จ ริ ง มาเป็ นภาพที่ ใ ช้ ก ับ คอมพิ ว เตอร์ โ ดยการแปลงจากภาพจริ ง มาเป็ นรหัส
คอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถเก็บและอ่านได้จากคอมพิวเตอร์ ระบบทาการเก็บภาพผ่านกล้องจับภาพ
โดยผูด้ ูแลระบบมีหน้าที่หมุนกล้อง หรื อหมุนอะไหล่ เพื่อให้กล้องจับภาพอะไหล่ได้ทุกมุมมองเพื่อ
เก็บรายละเอียดของอะไหล่ที่ตอ้ งการให้ระบบจดจามากที่สุด
2.1.3 ลาดับที่ (3) คือ file name เป็ นการตั้งชื่ อไฟล์ เป็ นการใช้รหัสคอมพิวเตอร์ ที่
ถู กสร้ างขึ้นมาเพื่อให้สามารถกาหนดชื่ อของไฟล์ที่ได้จากการสร้ างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรง
ความต้องการของผูอ้ อกแบบระบบ ระบบจะทาการบันทึกภาพแต่ละภาพโดยกาหนดชื่อให้ภาพโดย
อัตโนมัติเพื่อป้ องกันการซ้ ากันของชื่ อของภาพ ในงานวิจยั นี้ ได้กาหนดให้ระบบกาหนดชื่ อเป็ นปี
เดือนวันชัว่ โมงนาทีวินาทีและตัวเลขอัตโนมัติ และจัดเก็บไว้ในฮาร์ ดดิสก์ภายใต้ชื่อแฟ้มข้อมูล …/
images ของเครื่ องที่ระบบได้ถูกติดตั้งไว้
2.1.4 ลาดับที่ (4) คือ jpg file เป็ นชนิดของไฟล์รูปภาพที่ได้จากการสร้างโดยรหัส
คอมพิวเตอร์ จะทาการกาหนดชื่ อไฟล์ไว้แล้วจากกระบวนการก่อนหน้านี้ ซึ่ งไฟล์น้ ี จะสนับสนุ น
การทางานของกระบวนการสร้างการเรี ยนรู ้จากการฝึ กฝนตัวแบบของโครงข่าย
2.1.5 ลาดับที่ (5) คือ Cleansing เป็ นกระบวนการทาความสะอาดภาพโดยผูด้ ูแล
ระบบ โดยผูด้ ู แลระบบจะทาการเลื อกภาพที่ได้จากการสร้ างและตั้งชื่ อโดยคัดเลื อกภาพที่มีความ
คมชัดและมีชิ้นส่ วนอะไหล่อยูใ่ นภาพ มีภาพของสิ่ งที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาพอะไหล่น้อยที่สุด และที่
สาคัญให้มีรูปอะไหล่อยูภ่ ายในภาพอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ของชิ้นส่ วนอะไหล่
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2.1.6 ลาดับที่ (6) คือ folder name เป็ นการตั้งชื่ อแฟ้ มข้อมูลโดยผูด้ ูแลระบบ โดย
ใช้หลักการคื อใช้ตวั เลข 6 หลัก เว้นวรรคและตามด้วยชื่ อของอะไหล่ ที่ ต้องการให้ระบบจดจา
(ตัวเลข 6 หลัก อ้างอิงจากระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของบริ ษทั ที่ลงทะเบียนอะไหล่ ดว้ ย
ตัวเลข 6 หลัก) ซึ่ งหนึ่ งแฟ้ มข้อมูลจะเท่ากับข้อมูลอะไหล่หนึ่ งชิ้น โดยมีขอ้ มูลรู ปภาพที่ได้จากการ
บันทึกภาพหลากหลายมุมมองของอะไหล่ชิ้นนั้นบรรจุอยู่
2.1.7 ลาดับที่ (7) คือ folders เป็ นแฟ้มข้อมูลชื่อ training_images เป็ นการรวบรวม
แฟ้ ม ข้อมู ล อะไหล่ ท้ งั หมดที่ ต้องการให้ระบบรู ้ จาเข้ามาเก็บ ไว้ในแฟ้ มข้อมู ล นี้ ซึ่ ง เป็ นขั้นตอน
สุ ดท้า ยของการจัดเตรี ย มข้อมู ลเพื่ อเป็ นข้อมู ลนาเข้า สาหรั บ การฝึ กฝนเพื่อใช้สร้ า งในส่ วนรู ้ จา
อะไหล่ โดยผูด้ ู แลระบบจะคัดลอกภาพที่ได้จากการทาความสะอาดแล้วมาเก็บไว้ในแฟ้ มข้อมูลที่
ชื่อ …/ training_images โดยสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่และกาหนดชื่ อเป็ นหมายเลขของอะไหล่เว้นวรรค
ตามด้วยชื่อของอะไหล่ เช่น …/ training_images / 602964 NOZZLE DISPENSING TIP
2.1.8 ทาซ้ า ในขั้นตอนที่ 2.1.1 ถึง 2.1.7 ส าหรั บ อะไหล่ ชิ้ นต่ อไป ท าจนกว่า จะ
ครบอะไหล่ทุกชิ้นที่ตอ้ งการให้ระบบรู ้จา
2.2 กระบวนกำร (Process)
2.2.1 ลาดับที่ (8) คือ Inception V3 Pretrained model เป็ นกระบวนการเรี ยกใช้ตวั
แบบที่ได้จากการฝึ กฝนด้วยข้อมูลปริ มาณมากไว้แล้วจากกูเกิล เพื่อใช้ในการถ่ายโอนความรู ้ ที่ได้
จากการฝึ กฝนมาใช้กบั การรู ้จาอะไหล่
2.2.2 ล าดั บ ที่ (9) คื อ feature extract เป็ นกระบวนการท างานของตัว แบบ
Inception V3 ที่ฝึกฝนมาแล้วเพื่อสกัดคุณลักษณะของภาพอะไหล่ โดยเรี ยกใช้ไฟล์รูปภาพที่ได้จาก
กระบวนการเตรี ยมข้อมูล มาเข้าสู่ ช้ ัน Convolution เพื่อสกัดคุ ณลักษณะเด่ นของภาพ จากนั้นส่ ง
ข้อมูลมาชั้น AvgPool และ MaxPool เพื่อลดขนาดปริ มาณข้อมูลนาเข้าโครงข่ายแต่ยงั คงคุณลักษณะ
เด่นครบ ก่อนที่จะรวมข้อมูลทั้งหมดที่ช้ นั Concat เพื่อจัดรู ปแบบก่อนที่จะเข้าสู่ ข้ นั ตอนต่อไป
2.2.3 ล าดั บ ที่ (10) คื อ Text file เป็ นรู ปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ ชนึ่ งหนึ่ งที่รหัส
โปรแกรมสร้ า งขึ้ น เพื่ อ เตรี ย มส าหรั บ กระบวนการถัด ไป เป็ นการอ่ า นค่ า ที่ ไ ด้จ ากการสกัด
คุณลักษณะมาบันทึกไว้ในไฟล์ชนิ ดนี้ เพื่อเตรี ยมเป็ นไฟล์รูปแบบการนาเข้าในกระบวนการฝึ กฝน
ข้อมูล
2.2.4 ลาดับที่ (11) คือ Folders เป็ นแฟ้มข้อมูลชื่อ bottleneck_data ที่รวบรวมไฟล์
เก็บไฟ Textของแต่ละชิ้นส่ วนอะไหล่ที่ได้จากการสกัดคุ ณลักษณะแล้วจัดเก็บไฟล์คุณลักษณะให้
อยู่ในแฟ้ มข้อมูลชื่ อ …/ bottleneck_data โดยระบบจะสร้ างแฟ้ มข้อมูลใหม่เหมื อนกับแฟ้ มข้อมูล
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ต้น ทาง คื อ ก าหนดชื่ อ เป็ นหมายเลขของอะไหล่ เ ว้น วรรคตามด้ ว ยชื่ อ ของอะไหล่ เช่ น …/
bottleneck_data / 602964 NOZZLE DISPENSING TIP
2.2.5 ระบบจะท าซ้ า ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนที่ 2.2.1 ถึง 2.2.4 ส าหรั บ ข้อ มู ล อะไหล่ ชิ้ น
ต่อไป ทาเรื่ อย ๆ จนครบอะไหล่ทุกชิ้นที่ได้จดั เก็บภาพไว้ในแฟ้มข้อมูลที่ชื่อ …/ training_images
2.2.6 ลาดับที่ (12) คือ Tuning เป็ นขั้นตอนการปรับแต่งระบบทาได้โดยการปรับ
ค่าตัวแปรชื่ อ HOW_MANY_TRAINING_STEPS ในไฟล์ชื่อ retrain.py จากการตั้งค่าโดยปริ ยาย
(Default value) เป็ น 4000 ให้เปลี่ ยนเป็ น 10000 ค่านี้ มีผลให้ผลลัพธ์ ของค่าความถู กต้อง และค่า
ความแม่ น ย าสู ง ขึ้ น จากนั้น บัน ทึ ก ไฟล์ ขั้น ตอนนี้ จะท าเพี ย งครั้ งเดี ย วและไฟล์ ส ามารถใช้ไ ด้
ตลอดไปกรณี ที่ไม่ตอ้ งการปรับแต่งใด ๆ
2.2.7 ลาดับที่ (13) คือ Retraining เป็ นขั้นตอนการฝึ กฝนข้อมูลเพื่อใช้ในการรู ้ จา
อะไหล่ ซึ่งทาการฝึ กฝนข้อมูลโดยเริ่ มจากเพิ่มชั้น Fully connected และ ชั้น Softmax ซึ่งจะนาข้อมูล
คุณลักษณะของภาพในแฟ้มข้อมูลชื่อ …/ bottleneck_data มาเข้าโครงข่าย และใช้ค่าน้ าหนัก และค่า
ไบแอสของตัวแบบเดิมเป็ นค่าตั้งต้น เพื่อทาการฝึ กฝนข้อมูล
2.2.8 ล าดั บ ที่ (14) คื อ Trained model เป็ นผลของการฝึ กฝนข้ อ มู ล จาก
กระบวนการก่อนหน้าเมื่อทาการฝึ กฝนข้อมูลทั้งหมดจะได้ตวั แบบที่ใช้ในการตรวจจับอะไหล่ ตัว
แบบที่จะนาไปใช้งานชื่อ retrained_graph.pb
2.3 เอำท์ พุต (Output)
2.3.1 ล าดั บ ที่ (15) คื อ spare parts inference request เป็ นส่ วนที่ ผูใ้ ช้งานจะน า
อะไหล่ที่ไม่รู้จกั หมายเลขหรื อรหัสของอะไหล่ หรื ออะไหล่ที่ตอ้ งการนามาพยากรณ์มาให้กล้องจับ
ภาพ
2.3.2 ลาดับที่ (16) คือ Camera เป็ นกล้องสาหรับจับหรื อถ่ายภาพ เป็ นการสร้ าง
ภาพจากอะไหล่ จ ริ ง มาเป็ นภาพที่ ใ ช้ ก ับ คอมพิ ว เตอร์ โ ดยการแปลงจากภาพจริ ง มาเป็ นรหัส
คอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถเก็บและอ่านได้จากคอมพิวเตอร์ ระบบทาการเก็บภาพผ่านกล้องจับภาพ
โดยผูใ้ ช้งานมีหน้าที่นาอะไหล่ที่ตอ้ งการมาให้ระบบพยากรณ์หมายเลขหรื อชื่ อมาทาการให้กล้อง
จับภาพ
2.3.3 ล าดั บ ที่ (17) คื อ Trained Model เป็ นตัว แบบที่ ไ ด้จ ากการฝึ กฝนข้อ มู ล
อะไหล่ชื่อ retrained_graph.pb โดยระบบจะเรี ยกใช้ตวั แบบเพื่อรับข้อมูลภาพที่นาเข้าจากกล้องจับ
ภาพมาทาการประมวลผลเพื่อพยากรณ์ผลลัพธ์คือรหัสหรื อชื่อของอะไหล่
2.3.4 ลาดับที่ (18) คือ Prediction เป็ นการแสดงผลลัพธ์ของการพยากรณ์ มาทาง
จอภาพ โดยการแสดงผลจะแสดงภาพของอะไหล่ที่ตรวจจับในขณะนั้น ระบบจะแสดงหมายเลข

37
หรื อรหัสของอะไหล่ ชื่ อของอะไหล่พร้ อมทั้งค่าเปอร์ เซ็ นต์ความเชื่ อมัน่ หรื อค่าความน่ าจะเป็ นมา
แสดง ในรู ปแบบเรี ยลไทม์

อะไหล่ที่
ต้ องการทราบ
รหัสและชื่อ

กล้ องจับภาพ

พยากรณ์โดย
การหาค่าความ
น่าจะเป็ น

แสดงผล
พยากรณ์

ภาพที่ 3.2 แสดงตัวอย่างการทางานของระบบในส่ วนของผูใ้ ช้งาน
จากภาพที่ 3.2 เมื่อตัวแบบได้ทาการเรี ยนรู ้ ในส่ วนของการฝึ กฝนข้อมูลและนามาใช้งาน
แล้ว ขั้นตอนนี้ จะเป็ นขั้นตอนการทางานของระบบในส่ วนผูใ้ ช้งาน โดยระบบจะเริ่ มจากการจับ
ภาพผ่านกล้องโดยผูใ้ ช้งานจะนาอะไหล่ที่ตอ้ งการทราบรหัสและชื่ อของอะไหล่ และต้องการให้
ระบบพยากรณ์ จากนั้นระบบทาการสกัดคุณลักษณะของภาพและทาการจาแนกประเภท ในขั้นตอน
นี้ จะเรี ยกตัวแบบที่ได้รับการฝึ กฝนด้วยข้อมูลอะไหล่ แล้ว นาข้อมูลที่ได้จากการสกัดคุ ณลักษณะ
ทั้งหมดของมาทาการพยากรณ์ ดว้ ยตัวแบบ โดยการหาค่าความน่าจะเป็ นของภาพที่จบั ในเวลานั้น
ระบบค านวณหาค่ า ความน่ า จะเป็ นและเรี ย งล าดับ จากข้อมู ล ทั้ง หมด ค่ า ความน่ า จะเป็ นจะถู ก
เรี ยงลาดับจากค่าที่มากไปหาค่าที่ น้อย และนาผลลัพธ์ที่ได้จากค่าความน่ าจะเป็ นสู งสุ ดมาทาการ
แสดงผล และกระบวนการนี้ จะวนซ้ าไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะสั่งให้โปรแกรมจบการทางาน โดยการ
แสดงผลนั้นจะแสดงผลภาพของอะไหล่ที่กาลังจับภาพอยู่ หมายเลขและชื่ ออะไหล่ ที่โปรแกรม
คานวณได้ และค่าความน่าจะเป็ นหรื อค่าความเชื่ อมัน่ ที่เป็ นอะไหล่น้ นั แสดงผลเป็ นค่าเปอร์ เซ็ นต์
ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะทางานอย่างรวดเร็ วขึ้นอยู่กบั ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์ กรณี
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพต่าอาจทาให้การแสดงผลภาพมีลกั ษณะภาพไม่ต่อเนื่ อง กระตุก ซึ่ ง
เป็ นจังหวะของการทางานของระบบการตรวจจับภาพ
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การเรี ยกใช้ตวั แบบ Inception V3 ซึ่ งเป็ นตัวแบบของโครงข่ายประสาทเทียบแบบคอนโวลู
ชันดังแสดงในภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 โครงสร้างของตัวแบบ Inception V3
ที่มา: https://hackathonprojects.files.wordpress.com/2016/09/74911-image03.png
จากภาพที่ 3.3 โครงสร้ างของตัวแบบ Inception V3 เมื่อต้องการสร้ างตัวแบบที่เป็ นชุ ด
ข้อมูลที่ตอ้ งการจาแนกประเภทหรื อรู ้จาทาได้โดยทาการฝึ กฝนซ้ าในส่ วนของการจาแนกประเภท
ด้วยชุ ดข้อมูลที่ตอ้ งการจาแนกประเภทหรื อส่ วนการรู ้ จา และใช้ส่วนสกัดคุ ณลักษณะเดิ มของตัว
แบบด้วยพารามิเตอร์ เดิมที่ได้รับการฝึ กฝนด้วยชุดข้อมูลจานวนมากก่อนหน้าแล้ว ซึ่ งประกอบไป
ด้วยชั้นต่าง ๆ ดังนี้
Convolution เป็ นการหาคุณลักษณะเด่นของภาพโดยการกระทากันระหว่างตัวฟิ ลเตอร์ กบั
รู ปภาพเพื่ อ ท าการสกัด คุ ณ ลัก ษณะเอง และท าซ้ าไปเรื่ อย ๆ จนกว่ า จะได้ คุ ณ ลัก ษณะที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์มากที่สุด ซึ่งการหาคุณลักษณะเด่นของภาพนั้นจะทาโดยการดอทเมทริ กซ์
กับตัวกรองที่มีน้ าหนัก (weight) เลื่อนผ่านจุดสี ของภาพโดยเลื่อนจากด้านซ้ายบนไปด้านขวาบนที
ละขั้นขึ้นอยู่กบั ขนาดตัวกรองจนครบทุกจุดสี ภายในภาพ ดังภาพ 3.4 ซึ่ งกระบวนการนี้ จะอยู่ใน
ขั้นตอนของการสกัดคุณลักษณะของภาพในงานวิจยั
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Convolution Layer

ภาพที่ 3.4 แสดงการทางานของชั้นคอนโวลูชนั
ที่มา: http://socs.binus.ac.id/2017/02/27/convolutional-neural-network/
AvgPool (average pooling) ทาหน้าที่ลดขนาดให้เล็กลงโดยที่รายละเอียดของข้อมูลนาเข้า
ยังเท่าเดิมโดยการหาค่าเฉลี่ยของค่าจากการดอทเมทริ กซ์กบั ตัวกรองเพื่อสร้างผังภาพ (feature map)
ใหม่ซ่ ึ งกระบวนการนี้จะอยูใ่ นขั้นตอนของการสกัดคุณลักษณะของภาพในงานวิจยั
MaxPool (max pooling) ทาหน้าที่ลดขนาดให้เล็กลงโดยที่รายละเอียดของข้อมูลนาเข้ายัง
เท่าเดิมโดยการหาค่าสู งสุ ดของค่าที่ได้จากการทาดอทเมทริ กซ์กบั ตัวกรองเพื่อสร้ างแผนภาพใหม่
ซึ่ งกระบวนการนี้จะอยูใ่ นขั้นตอนของการสกัดคุณลักษณะของภาพในงานวิจยั

ภาพที่ 3.5 แสดงการทางานของชั้น AvgPool (Average pooling) และ MaxPool (Max Pooling)
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จากภาพที่ 3.5 เป็ นการแสดงความแตกต่ า งของการท างานของชั้น AvgPool และ ชั้น
MaxPool โดยการทางานของชั้น AvgPool เป็ นการลดขนาดของข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล
ชั้นก่อนหน้า ส่ วนชั้น MaxPool เป็ นการลดขนาดของข้อมูลโดยการหาค่าสู งสุ ดของชั้นก่อนหน้า
Concat (concatenate) เป็ นการรวมผังภาพที่ได้จากการคานวณชั้นก่อนหน้า เพื่อจัดรู ปแบบ
ให้เป็ นข้อมูลนาเข้าของชั้นถัดไป การทางานของกระบวนการนี้ ดังภาพที่ 3.6

ภาพที่ 3.6 แสดงการทางานของชั้น Concat (concatenate)
ที่มา: https://www.slideshare.net/ckmarkohchang/applied-deep-learning-1103-convolutionalneural-networks
ในกระบวนการ Concat จะอยูใ่ นขั้นตอนของการสกัดคุณลักษณะของภาพในงานวิจยั
Dropout เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการฝึ กฝนโดยการป้ องกันการเกิ ด overfitting หรื อ
ปั ญหาที่เครื่ องทางานได้ดีกบั ชุ ดข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ในการฝึ กฝนแต่จะทางานได้ไม่ดีกบั ชุ ดข้อมูล
อื่นที่ไม่ใช่ชุดข้อมูลฝึ กฝน เมื่อมีขอ้ มูลการฝึ กฝนในโครงข่ายประสาทเทียมจะทาการจัดโครงสร้าง
ในโครงข่ายประสาทให้เป็ นระเบี ยบลดการเรี ยนรู ้ ระหว่างเซลล์ประสาทและปรั บค่าน้ าหนักให้
เหมาะสม โดยทาการละการคานวณของโหนดบางโหนดออกไปแบบสุ่ มในแต่ละรอบของการ
ฝึ กฝนทาให้ค่าน้ าหนักที่เชื่ อมกับโหนดเหล่านั้นไม่ถูกปรับในรอบการคานวณนั้น ดังภาพที่ 3.7 ซึ่ ง
กระบวนการนี้จะอยูใ่ นขั้นตอนของการฝึ กฝนข้อมูลภาพในงานวิจยั
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Standard Neural Net

After apply dropout

ภาพที่ 3.7 แสดงการเปรี ยบเทียบการทางานของโครงข่ายก่อนและหลังการใส่ ช้ นั Dropout
ที่มา: https://mohitatgithub.github.io/2018-03-28-MNIST-Image-Classification-with-CNN-&Keras/
Fully connected ในชั้นนี้ เป็ นการเชื่ อมต่อของชั้นที่มีการลดขนาด ชั้นการรวมผังภาพของ
ก่ อนหน้านี้ ท้ งั หมดเพื่อใช้ในการคานวณหาผลลัพธ์ ซึ่ งกระบวนการนี้ จะอยู่ในขั้นตอนของการ
ฝึ กฝนข้อมูลภาพในงานวิจยั
Softmax จะเป็ นชั้นสุ ดท้ายที่จะคานวณหาค่าความน่ าจะเป็ นของเป้ าหมายทั้งหมดออกมา
หรื อเป็ นผลการจาแนก กล่าวคือเป็ นการจาแนกประเภทแบบหลายคลาส (Multiclass classifier) ซึ่ ง
ใช้ค วามน่ า จะเป็ นเพื่ อ แสดงผลลัพ ธ์ และถู ก ใช้เ ป็ นฟั ง ก์ ชัน กระตุ ้น (Activation function) ของ
โครงข่ายประสาทเทียมที่หาระยะห่ างระหว่างค่าที่คานวณได้จริ งกับค่าเป้ าหมายซึ่ งกระบวนการนี้
จะอยูใ่ นขั้นตอนของการฝึ กฝนข้อมูลภาพในงานวิจยั และหาได้จากสมการ [1] (ปริ ญญา สงวนสัตย์,
2560) ดังนี้
𝑒 𝑜𝑖
𝑃(𝑐𝑖 |𝑥 ) = 𝐾
=
𝑜𝑗
∑𝑗=1 𝑃(𝑥|𝑐𝑗 )𝑃(𝑐𝑗 ) ∑𝐾
𝑗=1 𝑒
𝑃(𝑥 |𝑐𝑖 )𝑃(𝑐𝑖 )
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โดยกาหนดให้
𝑃(𝑐𝑖 ) คือ ค่าความน่าจะเป็ นที่เกิดขึ้นกับคลาส 𝑖
𝑃(𝑥|𝑐𝑖 ) คือ ค่าความน่าจะเป็ นที่จะเป็ นตัวอย่าง 𝑥 เมื่อเป็ นคลาสที่ 𝑖
𝐾 คือ จานวนของคลาสทั้งหมด
𝑜𝑖 คือ ค่าป้อนออกของโหนดที่ 𝑖
𝑒 คือ ฟังก์ชนั เลขชี้กาลังหรื อฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียล (exponential function)
เริ่ มจากการใช้ช้ นั สกัดคุณลักษณะของตัวแบบมาทาการสกัดคุ ณลักษณะของอะไหล่ที่ได้
จากขั้นตอนกระบวนการนาเข้า ทาการบันทึ กเป็ นไฟล์และจัดเก็บอยู่ในแฟ้ มข้อมูลโดยแยกตาม
หมายเลขอะไหล่ จากนั้นทาการฝึ กฝนข้อโดยการเรี ยกใช้พารามิเตอร์ ที่ได้รับการฝึ กฝนมาแล้วจาก
ตัวแบบ Inception V3 มาทาการฝึ กฝนข้อมูลอะไหล่ ผลลัพธ์ที่ได้จากระบวนการนี้ คือตัวแบบที่จะ
นาไปพยากรณ์อะไหล่ที่ไม่รู้จกั กระบวนการสุ ดท้ายคือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลนั้นคือการ
ใช้ตวั แบบที่ได้จากการฝึ กฝนมาแล้วนามาใช้งาน โดยเริ่ มจากนาอะไหล่ที่ไม่รู้จกั ให้กล้องจับภาพ
และส่ ง ให้ตวั แบบพยากรณ์ ผ ลลัพ ธ์ โดยจะแสดงความน่ า จะเป็ นของอะไหล่ ชิ้ นนั้นและแสดง
หมายเลข ชื่ออะไหล่พร้อมทั้ง แสดงเปอร์ เซ็นต์ค่าความเชื่อมัน่ ของอะไหล่ชิ้นนั้นด้วย

3. ข้ อมูลและกลุ่มตัวอย่ ำงทีใ่ ช้ ในงำนวิจัย
ข้อมู ลและกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในงานวิจยั นี้ เป็ นรู ปภาพของอะไหล่ สาหรั บเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ช่วยในการผลิตโดยจะแบ่งกลุ่มอะไหล่ออกเป็ น 5 กลุ่มหลัก กลุ่มละ 5 ชิ้น รวมทั้งหมด 25
ชิ้น ซึ่ งเป็ นตัวแทนของอะไหล่ท้ งั หมดของบริ ษทั โดยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงชนิ ดของอะไหล่จาก
รู ปทรง วัสดุที่ใช้ทา และสี ของอะไหล่ เพื่อต้องการนามาทดสอบความแม่นยาของระบบ ซึ่ งภาพจะ
ถูกบันทึกไว้หลากหลายมุมมองบนภาพพื้นหลังเป็ นสี ขาว ซึ่ งรายละเอียดของกลุ่มอะไหล่สามารถ
อธิ บายได้ดงั นี้
1. ภาพอะไหล่ที่มีขนาดเล็ก เป็ นอะไหล่ที่มีขนาดความยาวไม่เกิ น 50 มิลลิเมตรและมี
รู ปร่ างเป็ นทรงกระบอกหรื อคล้ายทรงกระบอกที่เส้นผ่านศูนย์กลางของอะไหล่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร
ดังภาพที่ 3.8
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ภาพที่ 3.8 แสดงตัวอย่างของข้อมูลภาพอะไหล่ที่มีขนาดเล็ก
จากภาพที่ 3.8 แสดงภาพของอะไหล่พร้อมรหัสและชื่อของอะไหล่ที่มีขนาดเล็กดังนี้
1. 606174 SODERMATE SOLDER TIP
2. 601356 DISPENSING NEEDLE(BERNSTEIN)
3. 601482 NEEDLE, SYRINGE, GREEN COLOUR
4. 602964 NOZZLE DISPENSING TIP
5. 602102 PROBE, D3.00, H9.00-ROUGH
2. ภาพอะไหล่ ที่ เ ป็ นพลาสติ ก เป็ นอะไหล่ ที่ ผ ลิ ต มาจากวัส ดุ ที่ เ ป็ นพลาสติ ก ซึ่ งมี
หลากหลายรู ปทรง ถ้าเป็ นทรงกระบอกให้เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 3.9

44

ภาพที่ 3.9 แสดงตัวอย่างของข้อมูลภาพอะไหล่ที่เป็ นพลาสติก
จากภาพที่ 3.9 แสดงภาพของอะไหล่พร้อมรหัสและชื่อของอะไหล่ที่เป็ นพลาสติกดังนี้
1. 614286 PLASTIC CONNECTING NUT
2. 602961 PISTION 30CC/55CC FLOW PISTON
3. 229053 CONNECTOR JST SRVPB-B04-S
4. 229031 CONNECTOR JST SRVPB-A05-H
5. 229054 CONNECTOR JST SRVPB-D02-K
3. ภาพอะไหล่ที่เป็ นชิ้นโลหะ เป็ นอะไหล่ที่ผลิตมากจากโลหะหรื อวัสดุ อื่นใดที่คล้าย
โลหะ มีรูปทรงเป็ นแท่งสี่ เหลี่ยมหรื อคล้ายสี่ เหลี่ยม ที่มีดา้ นกว้าง ด้านยาว และความสู ง ดังภาพที่
3.10
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ภาพที่ 3.10 แสดงตัวอย่างของข้อมูลภาพอะไหล่ที่เป็ นแท่งโลหะ
จากภาพที่ 3.10 แสดงภาพของอะไหล่พร้อมรหัสและชื่อของอะไหล่ที่เป็ นแท่งโลหะ
ดังนี้
1. 618627 ANVIL
2. 603408 Clincer 4mm-92 for ACS2000
3. 603409 Anvil holder for ACS 2000
4. 603382 ANVIL # 99127 1357
5. 617590 ANVIL 2017
4. ภาพอะไหล่ ที่เป็ นแผ่นโลหะเป็ นอะไหล่ ที่ทามาจากโลหะหรื อวัสดุ อื่นใดที่ คล้าย
โลหะมีรูปทรงเป็ นแผ่น โดยมีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 3.11
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ภาพที่ 3.11 แสดงตัวอย่างของข้อมูลภาพอะไหล่ที่เป็ นแผ่นโลหะ
จากภาพที่ 3.11 แสดงภาพของอะไหล่พร้อมรหัสและชื่อของอะไหล่ที่เป็ นแผ่นโลหะ
ดังนี้
1. 603383 Driver blade, 4mm-922 for ACS2000
2. 603387 Spring,short,for ACS2000
3. 603380 WIRE CRIMPER
4. 618609 INSULATION CRIMPER
5. 618628 WIRE CRIMPER
5. ภาพอะไหล่ที่เป็ นแท่งเฟอร์ ไรท์ เป็ นอะไหล่ที่ทามาจากส่ วนผสมที่มีคาร์ บอนเป็ น
ส่ วนประกอบและอัดเป็ นแท่ง ดังภาพที่ 3.12
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ภาพที่ 3.12 แสดงตัวอย่างของข้อมูลภาพอะไหล่ที่เป็ นแท่งเฟอร์ ไรท์
จากภาพที่ 3.12 แสดงภาพของอะไหล่พร้ อมรหัสและชื่ อของอะไหล่ที่เป็ นแท่งเฟอร์
ไรท์ดงั นี้
1. 228865 CORE I MNZN 50.2MMX12.1MMX2.6MM
2. 205698 FERRITE BAR 2,5X 12X 50
3. 205664 FERRITE BAR 90X8X4 UNCOATED
4. 205620 FERRITE BAR 3X 8X 80 UNCOATED
5. 205617 FERRITE BAR 3X 8X 83 UNCOATED
การรวบรวมข้อมูลโดยจะรวบรวมข้อมูลรู ปภาพอะไหล่ในลักษณะ มุมมอง และทิศทางต่าง
ๆ กัน เพื่อให้ภาพมีความหลากหลายเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรู ้จา บนพื้นหลัง (Background) สี ขาว
เพื่ อขจัดสิ่ ง ที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้องกับ อะไหล่ อ อกไปจากภาพ และให้ระยะห่ า งจากกล้องถึ ง ตัวอะไหล่
ประมาณ 5 – 15 เซนติเมตรโดยเป็ นการจาลองสถานการณ์เมื่อนาระบบไปใช้งานจริ ง และบันทึกไว้
ในฮาร์ ดดิสก์เพื่อใช้เป็ นข้อมูลนาเข้า และทาการตรวจสอบคุณภาพของภาพและเลือกภาพที่ดีที่สุดที่
มีอะไหล่อยูภ่ ายในภาพเพื่อใช้ในการฝึ กฝน จากจานวนอะไหล่ท้ งั หมดทาให้ได้จานวนตัวอย่างหรื อ
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จานวนรู ปภาพรวมทั้งหมด 12,500 ภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาและทดสอบระบบแต่ละภาพมีความ
ละเอียด 640 x 480 พิกเซลโดยได้จากคุณสมบัติของกล้องที่ใช้ในการทดลอง

ภาพที่ 3.13 แสดงตัวอย่างของข้อมูลอะไหล่แท่งโลหะ
ดังภาพที่ 3.13 แสดงตัวอย่างภาพอะไหล่แท่งโลหะ ในภาพคือหมายเลขอะไหล่ 603382 ชื่อ
อะไหล่ ANVIL # 99127 1357 ที่ถูกจับภาพด้วยมุมมองภาพต่าง ๆ ทั้งหมด 700 ภาพ และคัดเลือก
หรื อเข้าสู่ กระบวนการทาความสะอาดข้อมูลจนได้ภาพที่จะใช้สาหรับฝึ กฝนข้อมูลจานวน 500 ภาพ
อะไหล่แท่งโลหะประกอบด้วยอะไหล่จานวน 5 ชิ้ น ดังนั้นภาพที่ใช้สาหรั บฝึ กฝนข้อมูลอะไหล่
แท่งโลหะรวมทั้งหมด 2,500 ภาพ โดยแยกออกเป็ นแฟ้มข้อมูลแต่ละหมายเลขของอะไหล่แต่ละชิ้น

ภาพที่ 3.14 แสดงตัวอย่างของข้อมูลอะไหล่ขนาดเล็ก
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จากภาพที่ 3.14 แสดงตัวอย่างภาพอะไหล่ ที่มีขนาดเล็ก ในภาพคือหมายเลขอะไหล่
606174 ชื่ออะไหล่ SODERMATE SOLDER TIP ที่ถูกจับภาพด้วยมุมมองภาพต่าง ๆ ทั้งหมด 700
ภาพ และคัดเลื อกหรื อเข้าสู่ ก ระบวนการท าความสะอาดข้อมู ล จนได้ภาพที่ จะใช้สาหรั บ ฝึ กฝน
ข้อมูลจานวน 500 ภาพ อะไหล่ ที่มีขนาดเล็กประกอบด้วยอะไหล่ จานวน 5 ชิ้ น ดังนั้นภาพที่ ใ ช้
สาหรับฝึ กฝนข้อมูลอะไหล่ขนาดเล็กรวมทั้งหมด 2,500 ภาพ โดยแยกออกเป็ นแฟ้ มข้อมูลแต่ละ
หมายเลขของอะไหล่แต่ละชิ้น

ภาพที่ 3.15 แสดงตัวอย่างของข้อมูลอะไหล่พลาสติก
จากภาพที่ 3.15 แสดงตัวอย่างภาพอะไหล่พลาสติก ในภาพคือหมายเลขอะไหล่ 614286 ชื่อ
อะไหล่ PLASTIC CONNECTING NUT ที่ถูกจับภาพด้วยมุมมองภาพต่าง ๆ ทั้งหมด 700 ภาพ และ
คัดเลือกหรื อเข้าสู่ กระบวนการทาความสะอาดข้อมูลจนได้ภาพที่จะใช้สาหรับฝึ กฝนข้อมูลจานวน
500 ภาพ อะไหล่พลาสติก ประกอบด้วยอะไหล่จานวน 5 ชิ้น ดังนั้นภาพที่ใช้สาหรับฝึ กฝนข้อมูล
อะไหล่พลาสติก รวมทั้งหมด 2,500 ภาพ โดยแยกออกเป็ นแฟ้มข้อมูลแต่ละหมายเลขของอะไหล่
แต่ละชิ้น
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ภาพที่ 3.16 แสดงตัวอย่างของข้อมูลอะไหล่แผ่นโลหะ
จากภาพที่ 3.16 แสดงตัวอย่างภาพอะไหล่แผ่นโลหะ ในภาพคือหมายเลขอะไหล่ 603380
ชื่ออะไหล่ WIRE CRIMPER ที่ถูกจับภาพด้วยมุมมองภาพต่าง ๆ ทั้งหมด 700 ภาพ และคัดเลือก
หรื อเข้าสู่ กระบวนการทาความสะอาดข้อมูลจนได้ภาพที่จะใช้สาหรับฝึ กฝนข้อมูลจานวน 500 ภาพ
อะไหล่แผ่นโลหะประกอบด้วยอะไหล่จานวน 5 ชิ้น ดังนั้นภาพที่ใช้สาหรับฝึ กฝนข้อมูลอะไหล่
แผ่นโลหะรวมทั้งหมด 2,500 ภาพ โดยแยกออกเป็ นแฟ้มข้อมูลแต่ละหมายเลขของอะไหล่แต่ละชิ้น

ภาพที่ 3.17 แสดงตัวอย่างของข้อมูลอะไหล่แท่งเฟอร์ไรท์
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จากภาพที่ 3.17 แสดงตัวอย่างภาพอะไหล่แท่งเฟอร์ ไรท์ ในภาพคือหมายเลขอะไหล่
205698 ชื่ออะไหล่ FERRITE BAR 2,5X 12X 50 ที่ถูกจับภาพด้วยมุมมองภาพต่าง ๆ ทั้งหมด 700
ภาพ และคัดเลือกหรื อเข้าสู่ กระบวนการทาความสะอาดข้อมูลจนได้ภาพที่จะใช้สาหรับฝึ กฝน
ข้อมูลจานวน 500 ภาพ อะไหล่แท่งเฟอร์ ไรท์ประกอบด้วยอะไหล่จานวน 5 ชิ้น ดังนั้นภาพที่ใช้
สาหรับฝึ กฝนข้อมูลอะไหล่แท่งเฟอร์ ไรท์รวมทั้งหมด 2,500 ภาพ โดยแยกออกเป็ นแฟ้ มข้อมูลแต่
ละหมายเลขของอะไหล่แต่ละชิ้น

4. กำรพัฒนำระบบรู้ จำอะไหล่
การพัฒนาระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชนั จากขั้นตอนการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ทาให้ทราบขั้นตอนการทางานของ
ระบบ เนื่ องจากระบบนี้ เกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้เฉพาะแผนก ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงพัฒนาเป็ นโปรแกรมระบบซึ่ง
ติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของแผนกที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยพัฒนาด้วยภาษาไพธอนซึ่ งเป็ นภาษา
ที่สนับสนุ นการทาการเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อง ใช้ไลบรารี่ ของ OpenCV เพื่อใช้ในการจัดรับภาพและ
บันทึกผ่านกล้อง ซึ่ งเปรี ยบเสมือนดวงตาของระบบ ใช้ TensorFlow เฟรมเวิร์คซึ่ งสนับสนุนการทา
การเรี ยนรู ้เชิ งถ่ายโอนข้อมูล และใช้ตวั แบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั Inception V3
เพื่อใช้ค่าน้ าหนักและค่าไบแอสของตัวแบบต้นทางนามาใช้กบั ตัวแบบปลายทางหรื อตัวแบบที่
ต้องการจะพัฒนาให้ระบบรู ้ จาอะไหล่ ซึ่ งข้อมู ล รู ปภาพและไฟล์ที่ เกี่ ย วข้องจะถู กบันทึ กไว้ใน
ฮาร์ ดดิสก์ของเครื่ องที่ติดตั้งทั้งหมด
OpenCV หรื อ Open Source Computer Vision Library ซึ่ งเป็ นซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
วิทศั น์แบบโอเพนซอร์ สและซอฟต์แวร์ ของการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง (machine learning) OpenCV ถูก
สร้ างขึ้นมาให้มีโครงสร้ างพื้นฐานที่ทางานร่ วมกันสาหรับแอปพลิเคชันการมองเห็ นและการรับรู ้
ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และถู ก สร้ า งมาให้ง่ า ยต่ อการใช้ง านและการแก้ไ ขดัด แปลงโค้ด ของ
โปรแกรม ไลบรารี่ ของ OpenCV มีอลั กอริ ทึมที่มีการปรับปรุ งมากกว่า 2,500 รายการ ซึ่ งรายการ
ดังกล่าวครอบคลุมถึงการทางานของคอมพิวเตอร์ วิทศั น์ (Computer vision) ที่มีท้ งั อัลกอริ ทึมแบบ
ดั้งเดิมและแบบที่ถูกปรับปรุ งให้ทนั สมัย อัลกอริ ทึมเหล่านี้ มีสามารถใช้ในการตรวจจับและจดจา
ใบหน้าของคน ระบุชนิดวัตถุ แยกประเภทการกระทาของมนุษย์ในวีดีโอ สามารถที่จะติดตามการ
เคลื่อนไหวของวัตถุ ค้นหาภาพที่คล้ายกันจากฐานข้อมูล ลบตาแดงจากภาพที่ถูกถ่ายด้วยกล้องที่ใช้
แฟลช จดจาทิวทัศน์และสร้ างเครื่ องหมายเพื่อซ้อนทับกับภาพได้ OpenCV มีผูใ้ ช้เป็ นจานวนมาก
ไลบรารี มีการใช้อย่างกว้างขวางทั้งในส่ วนของบริ ษทั เอกชน กลุ่ มนักวิจยั และหน่ วยงานของรัฐ
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นอกเหนื อจากบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงเช่น Google, Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, Sony, Honda, Toyota
ที่มีการใช้ไลบรารี ตวั นี้ แล้ว ยังมีกลุ่มสตาร์ ทอัพ (Startups) ที่มีการใช้อย่างมากมายเช่ น VideoSerf
การใช้งานของ OpenCV มีการใช้งานหลากหลากครอบคลุ มไปถึ งการผสานรู ป ภาพของ Street
View ใช้ในการเฝ้าระวังเพื่อตรวจจับการบุกรุ กในอิสราเอล การตรวจสอบอุปกรณ์ขดุ ในประเทศจีน
ช่ ว ยน าทางและหยิ บ จั บ วัต ถุ ใ นหุ่ น ยนต์ ที่ Willow Garage ซึ่ งเป็ นบริ ษั ท ที่ วิ จ ั ย หุ่ น ยนต์ ใ น
สหรัฐอเมริ กา การตรวจจับอุ บตั ิ เหตุ จากการจมน้ าในสระในประเทศยุโรป ใช้งานเกี่ ยวกับเรื่ อง
ศิลปะในสเปนและนิ วยอร์ ก การตรวจสอบรั นเวย์ในตุ รกี การตรวจสอบฉลากบนผลิ ตภัณฑ์ใน
โรงงานทัว่ โลก และการตรวจจับ ใบหน้า ในประเทศญี่ ปุ่ น เป็ นต้น OpenCV มี ก ารเชื่ อมต่ อ กับ
โปรแกรมภาษา C++, Python, Java และ MATLAB อี กทั้งยังสนับสนุ นการทางานบน Windows,
Linux, Android และ Mac OS ซึ่ งไลบรารี ของ OpenCV มักมุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ
การมองเห็นแบบเรี ยลไทม์
TensorFlow เป็ นไลบรารี ซอฟต์แวร์ แบบโอเพนซอร์ ส สาหรับการคานวณตัวเลขที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง โครงสร้ างหรื อสถาปั ตยกรรมพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นในการทางาน ทาให้การ
นามาปรั บใช้ในเรื่ องการคานวณได้อย่างง่ าย บนแพลตฟอร์ มที่ หลากหลาย (CPU, GPUs, TPUs)
และนาไปใช้ได้ต้ งั แต่เครื่ องคอมพิ วเตอร์ แบบตั้ง โต๊ะไปจนถึ งการทางานบนเซิ ร์ฟ เวอร์ รวมถึ ง
สามารถพัฒนาใช้งานกับอุปกรณ์ มือถือ โดยการพัฒนาจากนักวิจยั และทีมวิศวกรจากทีม Google
Brain ของกูเกิ ล ซึ่ งความสามารถของ TensorFlow มาพร้ อมกับการสนับสนุ นการทาเกี่ ยวกับการ
เรี ยนรู ้ของเครื่ องและการเรี ยนรู ้ เชิ งลึก ซึ่ งในการที่จะพัฒนาหรื อทาระบบเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ ข อง
เครื่ องนั้นเป็ นเรื่ องที่ยุ่งยากซับซ้อนและยากที่จะเขียนโค้ดหรื อโปรแกรม เพราะมีกระบวนการที่
ซับซ้อน TensorFlow จึงเป็ นไลบรารี ที่มีความสามารถลดความซับซ้อนดังกล่าวทาให้การพัฒนา
เป็ นเรื่ องที่ ง่ายและรวดเร็ ว TensorFlow สามารถเขียนและบูรณาการได้ในหลากหลายโปรแกรม
ภาษาเช่น Python JavaScript, C++, Java, Go, Swift แต่ที่ใช้ได้ง่ายสุ ดคือภาษา Python และสามารถ
ทางานได้ท้ งั ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ ลีนุกซ์ และแอนดรอยด์ และยังมีการพัฒนา TensorFlow Lite
ที่ ท างกู เกิ ล ได้พ ฒ
ั นาเพื่ อให้ใ ช้ง านกับ ระบบปฏิ บ ัติก ารแอนดรอยด์ เพื่ อให้ไ ฟล์มี ข นาดเล็ ก ลง
สามารถรันได้เร็ วในอุ ปกรณ์มือถือ TensorFlow ถูกนาไปใช้ในการค้นหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ การ
ช่วยสนับการวินิจฉัยของแพทย์ในการตรวจโรคเบาหวานที่ประสาทตา การแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่
ทราบเกี่ยวกับการตัดไม้ทาลายป่ าที่ผดิ กฎหมาย เป็ นต้น
ภาษาไพธอน (Python Language) เป็ นโปรแกรมภาษาที่ ถู ก ออกแบบและพัฒ นามา
เพื่อให้ง่ายต่อการเขี ยน เพราะลักษณะการเขี ยนจะสั้น กะทัดรั ด แต่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถ
เรี ยนรู ้ได้ง่าย รวดเร็ ว ภาษาไพธอนเป็ นภาษาที่มีการพัฒนาจากนักพัฒนาโปรแกรมทัว่ โลกจึงส่ งผล

53
ทาให้โปรแกรมภาษาดังกล่าวมีความสามารถสู งและสามารถรองรับงานต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
เช่น งานด้านวิศวกรรม เกมส์และแอปพลิเคชัน งานด้านวิทยาศาสตร์ งานด้านระบบฐานข้อมูล งาน
ด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และเว็บแอปพลิ เคชัน รวมถึ งใช้ในการเรี ยนการสอนในต่างประเทศ
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เช่น NASA, กูเกิล, หน่วยงานของสหรัฐ, ไอบีเอ็ม
และอื่ น ๆ ส่ ว นประเทศไทยก าลัง เพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ เช่ น มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ และพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็ นต้น ภาษาไพธอนถูกออกแบบโดยการ
นาลักษณะเด่นของโปรแกรมภาษาอื่น ๆ มาเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอด เช่ น ภาษา C, C++,
Java, Matlab เป็ นต้น ภาษาไพธอนถู กเรี ยกว่าเป็ น ภาษาที่ มีหลายกระบวนทัศน์ (สุ ชาติ คุ ม้ มะณี ,
2561) หรื อ หลายมุ ม มอง (multi-paradigm languages) ซึ่ งเกิ ด จากการผสมผสานรวมเอา
แนวความคิดในการ พัฒนาซอฟต์แวร์ แบบต่าง ๆ เข้าไว้ดว้ ยกันให้อยู่ในตัวของไพธอน คื อ การ
เขี ย นโปรแกรมเชิ ง วัต ถุ (Object-oriented programming), การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง โครงสร้ า ง
(Structured programming), การโปรแกรมเชิ ง ฟั ง ก์ ชัน (Functional programming) และการเขี ย น
โปรแกรมเชิ งลักษณะ (Aspect-oriented programming) ซึ่ งทาง IEEE Spectrum ได้ออกมาเผยถึงผล
การจัดอันดับ Programming Language ส าหรั บปี 2018 (Stephen Cass, 2018) ซึ่ งได้จดั อันดับ ของ
ความนิยมของภาษาเขียนโปรแกรมด้วยกันทั้งหมด 47 ภาษา ครอบคลุมการใช้งานทั้งสาหรับ Web,
Mobile, Enterprise และ Embedded โดย 10 อันดับแรกโดยเรี ยงจากค่าความนิยมจากมากไปหาน้อย
ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด คื อ Python, C++, Java, C, C#, PHP, R, JavaScript, Go, และ Assembly
ตามลาดับ
ระบบการจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่ได้แบ่งการทางานออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก
คือผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้งานซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดดังแสดงในรู ปยูสเคสไดอะแกรม (วฤษาย์
ร่ มสายหยุด, 2561) ซึ่ งประกอบด้วยผูใ้ ช้ระบบ (actor) ดังนี้ คือ ผูด้ ู แลระบบ (admin) และผูใ้ ช้งาน
(user) ดังแสดงในภาพที่ 3.18
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ภาพที่ 3.18 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่
1. ส่ วนผูด้ ู แลระบบ (admin) มี หน้า ที่ ใ นการจัดการกับ ข้อมู ล รู ป ภาพอะไหล่ คื อท า
หน้าที่เพิ่มรู ปภาพอะไหล่เมื่อมีอะไหล่หมายเลขใหม่เข้ามาโดยการทาการรันโปรแกรมเพื่อถ่ายภาพ
อะไหล่ ในมุ มมองต่าง ๆ จากนั้นทาการคัดเลื อกรู ปภาพที่ มีรายละเอี ยดของอะไหล่อยู่ในรู ปภาพ
อย่างน้อย 60 เปอร์ เซ็นต์ของอะไหล่และมีส่ิ งที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไหล่นอ้ ยที่สุด จากการทดลองจะ
ใช้พ้ืนหลังเป็ นสี ขาวเพื่อขจัดส่ วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกเพราะจะมีผลต่อการรู ้จาระบบ ผูด้ ูแลระบบทา
หน้าที่ลบรู ปภาพอะไหล่ในกรณี ที่อะไหล่น้ นั เลิกใช้งานไปแล้ว และทาหน้าที่ปรับปรุ งโมเดลหรื อ
ตัวแบบคือทาฝึ กฝนตัวแบบเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลอะไหล่ เช่ นการลบ หรื อการเพิ่ม
อะไหล่เข้ามาในระบบ และผูด้ ูแลระบบจะมีหน้าที่นาตัวแบบที่ได้ทาการปรับปรุ งแล้วนาไปใช้งาน
เพื่อให้ระบบในส่ วนของผูใ้ ช้งานมีขอ้ มูลที่ทนั สมัยตามที่ได้ฝึกฝนข้อมูลไว้
2. ส่ วนของผูใ้ ช้งาน (user) มีหน้าที่ใช้งานระบบโดยการนาอะไหล่ที่ไม่รู้จกั หมายเลข
หรื อชื่อมาทาการตรวจสอบโดยส่ งผ่านข้อมูลไปยังตัวแบบที่ได้ฝึกฝนไว้แล้วซึ่ งในตัวแบบจะทาการ
สกัดคุณลักษณะและทาการหาผลลัพธ์จากนั้นเปรี ยบเทียบกับค่าเป้ าหมาย และแสดงผลลัพธ์ออกมา
เป็ นหมายเลขและชื่ อของอะไหล่ พ ร้ อมทั้ง ค่ า ความเชื่ อมัน่ ของความน่ า จะเป็ นผ่า นทางจอภาพ
จากนั้นผูใ้ ช้ง านจะใช้ขอ้ มู ลผลลัพ ธ์ ที่ ได้จากการพยากรณ์ นาไปเป็ นรายละเอี ย ดในการเบิ กจ่าย
อะไหล่ต่อไป
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5. กำรทดสอบประสิ ทธิภำพของระบบ
การประเมินผลและการทดสอบเพื่อประเมินประสิ ทธิภาพการจาแนกข้อมูลในงานวิจยั
นี้ จะใช้การวัด ค่าความแม่นยา (Precision) เป็ นเกณฑ์การวัดค่าความถูกต้องในการจาแนกประเภท
มีมุมมองในการพิจารณาว่าหากตัวแบบทานายประเภทเป็ น A แล้วมีกี่เปอร์ เซ็นต์ที่ทานายถูกต้อง ค่า
เรี ยกคืน (Recall) เป็ นเกณฑ์ที่บอกว่าอัตราส่ วนของโปรแกรมที่ทานายได้ถูกต้องกับของที่ทานายได้
ถูกต้องทั้งหมด ค่าความถูกต้อง (Accuracy) เป็ นเกณฑ์การวัดค่าความถูกต้องโดยรวมในการจาแนก
ประเภทเพื่อพิจารณาการทานายของตัวแบบว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด โดยนับจานวนที่ทานายถู ก
ทั้ง หมดในทุ ก ประเภทเที ย บกับ จ านวนตัว อย่า งทั้ง หมด และการวัดประสิ ทธิ ภาพโดยรวม (Fmeasure) เป็ นเกณฑ์การวัดค่าความถูกต้องในการจาแนกประเภทที่ใช้ค่าเฉลี่ยระหว่าง True positive
rate หรื อค่า Recall และค่า Precision โดยทุกค่าจะพิจารณาค่าความถูกต้องจากตารางคอนฟิ วชันเมท
ริ กซ์ (Confusion Matrix)
คอนฟิ วชั น เมทริ กซ์ (Confusion Matrix) (ธนภัท ร์ คุ ้ม สุ ภา, 2559) คื อ เมทริ กซ์ ที่
แสดงผลของการจาแนกโดยแสดงรายละเอียดแบ่งตามคลาส ดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 แสดงคอนฟิ วชันเมทริ กซ์ของการจาแนกแบบ 3 คลาส

คลาสจริ ง

A
B
C

A
M1,1 (TPA)
M2,1
M3,1

คลาสที่ทานายได้
B
M1,2
M2,2 (TPB)
M3,2

C
M1,3
M2,3
M3,3 (TPC)

ตารางที่ 3.5 เป็ นการจาแนกข้อมูลแบบหลายคลาสที่ใช้ในการประเมินผลของการ
ทดสอบระบบรู ้จาอะไหล่โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั ได้ประยุกต์ใช้ตารางคอน
ฟิ วชันเมทริ กซ์แบบ 3 คลาส มาประเมินผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการจาแนกข้อมูลของอะไหล่
ทั้งหมด 25 ชิ้ น หรื อ 25 คลาส การประยุกต์ใช้จะอ้างถึ งคลาสที่ทานายได้เทียบกับคลาสจริ ง โดย
กาหนดให้ c เป็ นจานวนคลาสทั้งหมด ซึ่ งงานวิจยั นี้ คลาสทั้งหมดจะเท่ากับ 25 คลาส ค่าในแต่ละ
แถวจะแสดงถึ งจานวนข้อมู ลที่ อยู่ในคลาสนั้นจริ ง ๆ ส่ วนค่าในแต่ละสดมภ์จะหมายถึ งจานวน
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ข้อมูลที่ทานายได้คลาสนั้น ตัวอย่าง M1,1 หมายถึงจานวนข้อมูลที่อยูใ่ นคลาสที่ทานายได้สดมภ์ที่ 1
กับคลาสจริ งในแถวที่ 1 นัน่ คือข้อมูลของคลาสที่ทานายได้คลาส A กับข้อมูลคลาสจริ งของคลาส A
ค่าที่ได้จะเป็ นค่าของจานวนข้อมูลที่ทานายได้คลาส A และผลลัพธ์คือคลาส A (True Positive) หรื อ
ค่า TPA
โดยกาหนดให้
M คือ จานวนข้อมูลที่อยูใ่ นตาแหน่งของคลาสที่ทานายได้กบั คลาสจริ ง
c คือ จานวนคลาสทั้งหมด
i คือ ตาแหน่งข้อมูลคลาสที่ทานายได้
j คือ ตาแหน่งข้อมูลคลาสจริ ง
ดังสมการที่ (1) ถึง (3)
- TP คือจานวนข้อมูลที่ทานายได้คลาสนั้นและผลลัพธ์คือคลาสนั้น (True Positive)
𝑇𝑃𝑖 = 𝑀𝑖,𝑗

(j = i )

(1)

- FP คือจานวนที่ทานายได้ในคลาสนั้นแต่ผลลัพธ์คือคลาสอื่น (False Positive)
𝐹𝑃𝑖 = ∑𝑐𝑗=1 𝑀𝑗,𝑖

(ยกเว้น j = i)

(2)

- FN คือจานวนข้อมูลที่ทานายได้คลาสอื่นแต่ผลลัพธ์คือคลาสนั้น (False Negative)
𝐹𝑁𝑖 = ∑𝑐𝑗=1 𝑀𝑖,𝑗

(ยกเว้น j = i)

(3)

ตัววัดประสิ ทธิภาพแยกตามคลาส การคานวณหา Precision, Recall และ F-measure สามารถคานวณ
ได้จากสมการที่ (4) ถึง (6) ตามลาดับ
𝑃𝑟𝑖 =
𝑅𝑒𝑖 =

𝑇𝑃𝑖
𝑇𝑃𝑖 +𝐹𝑃𝑖
𝑇𝑃𝑖
𝑇𝑃𝑖 +𝐹𝑁𝑖

(4)
(5)
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𝐹1𝑖 =

2 𝑥 𝑇𝑃𝑖 𝑥𝑅𝑒𝑖

(6)

𝑃𝑟𝑖 +𝑅𝑒𝑖

ตัววัดประสิ ทธิ ภาพโดยรวม เป็ นการคานวณประสิ ทธิ ภาพของการจาแนกโดยรวมจะ
ใช้ค่าเฉลี่ยของตัววัดประสิ ทธิ ภาพในแต่ละคลาสมาคานวณดังสมการที่ (7) ถึง (9) ตามลาดับ
𝑃𝑟 =
𝑅𝑒 =
𝐹1 =

∑𝑐𝑖=1 𝑃𝑟𝑖

(7)

𝑐
∑𝑐𝑖=1 𝑅𝑒𝑖
𝑐

(8)

∑𝑐𝑖=1 𝐹1𝑖

(9)

𝑐

และในการหาค่าความแม่นยา (Accuracy) กาหนดให้ N คือจานวนข้อมูลทั้งหมด ดังสมการที่ (10)
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

∑𝑐𝑖=1 𝑇𝑃𝑖
𝑁

(10)

บทที่ 4

ผลการการดาเนินงาน
ผูว้ ิจยั ได้แบ่งผลการดาเนิ นงานออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การเก็บและบันทึ ก
ข้อมูลรู ปภาพเพื่อใช้ฝึกฝนตัวแบบ ตอนที่ 2 ส่ วนที่ใช้ในการสร้างตัวแบบ ตอนที่ 3 ส่ วนที่ใช้ในการ
แสดงผลลัพธ์ และตอนที่ 4 การประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ ดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 การเก็บและบันทึกข้ อมูลรู ปภาพเพื่อใช้ ฝึกฝนตัวแบบ
ส่ วนการเก็บและบันทึกข้อมูลรู ปภาพเพื่อใช้สาหรับฝึ กฝนตัวแบบ
1. นาอะไหล่ที่ตอ้ งการให้ระบบรู ้จามาเตรี ยมเพื่อทาการเก็บภาพโดย การเก็บภาพเพื่อ
เป็ นข้อมูลนาเข้าในการฝึ กฝนข้อมูลนั้นได้จาลองจากสถานการณ์การใช้งานจริ งที่แผนกสโตร์ โดย
การติดตั้งอุปกรณ์ใช้งานจริ งจะกาหนดให้กล้องอยูห่ ่างจากอะไหล่ที่ระยะระหว่าง 5 – 15 เซนติเมตร
บนพื้นหลัง (Background) สี ขาว ดังภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการเตรี ยมเก็บและบันทึกภาพอะไหล่
2. ทาการรันไฟล์ Create_image.py เพื่อให้โปรแกรมทางาน โดยโปรแกรมจะทาการ
การเปิ ดกล้องเพื่อทาการจับภาพ ในขณะที่โปรแกรมจับภาพให้ทาการหมุนอะไหล่ หรื อหมุนกล้อง
เพื่อให้จบั ภาพได้หลากหลายลักษณะหลากหลายมุมมอง และกาหนดชื่ อไฟล์โดยไม่ให้ชื่อไฟล์ซ้ า
กันเพราะจะมีผลทาให้โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลเข้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผูว้ จิ ยั ได้
กาหนดเป็ นการต่อตัวเลขของปี เดื อนวันชัว่ โมงนาทีวินาที และตัวแปรที่ เพิ่มค่า โปรแกรมทาการ
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บันทึกลงในฮาร์ ดดิสก์ ในแฟ้ มชื่ อ …/image โดยโปรแกรมจะจับภาพจานวน 700 ภาพจากนั้นหยุด
การทางาน ไฟล์ที่ถูกสร้างและเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 แสดงอะไหล่ที่ถูกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล
3. เปิ ดแฟ้ มข้อมูลชื่ อ …/image เพื่อตรวจสอบและทาความสะอาดไฟล์ภาพที่ไ ด้โดย
เลื อกภาพที่มีความชัดเจนและมีภาพอะไหล่อยู่ในรู ปภาพจานวน 500 ภาพ จากนั้นทาการคัดลอก
ไฟล์ภาพทั้งหมดไว้ กรณี ที่รูปภาพคัดเลือกแล้วมีคุณภาพไม่พอหรื อไม่ได้จานวน 500 ภาพเนื่องจาก
มีขอ้ ผิดพลาดระหว่างการจับภาพและบันทึกภาพหรื อมีส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาพที่กาลังพิจารณา
มากภายในภาพ สามารถที่จะสั่งโปรแกรมเพื่อทาการจับภาพและบันทึกภาพเพิ่มเติม หรื อสามารถที่
จะลบข้อมูลไฟล์ภาพทั้งหมดเพื่อทาการจับภาพและบันทึกใหม่ได้เช่ นกัน ตัวอย่างภาพที่ทาความ
สะอาดและถูกคัดเลือกเพื่อใช้เป็ นข้อมูลนาเข้าในกระบวนการฝึ กฝน ดังภาพที่ 4.3
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ภาพที่ 4.3 แสดงภาพอะไหล่ที่ถูกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล
4. ทาการสร้ างแฟ้ มข้อมูลย่อยในแฟ้ มข้อมูลหลักที่ชื่อ …/training_images โดยตั้งชื่ อ
เลขหกหลักเป็ นหมายเลขหรื อรหัสอะไหล่และตามด้วยชื่อของอะไหล่ ดังภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 แสดงภาพการตั้งชื่ อแฟ้มข้อมูล
5. ทาการวางไฟล์ที่ได้ทาการคัดลอกไว้ในขั้นตอนที่ 3 ไว้ในแฟ้ มข้อมูลที่ได้ทาการ
สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 4 จากนั้นทาซ้ าตั้งแต่ขอ้ ที่ 1 – 5 สาหรับอะไหล่ชิ้นถัดไป จนครบหมดทุกชิ้ น
เพื่อเป็ นข้อมูลนาเข้าในการฝึ กฝนข้อมูล ดังภาพที่ 4.5
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ภาพที่ 4.5 แสดงภาพอะไหล่ที่อยูใ่ นแฟ้มที่เป็ นข้อมูลนาเข้าเพื่อฝึ กฝน

ตอนที่ 2 ส่ วนทีใ่ ช้ ในการสร้ างตัวแบบ (Model)
เป็ นส่ วนที่ ใช้ในการสร้ างตัวแบบ (Model) โดยการนาภาพที่ ได้ทาการจัดเก็บไว้และท า
ความสะอาดข้อมูลโดยการเลือกภาพที่มีคุณภาพมาใช้สาหรับฝึ กฝนตัวแบบ
1. เปิ ดไฟล์ชื่อ retrain.py จากนั้นทาการแก้ไขค่าของตัวแปรโดยการเปลี่ ยนค่าของตัว
แปรชื่ อ HOW_MANY_TRAINING_STEPS ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่ ใ ช้ใ นการทดลองเพื่ อ แสดงความ
แตกต่างของผลทดลองมาเปรี ยบเทียบค่าความถูกต้องและแม่นยาในการพยากรณ์ จากนั้นจะใช้ค่าที่
ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดมาใช้ในการทางานจริ ง โดยเริ่ มต้นจากการทดลองค่าตั้งต้นเป็ น 4000 และบันทึก
ไฟล์ จากนั้นทาการทดลองและบันทึกผล จากนั้นให้เปลี่ ยนค่าเป็ น 10000 และ 20000 ตามลาดับ
ทั้งนี้ การปรับค่าตัวแปรดังกล่าวเพื่อเพิ่มจานวนรอบของการฝึ กฝนให้มากขึ้น เป็ นการเพิ่มค่าความ
ถูกต้องและค่าความแม่นยาในการพยากรณ์ให้สูงขึ้น
2. ผูด้ ูแลระบบทาการรันไฟล์ retrain.py โปรแกรมจะเริ่ มจากการเรี ยกใช้ตวั แบบ
Inception v3 ที่ได้รับการฝึ กฝนมาแล้ว การเรี ยกใช้ตวั แบบดังกล่าวจะทาการสกัดคุ ณลักษณะของ
ภาพโดยใช้ค่าน้ าหนักที่ได้จากการฝึ กฝนจากข้อมูลก่อนหน้ามาใช้ในการฝึ กฝนข้อมูลอะไหล่
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3. โปรแกรมจะทาการสร้างรายการของรู ปภาพในแฟ้มข้อมูลที่ชื่อ …/training_images
ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ได้จากการเตรี ยมเพื่อเป็ นข้อมูลนาเข้าในการฝึ กฝนโดยในแฟ้ มข้อมู ลดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลย่อยซึ่ งบรรจุไฟล์ภาพของอะไหล่แต่ละชิ้น
4. โปรแกรมจะแปลงรู ปภาพให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถทางานร่ วมกับ Tensorflow ได้
กล่าวคือเรี ยกใช้ขอ้ มูลรู ปภาพที่ใช้ในการฝึ กฝนที่ถูกเตรี ยมไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อมาแปลงให้
อยูใ่ นรู ปแบบที่จะใช้ทางานร่ วมกับ Tensorflow
5. วิเคราะห์และคานวณแต่ละรู ปภาพให้อยูใ่ นรู ปของ image feature vector มาเก็บไว้
ในไฟล์ Text และบันทึกไว้ในแฟ้มข้อมูล …/bottleneck_data ซึ่ ง bottleneck_data เป็ นแฟ้มข้อมูลที่
ใช้เก็บข้อมูลของชั้น (layer) ก่อนหน้าจะถึงชั้นแสดงผลลัพธ์ (final output) เนื่องจากในระหว่างการ
ฝึ กฝนรู ปที่มีจะถูกเรี ยกใช้ซ้ า ๆ หลายครั้ง การคานวณชั้นหลัง bottleneck_data แต่ละรู ปจะใช้เวลา
มากและชั้นดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงทาการบันทึกเป็ นไฟล์ text ของแต่ละรู ปไว้ก่อนฝึ กฝน
เปรี ยบเสมือน cache ดังภาพที่ 4.6 ภาพที่ 4.7 และภาพที่ 4.8

ภาพที่ 4.6 แสดงภาพที่โปรแกรมสร้างแฟ้มข้อมูลเพื่อเก็บไฟล์ image feature vector
จากภาพที่ 4.6 เป็ นภาพที่แสดงแฟ้มข้อมูลของอะไหล่ที่ถูกสร้างโดยโปรแกรม โดยจะ
แยกเก็บไฟล์ที่ได้จากการสกัดคุณลักษณะของอะไหล่แต่ละชิ้น เพื่อเตรี ยมไว้ในขั้นตอนการฝึ กฝน
ข้อมูลเพื่อทาการแยกประเภทหรื อในส่ วนของการรู ้จา
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ภาพที่ 4.7 แสดงภาพที่โปรแกรมสร้างไฟล์ Text เพื่อเก็บข้อมูล image feature vector
จากภาพที่ 4.7 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของอะไหล่ 205617 FERRITE BAR 3X 8X 83
UNCOATED ที่ได้จากโปรแกรมที่ทางานโดยจะสร้างไฟล์ text ข้อมูลที่เก็บข้อมูล image feature
vector หรื อไฟล์คุณลักษณะของภาพที่ถูกสกัดมาเพื่อเตรี ยมเป็ นข้อมูลนาเข้าในการฝึ กฝนข้อมูลเพื่อ
จาแนกประเภทหรื อส่ วนการรู ้จา

ภาพที่ 4.8 แสดงภาพตัวอย่างข้อมูล image feature vector ซึ่ งเก็บไว้ในไฟล์ Text
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จากภาพที่ 4.8 แสดงภาพของตัวอย่างข้อมูลที่เก็บไว้ในไฟล์ text ซึ่ งถูกเรี ยกว่า image
feature vector เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสกัดคุณลักษณะและถูกแปลงให้อยูใ่ นรู ปแบบของเวกเตอร์
เพื่อเป็ นข้อมูลนาเข้าในการฝึ กฝนข้อมูลในชั้นสุ ดท้ายสาหรับการจาแนกประเภทหรื อส่ วนของการ
รู ้จาอะไหล่
7. เพิ่มชั้น fully-connected layer และ softmax ใหม่สาหรับการฝึ กฝนข้อมูลอะไหล่ซ่ ึ ง
เป็ นชั้น สุ ด ท้า ยอยู่ใ นส่ ว นของการรู ้ จ า ในตัว แบบของ Inception V3 เป็ นการฝึ กฝนข้อ มู ล ด้วย
ฐานข้อ มู ล ขนาดใหญ่ ร วมถึ ง ชั้น ของ fully-connected layer และชั้น ของ softmax ซึ่ งใช้จ าแนก
ประเภทข้อมูล 1,000 คลาส ดังนั้นจาเป็ นต้องเพิ่มชั้นดังกล่าวใหม่เพื่อให้ระบบจาแนกประเภทตาม
จานวนคลาสที่ตอ้ งการให้ระบบรู ้จา ในงานวิจยั จะฝึ กฝนข้อมูลอะไหล่เพื่อการทดลองจะจาแนก
ประเภทเป็ นข้อมูลอะไหล่ 25 ชิ้น หรื อ 25 คลาส
8. ฝึ กฝนตัวแบบโดยทาการเลื อกสุ่ มจากไฟล์ที่อยู่ในแฟ้ มข้อมูล …/bottleneck_data
ป้ อนเข้าสู่ เน็ ตเวิร์คเพื่อใช้ในการพยากรณ์ เป็ นการฝึ กฝนข้อมู ลซึ่ งอยู่ในชั้นของ fully-connected
layer และ softmax โดยการใช้ค่าน้ าหนักและค่าไบแอสของตัวแบบเดิมเพื่อเป็ นค่าตั้งต้น จากนั้นทา
การฝึ กฝนข้อมูลโดยการปรับค่าดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับค่าเป้ าหมาย
9. เมื่อกระบวนการฝึ กฝนสิ้ นสุ ดลงจะบันทึกข้อมูลการฝึ กฝนข้อมูลอะไหล่ไว้ในไฟล์
retrained_graph.pb และเป็ นไฟล์ที่จะนาไปใช้งานเพื่อใช้ในการตรวจจับอะไหล่ในส่ วนโปรแกรม
ของผูใ้ ช้งาน

ตอนที่ 3 ส่ วนทีใ่ ช้ ในการแสดงผลลัพธ์
ส่ วนที่ใช้ในการแสดงผลหรื อส่ วนที่ผใู ้ ช้นาไปใช้งานโดยการนาไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การฝึ กฝนข้อมูลจะได้ตวั แบบเพื่อนามาใช้งาน
1. ผูใ้ ช้ง านนาอะไหล่ ที่ ไ ม่ ท ราบหมายเลขและชื่ อมาแสดงที่ หน้า กล้องเพื่ อจับภาพ
ผูว้ จิ ยั ได้นาอะไหล่หมายเลข 603409 มาให้โปรแกรมวิเคราะห์ ดังภาพที่ 4.9
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ภาพที่ 4.9 แสดงภาพการเตรี ยมอะไหล่ที่ไม่รู้จกั หมายเลขหรื อรหัสและชื่อเพื่อทานาย
2. ผูใ้ ช้งานทาการรันไฟล์ test – camera.py โปรแกรมจะทาการเปิ ดกล้องเพื่อรับภาพ
อะไหล่ที่ไม่รู้จกั หมายเลขหรื อรหัสและชื่ออะไหล่
3. โปรแกรมจะทาการเก็บรู ปภาพจากกล้อง
4. แปลงรู ปที่ได้ให้อยูใ่ นรู ปแบบของ Tensorflow image
5. จากนั้นทาการรันเน็ตเวิร์คโดยเรี ยกไฟล์จากตัวแบบ retrained_graph.pb ที่ผา่ นการ
ฝึ กฝนมาแล้วเพื่อทานายหมายเลขและชื่ออะไหล่มาและเก็บข้อมูลไว้
6. เรี ยงลาดับข้อมูลที่ คานวณได้จากชั้น Softmax โดยเรี ยงจากค่าจากสู งไปหาต่าและ
เก็บข้อมูลไว้

ภาพที่ 4.10 แสดงการเรี ยงลาดับข้อมูลที่คานวณได้จากชั้น Softmax
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จากภาพที่ 4.10 เป็ นภาพแสดงผลของการต านวณที่ ไ ด้ จ ากชั้น Softmax และถู ก
เรี ยงลาดับจากค่าความเชื่อมัน่ ค่าสู งไปหาค่าต่า โดยตัวเลข 6 หลักแสดงถึงรหัสของอะไหล่ และตาม
ด้วยชื่ อหรื อรายละเอียดของอะไหล่ ในส่ วนที่อยู่ในวงเล็บจะเป็ นค่าที่คานวณได้จากชั้น Softmax
ดังนั้นจากภาพจะเห็นว่าอะไหล่หมายเลข 603409 อะไหล่ชื่อ anvil holder for acs 2000 เป็ นอะไหล่
ที่คานวณได้ค่าที่สูงที่สุดของคลาสทั้งหมดคือ 94.22 เปอร์ เซ็นต์ ระบบจึงพยากรณ์วา่ ภาพอะไหล่ที่
นามาทดสอบนั้นเป็ นอะไหล่รหัส 603409 และนาค่าที่ได้จากการคานวณของรหัสอะไหล่น้ ี เก็บเพื่อ
เป็ นข้อมูลนาเข้าเพื่อเตรี ยมนาไปแสดงผลในกระบวนการถัดไป
7. เก็บค่าของหมายเลขและชื่อของอะไหล่โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ทานายมาได้
8. แปลงค่าที่ได้จากการคานวณในชั้น Softmax ทาให้เป็ นค่าเปอร์ เซ็ นต์ความเชื่ อมัน่
ซึ่ งเป็ นการนาค่าสู งสุ ดจากการพยากรณ์ได้มาทาการแปลงค่าให้อยูใ่ นรู ปของเปอร์ เซ็นต์
9. แทรกข้อความที่ ไ ด้จ ากข้อ 8 โดยก่ อนท าการแทรกท าการปรั บขนาด และสี ใ ห้
เหมาะสมไว้ในภาพที่แสดงผ่านทางจอแสดงผล ในงานวิจยั ชิ้ นนี้ จะใช้อกั ษรสี แดงและปรับขนาด
ตัวอักษรให้เหมาะสมเพื่อแสดงผลลัพธ์ของการพยากรณ์ ทางจอแสดงผล แต่ก่อนจะส่ งค่าไปยัง
ขั้นตอนต่อไปจะมีการกาหนดเงื่ อนไขก่อนโดยกาหนดให้ถา้ ค่าที่คานวณได้ต่ ากว่า 60 เปอร์ เซ็นต์
ของค่าสู งสุ ดที่คานวณได้จะแสดงข้อความ “Spare part does not match”

ภาพที่ 4.11 แสดงผลลัพธ์การกาหนดเงื่อนไขก่อนการแสดงผลการพยากรณ์
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จากภาพที่ 4.11 แสดงผลลัพ ธ์ ข องการก าหนดเงื่ อ นไขก่ อ นการแสดงผลของการ
พยากรณ์ ขั้นตอนนี้ จะกาหนดเมื่อนาตัวแบบไปใช้งานจริ งเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจในการพยากรณ์ ของ
ระบบ โดยค่าที่กาหนดเป็ นเงื่อนไขสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่งานที่จะนาไปใช้วา่ ต้องการ
ความถู กต้องแม่นยามากน้อยเพียงใด ในงานวิจยั นี้ กาหนดเงื่ อนไขผลของการพยากรณ์ ไว้ที่ค่า 60
เปอร์ เซ็นต์ หมายความว่าถ้านาอะไหล่มาทาการทดสอบกับระบบและระบบคานวณแล้วทุกคลาส
และคลาสที่คานวณได้ค่าสู งสุ ดแล้วต่ ากว่า 60 เปอร์ เซ็นต์ จะแสดงข้อความ “Spare part does not
match” แต่ถา้ ค่าของคลาสที่คานวณได้ค่าสู งสุ ดแล้วเกิ น 60 เปอร์ เซ็นต์ระบบจะแสดงรหัสและชื่ อ
ของอะไหล่มาแสดงผลทางจอภาพ กรณี ที่จะเกิดข้อความ “Spare part does not match” เนื่องมาจาก
กล้องจับภาพได้ไม่ชดั เจน หรื อมุมมองภาพไม่ถูกต้อง หรื อกล้องจับภาพแล้วไม่มีอะไหล่อยูใ่ นภาพ
หรื ออยูใ่ นภาพน้อย และโอกาสที่จะไม่มีอะไหล่ตวั นั้นอยูใ่ นระบบ กล่าวคืออะไหล่ที่นามาทดสอบ
ไม่ได้รับการถูกฝึ กฝนตั้งแต่แรก เป็ นต้น
10. แสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอ โดยจะแสดงภาพที่กาลังจับอยู่ พร้อมแสดงข้อความที่ได้
จากการทานายได้ ดังภาพที่ 4.12 และภาพที่ 4.13

ภาพที่ 4.12 แสดงภาพที่ใช้อะไหล่หมายเลข 603409 มาให้โปรแกรมวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์
ตรงกัน
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ภาพที่ 4.13 แสดงการทางานของระบบเมื่อใช้อะไหล่หมายเลข 603382 มาให้โปรแกรมวิเคราะห์
และผลการวิเคราะห์ตรงกัน

ตอนที่ 4 การประเมินประสิ ทธิภาพของระบบ
ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่ผวู ้ ิจยั ได้
ทาการทดสอบโดยการปรับแต่งค่าตัวแปรของโปรแกรมเพื่อเปรี ยบเทียบค่าความแม่นยาของระบบ
และเลือกค่าที่มีความแม่นยาสู งสุ ดเพื่อนาไปใช้งาน ค่าตัวแปรที่ทาการปรับแต่งและทาให้มีผลต่อค่า
ความแม่นยาคือ HOW_MANY_TRAINING_STEPS โดยเป็ นจานวนรอบการหาค่าเอาท์พุต จากค่า
อินพุตที่เข้าไปในโครงข่ายประสาทเทียม และทาการเปรี ยบเทียบค่าของเอาท์พุตที่ได้ทาการหาไว้
แล้ว ถ้าเปรี ยบเทียบแล้วเป็ นค่าที่ยอมรับได้ก็ให้ทาการรับข้อมูลชุ ดถัดไป แต่ถา้ หากค่ามากกว่าค่าที่
ยอมรับได้ ให้ทาการปรับ ค่าถ่วงน้ าหนักซึ่ งเป็ นค่าที่ใช้ในการปรับค่าตามการเรี ยนรู ้ จากอิ นพุ ตที่
นาเข้าเพื่อสร้างฟังก์ชนั แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตและค่าเป้ าหมายที่ตอ้ งการ และค่าไบแอส
เป็ นค่าที่เชื่ อมติดระหว่างชั้นซ่ อนและชั้นเอาท์พุตเพื่อใช้ในการขยับช่วงของข้อมูลให้ขยับช่วงเพื่อ
เข้าใกล้ค่าเป้ าหมายมากขึ้น มีการกาหนดค่าเริ่ มต้นเช่นเดียวกับค่าถ่วงน้ าหนักคือเป็ นการสุ่ มค่าน้อย
ๆ เมื่อทาการปรับเรี ยบร้อยแล้วให้ทาการรับข้อมูลชุด ถัดไปและทาตามขั้นตอนซ้ าตามจานวนที่ได้
ปรับแต่งไว้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบโดยปรั บแต่งจานวนรอบการหาค่าเอาท์พุตเป็ น 4000, 10000
และ 20000 เพื่อทาการเปรี ยบเทียบค่าความแม่นยาในการพยากรณ์ โดยค่า 4000 เป็ นค่าที่ทางกูเกิ ล
ได้กาหนดเป็ นค่าตั้งต้นไว้
ขั้นตอนในการทดสอบเพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบจดจาภาพ ผูว้ ิจยั ทาการ
เตรี ยมการทดสอบโดยการทาการจับภาพและบันทึกภาพใหม่ของอะไหล่แต่ละชิ้ นทั้งหมด 25 ชิ้น
ชิ้นละ 100 ภาพ ในการทดสอบจะทาการทดสอบกับภาพนิ่ งโดยให้กล้องจับภาพและบันทึกไว้และ
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จะใช้ภาพที่บนั ทึกดังกล่าวใช้ในการทดสอบทั้งระบบเพื่อเปรี ยบเทียบผลที่ได้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการสร้าง
ไฟล์เพื่อใช้ในการพยากรณ์ ภาพนิ่ งชื่ อไฟล์ test-image.py โดยการปรับ แต่งโปรแกรมจากการให้
โปรแกรมอ่านค่าจากกล้องเปลี่ ยนเป็ นให้อ่านค่าจากไฟล์ภาพแทน การปรั บเปลี่ ยนดังกล่ าวเป็ น
คุณลักษณะการทางานของฟังก์ชนั ใน OpenCV เนื่องจากผูว้ จิ ยั ต้องการได้ค่าพยากรณ์จากโปรแกรม
เป็ นค่าเดียวที่ไม่ปรับเปลี่ยนไปตามมุมมองหรื อระยะเวลาที่จบั ภาพที่ต่างกันซึ่ งอาจจะมีผลต่อการ
พยากรณ์ที่ทาให้ค่าที่ได้ไม่นิ่งยากต่อการบันทึกค่าที่ได้จากการพยากรณ์ จากนั้นทาการทดสอบตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ท าการปรั บ แต่ ง โดยก าหนดค่ า พารามิ เ ตอร์ จานวนรอบในการหาค่ า เอาท์พุ ต ใน
โปรแกรมในไฟล์ retrain.py เป็ นค่า 4000
2. ทาการฝึ กฝนข้อมูลใหม่โดยการรันไฟล์ retrain.py
3. เมื่อการฝึ กฝนข้อมูลเสร็ จสิ้ นจะได้ไฟล์ retrained_graph.pb ที่มีการปรับปรุ งค่าแล้ว
4. ทาการรันไฟล์ชื่อ test-image.py เพื่อใช้ตวั แบบที่ได้ฝึกฝนแล้วทาการพยากรณ์ไฟล์
ภาพที่ได้จากขั้นตอนการเตรี ยมไว้แล้ว ไฟล์ดงั กล่าวจะถูกเขียนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
อ่านไฟล์ภาพจากฮาร์ ดดิสก์แทนการจับภาพผ่านกล้อง
5. โปรแกรมจะทาการอ่านไฟล์ภาพจากแฟ้ มข้อมูลและทาการพยากรณ์ ทีละภาพ ของ
อะไหล่แต่ละชิ้น
5.1 อะไหล่ชิ้นที่ 1 จะทาการพยากรณ์ภาพที่ 1 และแสดงผลทางจอภาพเช่นเดียวกับ
การแสดงผลแบบเรี ยลไทม์ เพียงแต่การทดสอบจะทดสอบกับภาพนิ่ง
5.2 บันทึกผลการพยากรณ์ในตารางคอนฟิ วชันเมทริ กซ์
5.3 เมื่อกดปิ ดหน้าจอโปรแกรมจะทาการพยากรณ์ภาพถัดไป
5.4 ทาซ้ าขั้นตอนที่ 5.1 ถึ งขั้นตอนที่ 5.3 สาหรับการบันทึกผลการพยากรณ์ ของ
ภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 100 หรื อจนครบทุกภาพ โปรแกรมจะหยุดการทางานเมื่ออ่านไฟล์ท้ งั หมดแล้ว
6. ทาซ้ าในขั้นตอนที่ 5 สาหรับอะไหล่ชิ้นต่อไป ทดสอบจนครบอะไหล่ท้ งั 25 ชิ้น
7. ทาซ้ าขั้นตอนที่ 2 ถึ งขั้นตอนที่ 6 สาหรับจานวนรอบในการหาค่าเอาท์พุตในไฟล์
retrain.py เป็ น 10000 และ 20000 ตามลาดับ
8. ทาการคานวณหาค่าความถูกต้อง ค่าเรี ยกคืน ค่าความแม่นยา และค่าประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวมของระบบจากตารางคอนฟิ วชันเมทริ กซ์
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• เตรี ยมภาพอะไหล่ 25 ชิ้น ชิ้นละ 100 ภาพ
เตรี ยมระบบ • สร้างไฟล์ test-image.py เพื่อให้อ่านค่าจากไฟล์ภาพในแฟ้มข้อมูล

พยากรณ์

• ภาพอะไหล่ท้ งั 25 ชิ้น ชิ้นละ 100 ภาพ
• ปรับจานวนรอบของการหาค่าเอาท์พุตเป็ น 4000 10000 และ 20000 ตามลาดับ
• บันทึกผลการพยากรณ์ในตารางคอนฟิ วชันเมทริกซ์

บันทึกผล

• แยกตารางเป็ น 3 ตาราง ตามจานวนรอบการหาค่าเอาท์พุต

คานวณค่า

• คานวณหาค่าความถูกต้อง ค่าควมแม่นยา ค่าเรี ยกคืน และค่าประสิ ทธิภาพ
โดยรวม

ภาพที่ 4.14 แสดงภาพรวมของขั้นตอนการทดสอบระบบจดจาภาพอะไหล่
จากภาพที่ 4.14 เป็ นภาพที่ แ สดงขั้น ตอนการทดสอบระบบจดจ าภาพส าหรั บ การ
ตรวจจับอะไหล่โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนแรก
เป็ นการเตรี ยมระบบ โดยการเตรี ยมภาพสาหรับการทดสอบโดยอะไหล่ 1 ชิ้ นจะมีภาพเพื่อนามา
ทดสอบจานวน 100 ภาพ ขั้นตอนที่ ส องเป็ นกระบวนการนาภาพที่ ไ ด้จากการเตรี ย มมาท าการ
ทดสอบกับระบบ โดยการทดสอบจะทดลองปรั บเปลี่ ยนจานวนรอบของการหาค่าเอาท์พุตเป็ น
4000 ซึ่ งเป็ นค่าตั้งต้น ค่า 10000 และค่า 20000 เป็ นค่าที่ตอ้ งการทดสอบหาค่าความถู กต้องแม่นยา
ของระบบเมื่อค่าพารามิเตอร์ เปลี่ยนไป จากนั้นบันทึกผลลงในตารางคอนฟิ วชันเมทริ กซ์โดยแยก
เป็ น 3 ตารางตามค่าจานวนรอบของการหาค่าเอาท์พุต และนาค่าจากตารางคอนฟิ วชันเมทริ กซ์มา
คานวณหาค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นยา ค่าเรี ยกคืนและค่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบ เพื่อ
นามาเปรี ยบเทียบว่าตัวแบบใดให้ค่าที่ดีกว่า และจะใช้ตวั แบบนั้นเพื่อนามาใช้งานตรวจจับอะไหล่
ในการใช้งานจริ ง
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ภาพที่ 4.15 แสดงการคานวณหาค่าความแม่นยา (Precision) และค่าเรี ยกคืน (Recall) ของจานวนรอบของการหาเอาท์พุตเท่ากับ 4000
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การปรั บ จ านวนรอบการหาค่ า เอาท์พุ ต เป็ นค่ า 4000 และค านวณหาค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ
โดยรวม โดยให้ N = จานวนข้อมูลทั้งหมด = 2,500 และ C = จานวนคลาสทั้งหมด = 25
การคานวณหาค่าความแม่นยา (Precision)
Pr =

∑𝑐𝑖=1 𝑃𝑟𝑖
𝑐

= 21.64 / 25
= 0.8656 หรื อ 86.56 %
การคานวณหาค่าเรี ยกคืน (Recall)
∑𝑐𝑖=1 𝑅𝑒𝑖
R𝑒 =
𝑐

= 21.47 / 25
= 0.8588 หรื อ 85.88 %
การคานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวม (F-measure)
∑𝑐𝑖=1 𝐹1𝑖
F1 =
𝑐

= 21.45 / 25
= 0.8580 หรื อ 85.80 %
การคานวณหาค่าความถูกต้อง (Accuracy)
∑𝑐𝑖=1 𝑇𝑃𝑖
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑁

= 2,147 / 2,500
= 0.8588 หรื อ 85.88 %
การประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่โดยกาหนดค่า
การฝึ กฝนเท่ากับ 4000 พิจารณาค่าเฉลี่ยของ Precision, Recall, Accuracy และ F-measure ได้ผลลัพธ์
ค่าความแม่นยาร้ อยละ 86.56 ค่าเรี ยกคื นร้ อยละ 85.88 ค่าความถู กต้องร้ อยละ 85.88 และการวัด
ประสิ ทธิภาพโดยรวมร้อยละ 85.80 ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.16 แสดงการคานวณหาค่าความแม่นยา (Precision) และค่าเรี ยกคืน (Recall) ของจานวนรอบของการหาเอาท์พุตเท่ากับ 10000
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การปรับจานวนรอบการหาค่าเอาท์พุตเป็ น 10000 และคานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
โดยให้ N = จานวนข้อมูลทั้งหมด = 2,500 และ C = จานวนคลาสทั้งหมด = 25
การคานวณหาค่าความแม่นยา (Precision)
Pr =

∑𝑐𝑖=1 𝑃𝑟𝑖
𝑐

= 21.86 / 25
= 0.8744 หรื อ 87.44 %
การคานวณหาค่าเรี ยกคืน (Recall)
∑𝑐𝑖=1 𝑅𝑒𝑖
R𝑒 =
𝑐

= 21.69 / 25
= 0.8676 หรื อ 86.76 %
การคานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวม (F-measure)
∑𝑐𝑖=1 𝐹1𝑖
F1 =
𝑐

= 21.66 / 25
= 0.8664 หรื อ 86.64 %
การคานวณหาค่าความถูกต้อง (Accuracy)
∑𝑐𝑖=1 𝑇𝑃𝑖
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑁

= 2,169 / 2,500
= 0.8676 หรื อ 86.76 %
การประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่โดยกาหนดค่า
การฝึ กฝนเท่ า กับ 10000 พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ของ Precision, Recall, Accuracy และ F-measure ได้
ผลลัพธ์ค่าความแม่นยาร้อยละ 87.44 ค่าเรี ยกคืนร้อยละ 86.76 ค่าความถูกต้องร้อยละ 86.76 และการ
วัดประสิ ทธิภาพโดยรวมร้อยละ 86.64 ตามลาดับ
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ภาพที่ 4.17 แสดงการคานวณหาค่าความแม่นยา (Precision) และค่าเรี ยกคืน (Recall) ของจานวนรอบของการหาเอาท์พุตเท่ากับ 20000
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การปรับจานวนรอบการหาค่าเอาท์พุตเป็ น 20000 และคานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวม
โดยให้ N = จานวนข้อมูลทั้งหมด = 2,500 และ C = จานวนคลาสทั้งหมด = 25
การคานวณหาค่าความแม่นยา (Precision)
Pr =

∑𝑐𝑖=1 𝑃𝑟𝑖
𝑐

= 21.76 / 25
= 0.8704 หรื อ 87.04 %
การคานวณหาค่าเรี ยกคืน (Recall)
∑𝑐𝑖=1 𝑅𝑒𝑖
R𝑒 =
𝑐

= 21.52 / 25
= 0.8608 หรื อ 86.08 %
การคานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพโดยรวม (F-measure)
∑𝑐𝑖=1 𝐹1𝑖
F1 =
𝑐

= 21.55 / 25
= 0.8620 หรื อ 86.20 %
การคานวณหาค่าความถูกต้อง (Accuracy)
∑𝑐𝑖=1 𝑇𝑃𝑖
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑁

= 2,152 / 2,500
= 0.8608 หรื อ 86.08 %
การประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่โดยกาหนดค่า
การฝึ กฝนเท่ า กับ 20000 พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ของ Precision, Recall, Accuracy และ F-measure ได้
ผลลัพธ์ค่าความแม่นยาร้อยละ 87.04 ค่าเรี ยกคืนร้อยละ 86.08 ค่าความถูกต้องร้อยละ 86.08 และการ
วัดประสิ ทธิภาพโดยรวมร้อยละ 86.20 ตามลาดับ
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จากการทดลองทดสอบระบบสาหรั บการเปลี่ ยนค่าจานวนรอบของการหาเอาต์พุ ต เพื่ อ
เปรี ยบเทียบหาค่าที่ดีที่สุดสาหรับนาไปใช้ในการพัฒนาระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่
ดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การเปรี ยบเทียบค่าความแม่นยา (Precision) และค่าเรี ยกคืน (Recall) ของจานวนรอบ
ของการหาเอาต์พุต

การวัดประสิ ทธิภาพ
Precision
Recall
F-measure
Accuracy

จานวนรอบของการ จานวนรอบของการ จานวนรอบของการ
หาเอาต์พุตเป็ น 4000 หาเอาต์พุตเป็ น 10000 หาเอาต์พุตเป็ น 20000
(%)
(%)
(%)
86.56
87.44
87.04
85.88
86.76
86.08
85.80
86.64
86.20
85.88
86.76
86.08

จากตารางที่ 4.1 การเปรี ยบเทียบค่าการวัดประสิ ทธิ ภาพของระบบเมื่อปรับจานวนรอบ
ของการหาเอาต์ พุ ต ในส่ ว นของการฝึ กฝนข้อ มู ล ยิ่ ง ค่ า สู ง จะมี ผ ลท าให้ ค่ า ต่ า ง ๆ ในการวัด
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นซึ่ งหมายความว่าระบบสามารถที่จะพยากรณ์ได้แม่นยากว่าค่าของจานวนรอบ
ของการหาเอาต์พุตต่า แต่เมื่อเพิ่มตัวเลขหรื อจานวนรอบในการฝึ กฝนมากขึ้นถึงจุด ๆ หนึ่ งการวัด
ประสิ ทธิ ภาพของระบบจะมีค่าลดลงเกิ ดจากตัวแบบพยายามมากเกินไปที่จะตรวจจับรู ปแบบของ
ข้อมูลที่ใช้ในการแบ่งข้อมูลของการทดสอบเพื่อให้ใด้ผลลัพธ์มีความแม่นยาแต่ตวั แบบจะทางานได้
ดีกบั ข้อมูลที่ใช้ในการฝึ กฝนเท่านั้น ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบบางชิ้นมีลกั ษณะของสี รู ปทรง และ
ขนาด ใกล้เคียงกันทาให้มีผลทาให้ค่าการวัดประสิ ทธิ ภาพลดลง

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในงานวิจยั ฉบับ นี้ ผูว้ ิจยั ได้น าเสนอวิธี ก ารพัฒ นาระบบจดจาภาพส าหรั บ การตรวจจับ
อะไหล่ โดยใช้โครงข่ ายประสาทเที ยมแบบคอนโวลู ชัน ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้ เชิ งถ่ ายโอนข้อมู ล ซึ่ ง
วิธีการนี้ จะเป็ นการใช้ประโยชน์จากผลของการฝึ กฝนข้อมู ลของตัวแบบที่ ใช้ขอ้ มูลในการฝึ กฝน
จากแหล่งข้อมูลที่มีปริ มาณมากมาทาการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ที่ได้จากการฝึ กฝนตัวแบบ มาทาการ
ฝึ กฝนข้อมูลใหม่ในชั้นสุ ดท้ายของตัวแบบใหม่ที่ตอ้ งการให้ระบบรู ้ จา ซึ่ งตัวแบบนี้ จะในการรู ้จา
อะไหล่ ในการฝึ กฝนชั้นสุ ดท้ายของตัวแบบใหม่จะใช้ขอ้ มูลในการฝึ กฝนจานวน 500 ภาพถึง 1,200
ภาพต่ออะไหล่ 1 ชิ้ น เพื่อใช้ในการประกอบการค้นหาอะไหล่ในบริ ษทั เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การไม่ทราบรายละเอียดของอะไหล่ที่ตอ้ งการเบิกเช่นรหัสอะไหล่ หรื อชื่ ออะไหล่ ซึ่ งคาค้นเหล่านี้
จะน าไปใช้ค ้น หาที่ อยู่อะไหล่ ในระบบ ERP ของบริ ษ ัท ในกรณี ที่ ไ ม่ ท ราบก็ ไ ม่ ส ามารถค้น หา
อะไหล่ได้จึงไม่สามารถเบิกจ่ายอะไหล่ได้ในขณะนั้นจาเป็ นค้นหาตามเอกสารของเครื่ องจักรซึ่งจะ
มี รายละเอี ย ดของอะไหล่ แต่ อาจต้องใช้เวลานานและบางครั้ งที่ เครื่ องจัก รบางเครื่ อ งจะต้องใช้
อุปกรณ์ช่วยอื่นเสริ มซึ่ งไม่มีรายละเอียดแสดงไว้ในคู่มือกรณี น้ ีอาจค้นหาได้ยาก ดังนั้นงานวิจยั นี้ถูก
พัฒนามาเพื่ อบันทึ กข้อมู ลอะไหล่ ของบริ ษ ทั ทั้งหมด ซึ่ งเป็ นการเพิ่ มการค้นหาด้วยภาพอี กหนึ่ ง
ช่องทางจะช่วยในการลดเวลาการสื บค้นรายละเอียดของอะไหล่จากหลายช่องทางเพื่อความรวดเร็ ว
เพราะเป็ นการค้นหาอะไหล่โดยใช้ภาพ มีผลทาให้ให้สามารถทาการเบิกจ่ายอะไหล่น้ นั สามารถทา
สาเร็ จ ได้อะไหล่ที่ถูกต้องเพื่อนาไปเปลี่ยน ลดเวลาการหยุดของกระบวนการผลิตได้และทาให้ส่ง
สิ นค้าได้ทนั ตามลูกค้าต้องการ ซึ่ งสามารถสรุ ปการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. สรุ ปผลการวิจยั
2. ข้อเสนอแนะ
3. ปัญหาและอุปสรรค

1. สรุปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ได้เริ่ มต้นจากการนาเสนอปั ญหาของการเบิกจ่ายอะไหล่ของบริ ษทั ซึ่งเป็ นปั ญหา
หาที่ ส าคัญ เพราะมี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อกระบวนการผลิ ตและได้ค้นหาวิธี ก ารที่ จะแก้ปั ญ หา
ดังกล่ าว ด้วยการพัฒนาระบบจดจาภาพในการตรวจจับอะไหล่ ซึ่ งใช้หลักการของการจดจาภาพ
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กระบวนการของการจดจาภาพสิ่ งที่สาคัญคือการสกัดเพื่อหาคุ ณลักษณะสาคัญของภาพก่อนเข้าสู่
กระบวนการจาแนกประเภทซึ่ งเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย แต่จากหลาย ๆ งานวิจยั ที่ได้นาเสนอมีขอ้ จากัด
บางอย่างทาให้มีผลต่อการพัฒนาระบบเพื่อจะนาไปใช้งานจริ ง เช่นการใช้จานวนรู ปภาพที่มากเพื่อ
ใช้ในการฝึ กฝนตัวแบบ หรื อมีการเพิ่มขั้นตอนของวิธีการสกัดคุ ณลักษณะขึ้นมาเพื่อให้ตวั แบบมี
ความถู ก ต้อ งแม่ น ย าสู ง และยัง เป็ นต้น แบบเพื่ อน าไปพัฒ นาต่ อยอดเพื่ อจะน าไปใช้งานได้จริ ง
ประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ที่ตอ้ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งเพราะโปรแกรมต้องการใช้ทรัพยากรระบบที่สูง
เพื่อความรวดเร็ วในการประมวลผล งานวิจยั ดังกล่ าวหากมีการเปลี่ ยนมาใช้วิธีที่นาเสนออาจลด
ข้อจากัดต่าง ๆ อี กทั้งยังมี ผลทาให้งานวิจยั ใช้งานได้จริ งในการแก้ปั ญหาภายในบริ ษทั โดยการ
เปลี่ยนมาใช้วิธีการจดจารู ปภาพโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้
เชิ งถ่ายโอนข้อมูล โดยกรใช้ตวั แบบที่มีการฝึ กฝนไว้แล้ว มาทาการสกัดคุ ณลักษณะเด่นของภาพ
และฝึ กฝนข้อมูลในชั้นสุ ดท้ายของโครงข่ายเพื่อรู ้จาอะไหล่ ถ้าใช้วิธีการนี้ จะสามารถลดขนาดของ
ข้อมูลที่ใช้ในการฝึ กฝนหรื อใช้ภาพเพียง 500 ภาพถึง 1,200 ภาพ เพื่อใช้ในการฝึ กฝน และลดเวลา
ในการฝึ กฝนข้อมูลเพราะมิได้ฝึกฝนทั้งหมดจะทาการฝึ กฝนข้อมูลเฉพาะชั้นสุ ดท้ายของโครงข่ายจา
ทาให้มีความรวดเร็ วเหมาะกับสถานการณ์ ภายในบริ ษทั และให้ค่าความถู กต้องแม่นยาที่ สามารถ
ยอมรับได้และเหมาะกับงานที่จะนามาใช้
งานวิจยั การพัฒนาระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่ โดยใช้โครงข่ายประสาท
เที ยมแบบคอนโวลู ชัน ประกอบด้วยวัตถุ ประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่ อพัฒนาระบบจดจาภาพ
สาหรับการตรวจจับอะไหล่ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู ชนั และ 2) เพื่อประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพของระบบจดจาภาพสาหรับตรวจจับอะไหล่โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูชนั สิ่ งที่ได้คือ
1. ระบบจดจาภาพสาหรับการตรวจจับอะไหล่โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู
ชัน ซึ่ งเป็ นการประยุกต์ใช้ตวั แบบโครงข่ายประสาทเทียมที่สามารถรู ้จาวัตถุ จาแนกตัวอักษรและ
จดจาใบหน้าของบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งให้ค่าความถูกต้องและค่าความแม่นยาที่สูงมาทา
การถ่ ายโอนความรู ้ ที่ ไ ด้จากการฝึ กฝนเพื่ อ นามาพัฒ นามาเป็ นระบบจดจาภาพส าหรับตรวจจับ
อะไหล่ แบ่งการทางานของตัวแบบที่ได้ฝึกฝนมาออกเป็ น 2 ส่ วนคือกระบวนการสกัดคุณลักษณะ
สาคัญของภาพโดยนาเข้าภาพอะไหล่ที่ตอ้ งการให้ระบบรู ้จามาผ่านกระบวนการสกัดคุณลักษณะซึ่ ง
จะใช้ค่ าน้ าหนักและค่าไบแอสเดิ มที่ ได้รับ การฝึ กฝนมาก่ อนหน้าเพื่ อเตรี ยมเป็ นข้อมู ลนาเข้าใน
กระบวนการจาแนกประเภท และกระบวกการจาแนกประเภทหรื อส่ วนรู ้ จาของระบบจะท าการ
นาเข้าข้อมู ลจากกระบวนการสกัดคุ ณลักษณะแล้วมาทาการฝึ กฝนข้อมู ล โดยใช้น้ าหนักและค่ า
ไบแอสเดิมเป็ นค่าตั้งต้นจากนั้นทาการปรับค่าดังกล่าวเรื่ อย ๆ จากกระบวนการฝึ กฝน จนกว่าค่าที่
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ได้จะมีค่าเข้าไกล้กบั ค่าเป้ าหมาย ขั้นตอนการทางานดังกล่าวจะถูกพัฒนาโดยใช้ภาษาไพธอนเพราะ
เป็ นภาษาที่สนับสนุ นการทาเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ของเครื่ องและการเรี ยนรู ้เชิ งลึก ใช้ Tensorflow ซึ่ ง
เป็ นไลบรารี ที่ ส นั บ การถ่ า ยโอนการเรี ย นรู ้ จ ากตัว แบบที่ ไ ด้รั บ การฝึ กฝนไว้แ ล้ว ใช้ ต ัว แบบ
Inception v3 ซึ่งเป็ นโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั ที่ถูกพัฒนาโดยกูเกิลเพื่อใช้ในการรู ้จา
วัตถุโดยใช้ขอ้ มูลปริ มาณที่มากและมากพอที่จะทาให้ตวั แบบมีค่าความถูกต้องแม่นยาที่สูง และใช้
OpenCV ซึ่ งเป็ นไลบรารี ในการจัดการกับ ข้อมู ลนาเข้าซึ่ งจะท าหน้าที่ จบั ภาและบันทึ ก เป็ นไฟล์
รู ปภาพเพื่อเป็ นข้อมูลในรู ปแบบที่คอมพิวเตอร์ ที่จะสามารถนาไปประมวลผลได้ งานวิจยั นี้ ทาการ
ทดลองกับอะไหล่ ท้ งั หมด 25 ชิ้ น ซึ่ งเป็ นตัวแทนของอะไหล่ ท้ งั หมดของบริ ษ ทั ในด้านลักษณะ
รู ป ทรง ขนาด สี และชนิ ดของวัส ดุ ที่ ใช้ท า จากนั้นท าการรวบรวมข้อมู ลรู ปภาพจากกล้อง โดย
ระบบจะทาการเก็บรู ปภาพจานวน 700 รู ป ซึ่งระยะห่างจากกล้องถึงอะไหล่อยูท่ ี่ 5 เซนติเมตรถึง 15
เซนติ เมตรและจัดเก็ บ ไว้ในแฟ้ มข้อมู ลซึ่ งถู ก แยกออกเป็ น 1 แฟ้ ม ข้อมู ล ต่ออะไหล่ 1 ชิ้ น ผูด้ ู แล
ระบบจะมีหน้าที่ในการคัดเลือกรู ปภาพที่มีสิ่งที่ไม่เกี่ ยวข้องน้อยที่สุดหรื อมีอะไหล่อยูใ่ นภาพมาก
ที่ สุ ด โดยภาพจะต้อ งมี ภ าพอะไหล่ อยู่ภ ายในรู ป ภาพอย่างน้อ ย 60 เปอร์ เซ็ น ต์ ในลัก ษณะของ
รู ปภาพที่มีหลากหลายมุมมองจานวน 500 ภาพต่ออะไหล่ 1 ชิ้น ดังนั้นข้อมูลรู ปภาพทั้งหมดที่ใช้ใน
การฝึ กฝนมีจานวน 12,500 ภาพ ทาการฝึ กฝนข้อมูลโดยใช้ขอ้ มูลนาเข้าจากการสกัดคุณลักษณะของ
ภาพและบันทึกผลการการฝึ กฝนไว้ในตัวแบบเพื่อจะนาไปใช้งานหรื อใช้ในการพยากรณ์ อะไหล่
ขั้นตอนการสกัดคุ ณลักษณะและขั้นตอนของการจาแนกประเภทจะทางานต่อเนื่ องกัน ดังนั้นจึง
จาเป็ นต้องเตรี ยมข้อมูลรู ปภาพและจัดเก็บไว้ในแฟ้ มข้อมูลแยกเป็ นส่ วนของอะไหล่แต่ละชิ้ น ขั้น
การสกัดคุ ณลักษณะจะใช้เวลานานขึ้นอยู่กบั ประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และจานวน
รู ปภาพที่นามาฝึ กฝน
2. ผลการประเมินความถูกต้องของระบบ การประเมินความถูกต้องทาการทดสอบโดยใช้
รู ปภาพอะไหล่ที่ถ่ายและจัดเก็บใหม่ซ่ ึ งไม่เกี่ยวข้องกับรู ปภาพอะไหล่ที่ใช้ในการฝึ กฝนตัวแบบ ทา
การเก็บ ภาพ 100 ภาพต่ออะไหล่ 1 ชิ้ นในลักษณะมุมมองของภาพที่หลากหลาย ผูว้ ิจยั ได้ทาการ
ทดลองการฝึ กฝนข้อมูลและพบว่าตัวแปรหรื อพารามิเตอร์ ตวั หนึ่ งในส่ วนของโปรแกรมมีผลต่อค่า
ความถูกต้องแม่นยาของระบบจึงได้ทดสอบร่ วมกับการปรับค่าที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของระบบ
จดจาภาพคือจานวนรอบที่ใช้ในการฝึ กฝนโดยปรับค่าไว้ที่ 4000, 10000 และ 20000 ตามลาดับ โดย
ขั้นตอนแรกจะทาการตั้งค่าไว้ที่ 4000 จากนั้นทาการฝึ กฝนในส่ วนของชั้นสุ ดท้ายของโครงข่าย เมื่อ
ทาการฝึ กฝนเสร็ จให้ทาการทดสอบโดยใช้ภาพที่ได้จากการเก็บเพื่อทดสอบ โดยให้โปรแกรมเรี ยก
ไฟล์รูปภาพแต่ละภาพมาให้ตวั แบบทานายจากนั้นทาการบันทึกข้อมูลโดยใช้ตารางคอนฟิ วชันเมท
ริ กซ์เพื่อประเมินความถูกต้องแม่นยาของระบบจดจาภาพ เมื่อทดสอบเสร็ จให้ทาการฝึ กฝนโดยใช้
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จานวนรอบ 10000 และ 20000 ต่อไป ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการวิจยั เป็ นผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบดังนี้
ผลการทดลองปรับค่าจานวนรอบการฝึ กฝนที่ 4000 ให้ค่าความแม่นยา (Precision) ร้อยละ
86.56 ค่าเรี ยกคื น (Recall) ร้ อยละ 85.88 ค่าความถู กต้อง (Accuracy) ร้อยละ 85.88 และค่าการวัด
ประสิ ทธิภาพโดยรวมของระบบ (F- measure) ร้อยละ 85.80
ผลการทดลองปรับค่าจานวนรอบการฝึ กฝนที่ 10000 ให้ค่าความแม่นยา (Precision) ร้อย
ละ 87.44 ค่าเรี ยกคืน (Recall) ร้อยละ 86.76 ค่าความถู กต้อง (Accuracy) ร้อยละ 86.76 และค่าการ
วัดประสิ ทธิภาพโดยรวมของระบบ (F- measure) ร้อยละ 86.64
ผลการทดลองปรับค่าจานวนรอบการฝึ กฝนที่ 20000 ให้ค่าความแม่นยา (Precision) ร้อย
ละ 87.04 ค่าเรี ยกคืน (Recall) ร้อยละ 86.08 ค่าความถู กต้อง (Accuracy) ร้อยละ 86.06 และค่าการ
วัดประสิ ทธิภาพโดยรวมของระบบ (F- measure) ร้อยละ 86.20
จากผลการทดลองพบว่า จ านวนรอบการฝึ กฝนที่ จ านวน 10000 เป็ นค่ า พารามิ เตอร์ ที่
เหมาะสมกับงานวิจยั ชิ้นนี้ เนื่องจากให้ค่าความแม่นยา ค่าเรี ยกคืน ค่าความถูกต้องและประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวมของระบบที่สูงกว่าค่าจานวนรอบในการฝึ กฝนอื่นที่ปรับแต่ง ดังนั้นจานวนรอบของการ
ฝึ กฝนที่ 10000 จะเป็ นค่ าที่ ใช้ในการพัฒ นาระบบจดจาภาพล าหรั บ การตรวจจับ อะไหล่ โดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั และนาไปใช้งานจริ งในการเบิกจ่ายอะไหล่โดยใช้รูปภาพ
ของอะไหล่จริ งในการค้นหาในระบบของบริ ษทั

2. ข้ อเสนอแนะ
2.1 อะไหล่ที่เป็ นแท่งเฟอร์ ไรท์ซ่ ึ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันทั้งขนาด สี และรู ปทรงทาให้
ค่าของจานวนที่ระบบสามารถตรวจพบ หรื อที่โปรแกรมทานายได้วา่ เป็ นคลาสนั้นจริ งมีค่าต่ ากว่า
คลาสอื่ น ๆ ที่ มี รูป ทรง สี และขนาดที่ แตกต่ างกัน ดังนั้นงานวิจยั นี้ ส ามารถใช้งานได้ดีก ับ การ
จาแนกประเภท ของกลุ่มตัวอย่างที่มีรูปทรง ขนาด และสี ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นงานวิจยั
ในอนาคตควรหากระบวนการอื่นเพิ่มเติมเพื่อจาแนกวัตถุที่มีความคล้ายคลึ งกันดังกล่าวให้มีความ
ถูกต้องแม่นยามากขึ้น
2.2 เพิ่ ม ในส่ ว นต่ อ ประสานกับ ผู ้ใ ช้ ใ นรู ป แบบกราฟฟิ ก (อัง กฤษ: Graphic User
Interface, GUI) มีหน้าต่างการใช้งาน เมนู หรื อปุ่ มเลือกของโปรแกรมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของ
ผูใ้ ช้ โดยเฉพาะในส่ วนของผูด้ ู แลระบบเพราะมีข้ นั ตอนการเตรี ยมข้อมูล การฝึ กฝนข้อมูลและการ
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นาตัวแบบที่ได้จากการฝึ กฝนข้อมูลไปใช้งานซึ่ งขั้นตอนอาจซับซ้อนการเพิ่มส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้
จะทาให้ใช้งานสะดวกยิง่ ขึ้น
2.3 อุ ป กรณ์ เคลื่ อนหรื อโทรศัพ ท์มื อถื อ ซึ่ ง ก าลังได้รับ ความนิ ย มอยู่ในขณะนี้ การ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อรันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ดงั กล่าวจะทาให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิง่ ขึ้น
2.4 การพัฒนาระบบจดจาภาพสาหรั บการตรวจจับอะไหล่น้ ี ใช้ตวั แบบชื่ อ Inception
v3 ที่ได้รับการฝึ กฝนจากวัตถุ ต่าง ๆ มาแล้ว (Pre-Trained model) มาทาการฝึ กฝนซ้ าเพื่อใช้กบั การ
จดจาอะไหล่หรื อวัตถุต่าง ๆ แต่กรณี ที่จะนาไปใช้จดจาใบหน้ามีตวั แบบที่ชื่อ VGG16 นามาทาการ
ถ่ ายโอนข้อมู ลเพื่ อจดจาใบหน้าที่ ตอ้ งการจะให้ค่าความถู ก ต้องและแม่นยากว่าเพราะได้รับ การ
ฝึ กฝนจากใบหน้าบุคคล

3. ปัญหาและอุปสรรค
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลช้าเนื่องจากงานวิจยั นี้ เป็ นการทางานเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
ของเครื่ องและการประมวลผลภาพซึ่ งมี ความต้องการความเร็ วในการประมวลผลสู งซึ่ งเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่จะนามาใช้งานจะต้องเพิ่มในส่ วนของ GPU (Graphics Processing Unit) เพื่อช่วยใน
การประมวลผลภาพให้เร็ วทั้งในส่ วนของการฝึ กฝนข้อมูลและการใช้งานของผูใ้ ช้ซ่ ึ งจะทาให้ภาพ
และผลการพยากรณ์แสดงผลอย่างลื่นไหล ภาพไม่กระตุกเมื่อใช้งานในรู ปแบบเรี ยลไทม์ กรณี ไม่มี
GPU เครื่ องคอมพิวเตอร์ อาจต้องทางานหนักและจะใช้เวลานานในการฝึ กฝนข้อมูลก่อนจะได้ตวั
แบบที่จะนาไปใช้งาน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รหัสโปรแกรม
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รหัสโปรแกรมของไฟล์ create_image.py
ผลลัพธ์การทางานของรหัสโปรแกรม create_image.py

รหัสโปรแกรมการสร้างไฟล์รูปภาพอะไหล่เพื่อเก็บรู ปภาพของอะไหล่แบบอัตโนมัติ
ผูด้ ูแลระบบมีหน้าที่หมุนชิ้นอะไหล่หรื อหมุนกล้องเพื่อให้กล้องจับภาพอะไหล่ได้หลากหลาย
มุมมองเพื่อเป็ นข้อมูลนาเข้าในการฝึ กฝนข้อมูลของตัวแบบ
# create_image.py
import os
import cv2
import time
CRTD_IMAGES_DIR = os.getcwd() + "/images"
def main():
print("starting program . . .")
SampleId=0
cam = cv2.VideoCapture(1) #0 internal webcam, 1 external webcam via usb port
time.sleep(5) # Wait 5 sec for camera setting up
while (cam.isOpened()):
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ret, img = cam.read()
SampleId=SampleId + 1
cv2.imshow("Creating image", img)
cv2.imwrite(CRTD_IMAGES_DIR + "/" + time.strftime("%y%m%d_%H%M%S",
time.gmtime()) + "_" + str(SampleId) + ".jpg", img) # Update new image
if cv2.waitKey(25) & 0xFF == ord('q') or SampleId >= 700:
print("----- Finished -----")
break
cam.release()
cv2.destroyAllWindows()
if __name__ == "__main__":
main()
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รหัสโปรแกรมของไฟล์ retrain.py
ผลลัพธ์การทางานของรหัสโปรแกรม retrain.py โปรแกรมจะสร้างแฟ้มข้อมูลและไฟล์
เพื่อสนับสนุนการทางานของกระบวนการฝึ กฝนข้อมูลและสร้างตัวแบบเพื่อนาไปใช้งานกรณี น้ ี จะ
เกิดขึ้นเมื่อรันโปรแกรมครั้งแรก สาหรับการฝึ กฝนข้อมูลในครั้งต่อไปจะปรับปรุ งเฉพาะในส่ วน
ของแฟ้มข้อมูลของ training_images เพื่อทาการลบหรื อเพิ่มข้อมูลภาพของอะไหล่และทาการฝึ กฝน
เพื่อให้ระบบรู ้จาต่อไป
ภาพก่อนรันโปรแกรม

# retrain.py
import hashlib
import os
import os.path
import random
import re

ภาพหลังรันโปรแกรม
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import sys
import tarfile
import numpy as np
import tensorflow as tf
from six.moves import urllib
from datetime import datetime
from tensorflow.contrib.quantize.python import quant_ops
from tensorflow.python.framework import graph_util
from tensorflow.python.framework import tensor_shape
from tensorflow.python.platform import gfile
from tensorflow.python.util import compat
MIN_NUM_IMAGES_REQUIRED_FOR_TRAINING = 10
MIN_NUM_IMAGES_SUGGESTED_FOR_TRAINING = 100
MIN_NUM_IMAGES_REQUIRED_FOR_TESTING = 3
MAX_NUM_IMAGES_PER_CLASS = 2 ** 27 - 1
TRAINING_IMAGES_DIR = os.getcwd() + '/training_images'
TEST_IMAGES_DIR = os.getcwd() + "/test_images/"
OUTPUT_GRAPH = os.getcwd() + '/' + 'retrained_graph.pb'
INTERMEDIATE_OUTPUT_GRAPHS_DIR = os.getcwd() + '/intermediate_graph'
INTERMEDIATE_STORE_FREQUENCY = 0
OUTPUT_LABELS = os.getcwd() + '/' + 'retrained_labels.txt'
TENSORBOARD_DIR = os.getcwd() + '/' + 'tensorboard_logs'
HOW_MANY_TRAINING_STEPS=10000
LEARNING_RATE = 0.01
TESTING_PERCENTAGE = 10
VALIDATION_PERCENTAGE = 10
EVAL_STEP_INTERVAL = 10
TRAIN_BATCH_SIZE = 100
TEST_BATCH_SIZE = -1
VALIDATION_BATCH_SIZE = 100
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PRINT_MISCLASSIFIED_TEST_IMAGES = False
MODEL_DIR = os.getcwd() + "/" + "model"
BOTTLENECK_DIR = os.getcwd() + '/' + 'bottleneck_data'
FINAL_TENSOR_NAME = 'final_result'
FLIP_LEFT_RIGHT = False
RANDOM_CROP = 0
RANDOM_SCALE = 0
RANDOM_BRIGHTNESS = 0
ARCHITECTURE = 'inception_v3'
def main():
print("starting program . . .")
tf.logging.set_verbosity(tf.logging.INFO)
if not checkIfNecessaryPathsAndFilesExist():
return
prepare_file_system()
model_info = create_model_info(ARCHITECTURE)
if not model_info:
tf.logging.error('Did not recognize architecture flag')
return -1
print("downloading model (if necessary) . . .")
downloadModelIfNotAlreadyPresent(model_info['data_url'])
print("creating model graph . . .")
graph, bottleneck_tensor, resized_image_tensor = (create_model_graph(model_info))
print("creating image lists . . .")
image_lists = create_image_lists(TRAINING_IMAGES_DIR, TESTING_PERCENTAGE,
VALIDATION_PERCENTAGE)
class_count = len(image_lists.keys())
if class_count == 0:
tf.logging.error('No valid folders of images found at ' + TRAINING_IMAGES_DIR)
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return -1
if class_count == 1:
tf.logging.error('Only one valid folder of images found at ' + TRAINING_IMAGES_DIR + '
- multiple classes are needed for classification.')
return -1
doDistortImages = False
if (FLIP_LEFT_RIGHT == True or RANDOM_CROP != 0 or RANDOM_SCALE != 0 or
RANDOM_BRIGHTNESS != 0):
doDistortImages = True
print("starting session . . .")
with tf.Session(graph=graph) as sess:
print("performing jpeg decoding . . .")
jpeg_data_tensor, decoded_image_tensor = add_jpeg_decoding( model_info['input_width'],
model_info['input_height'], model_info['input_depth'], model_info['input_mean'],
model_info['input_std'])
print("caching bottlenecks . . .")
distorted_jpeg_data_tensor = None
distorted_image_tensor = None
if doDistortImages:
(distorted_jpeg_data_tensor, distorted_image_tensor) =
add_input_distortions(FLIP_LEFT_RIGHT, RANDOM_CROP, RANDOM_SCALE,
RANDOM_BRIGHTNESS, model_info['input_width'],model_info['input_height'],
model_info['input_depth'],model_info['input_mean'], model_info['input_std'])
else:
cache_bottlenecks(sess, image_lists, TRAINING_IMAGES_DIR, BOTTLENECK_DIR,
jpeg_data_tensor, decoded_image_tensor, resized_image_tensor, bottleneck_tensor,
ARCHITECTURE)
print("adding final training layer . . .")
(train_step, cross_entropy, bottleneck_input, ground_truth_input, final_tensor) =
add_final_training_ops(len(image_lists.keys()),FINAL_TENSOR_NAME, bottleneck_tensor,
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model_info['bottleneck_tensor_size'], model_info['quantize_layer'])
print("adding eval ops for final training layer . . .")
evaluation_step, prediction = add_evaluation_step(final_tensor, ground_truth_input)
print("writing TensorBoard info . . .")
merged = tf.summary.merge_all()
train_writer = tf.summary.FileWriter(TENSORBOARD_DIR + '/train', sess.graph)
validation_writer = tf.summary.FileWriter(TENSORBOARD_DIR + '/validation')
init = tf.global_variables_initializer()
sess.run(init)
print("performing training . . .")
for i in range(HOW_MANY_TRAINING_STEPS):
if doDistortImages:
(train_bottlenecks, train_ground_truth) = get_random_distorted_bottlenecks(sess,
image_lists, TRAIN_BATCH_SIZE, 'training', TRAINING_IMAGES_DIR,
distorted_jpeg_data_tensor, distorted_image_tensor, resized_image_tensor, bottleneck_tensor)
else:
(train_bottlenecks, train_ground_truth, _) = get_random_cached_bottlenecks(sess,
image_lists, TRAIN_BATCH_SIZE, 'training',
BOTTLENECK_DIR, TRAINING_IMAGES_DIR, jpeg_data_tensor,
decoded_image_tensor, resized_image_tensor, bottleneck_tensor,
ARCHITECTURE)
train_summary, _ = sess.run([merged, train_step], feed_dict={bottleneck_input:
train_bottlenecks, ground_truth_input: train_ground_truth})
train_writer.add_summary(train_summary, i)
is_last_step = (i + 1 == HOW_MANY_TRAINING_STEPS)
if (i % EVAL_STEP_INTERVAL) == 0 or is_last_step:
train_accuracy, cross_entropy_value = sess.run([evaluation_step, cross_entropy],
feed_dict={bottleneck_input: train_bottlenecks, ground_truth_input: train_ground_truth})
tf.logging.info('%s: Step %d: Train accuracy = %.1f%%' % (datetime.now(), i,
train_accuracy * 100))

96
tf.logging.info('%s: Step %d: Cross entropy = %f' % (datetime.now(), i,
cross_entropy_value))
validation_bottlenecks, validation_ground_truth, _ =
(get_random_cached_bottlenecks(sess, image_lists, VALIDATION_BATCH_SIZE, 'validation',
BOTTLENECK_DIR, TRAINING_IMAGES_DIR, jpeg_data_tensor,
decoded_image_tensor, resized_image_tensor, bottleneck_tensor,
ARCHITECTURE))
validation_summary, validation_accuracy = sess.run([merged, evaluation_step],
feed_dict={bottleneck_input: validation_bottlenecks, ground_truth_input:
validation_ground_truth})
validation_writer.add_summary(validation_summary, i)
tf.logging.info('%s: Step %d: Validation accuracy = %.1f%% (N=%d)' %
(datetime.now(), i, validation_accuracy * 100, len(validation_bottlenecks)))
intermediate_frequency = INTERMEDIATE_STORE_FREQUENCY
if (intermediate_frequency > 0 and (i % intermediate_frequency == 0) and i > 0):
intermediate_file_name = (INTERMEDIATE_OUTPUT_GRAPHS_DIR +
'intermediate_' + str(i) + '.pb')
tf.logging.info('Save intermediate result to : ' + intermediate_file_name)
save_graph_to_file(sess, graph, intermediate_file_name)
print("running testing . . .")
test_bottlenecks, test_ground_truth, test_filenames = (get_random_cached_bottlenecks(sess,
image_lists, TEST_BATCH_SIZE, 'testing', BOTTLENECK_DIR,
TRAINING_IMAGES_DIR, jpeg_data_tensor, decoded_image_tensor, resized_image_tensor,
bottleneck_tensor, ARCHITECTURE))
test_accuracy, predictions = sess.run([evaluation_step, prediction],
feed_dict={bottleneck_input: test_bottlenecks, ground_truth_input: test_ground_truth})
tf.logging.info('Final test accuracy = %.1f%% (N=%d)' % (test_accuracy * 100,
len(test_bottlenecks)))
if PRINT_MISCLASSIFIED_TEST_IMAGES:
tf.logging.info('=== MISCLASSIFIED TEST IMAGES ===')
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for i, test_filename in enumerate(test_filenames):
if predictions[i] != test_ground_truth[i]:
tf.logging.info('%70s %s' % (test_filename, list(image_lists.keys())[predictions[i]]))
print("writing trained graph and labbels with weights")
save_graph_to_file(sess, graph, OUTPUT_GRAPH)
with gfile.FastGFile(OUTPUT_LABELS, 'w') as f:
f.write('\n'.join(image_lists.keys()) + '\n')
print("Finished")
def checkIfNecessaryPathsAndFilesExist():
if not os.path.exists(TRAINING_IMAGES_DIR):
print('')
print('ERROR: TRAINING_IMAGES_DIR "' + TRAINING_IMAGES_DIR + '" does not
seem to exist')
print('Did you set up the training images?')
print('')
return False
class TrainingSubDir:
def __init__(self):
self.loc = ""
self.numImages = 0
trainingSubDirs = []
for dirName in os.listdir(TRAINING_IMAGES_DIR):
currentTrainingImagesSubDir = os.path.join(TRAINING_IMAGES_DIR, dirName)
if os.path.isdir(currentTrainingImagesSubDir):
trainingSubDir = TrainingSubDir()
trainingSubDir.loc = currentTrainingImagesSubDir
trainingSubDirs.append(trainingSubDir)
if len(trainingSubDirs) == 0:
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print("ERROR: there don't seem to be any training image sub-directories in " +
TRAINING_IMAGES_DIR)
print("Did you make a separate image sub-directory for each classification type?")
return False
for trainingSubDir in trainingSubDirs:
for fileName in os.listdir(trainingSubDir.loc):
if fileName.endswith(".jpg") or fileName.endswith(".JPG"):
trainingSubDir.numImages += 1
for trainingSubDir in trainingSubDirs:
if trainingSubDir.numImages < MIN_NUM_IMAGES_REQUIRED_FOR_TRAINING:
print("ERROR: there are less than the required " +
str(MIN_NUM_IMAGES_REQUIRED_FOR_TRAINING) + " images in " + trainingSubDir.loc)
print("Did you populate each training sub-directory with images?")
return False
for trainingSubDir in trainingSubDirs:
if trainingSubDir.numImages < MIN_NUM_IMAGES_SUGGESTED_FOR_TRAINING:
print("WARNING: there are less than the suggested " +
str(MIN_NUM_IMAGES_SUGGESTED_FOR_TRAINING) + " images in " +
trainingSubDir.loc)
print("More images should be added to this directory for acceptable training results")
if not os.path.exists(TEST_IMAGES_DIR):
print('')
print('ERROR: TEST_IMAGES_DIR "' + TEST_IMAGES_DIR + '" does not seem to exist')
print('Did you break out some test images?')
print('')
return False
numImagesInTestDir = 0
for fileName in os.listdir(TEST_IMAGES_DIR):
if fileName.endswith(".jpg") or fileName.endswith(".JPG"):
numImagesInTestDir += 1
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if numImagesInTestDir < MIN_NUM_IMAGES_REQUIRED_FOR_TESTING:
print("ERROR: there are not at least " +
str(MIN_NUM_IMAGES_REQUIRED_FOR_TESTING) + " images in " +
TEST_IMAGES_DIR)
print("Did you break out some test images?")
return False
return True
def prepare_file_system():
if tf.gfile.Exists(TENSORBOARD_DIR):
tf.gfile.DeleteRecursively(TENSORBOARD_DIR)
tf.gfile.MakeDirs(TENSORBOARD_DIR)
if INTERMEDIATE_STORE_FREQUENCY > 0:
makeDirIfDoesNotExist(INTERMEDIATE_OUTPUT_GRAPHS_DIR)
return
def makeDirIfDoesNotExist(dir_name):
if not os.path.exists(dir_name):
os.makedirs(dir_name)
def create_model_info(architecture):
architecture = architecture.lower()
is_quantized = False
if architecture == 'inception_v3':
data_url = 'http://download.tensorflow.org/models/image/imagenet/inception-2015-1205.tgz'
bottleneck_tensor_name = 'pool_3/_reshape:0'
bottleneck_tensor_size = 2048
input_width = 299
input_height = 299
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input_depth = 3
resized_input_tensor_name = 'Mul:0'
model_file_name = 'classify_image_graph_def.pb'
input_mean = 128
input_std = 128
elif architecture.startswith('mobilenet_'):
parts = architecture.split('_')
if len(parts) != 3 and len(parts) != 4:
tf.logging.error("Couldn't understand architecture name '%s'", architecture)
return None
version_string = parts[1]
if (version_string != '1.0' and version_string != '0.75' and version_string != '0.50' and
version_string != '0.25'):
tf.logging.error(""""The Mobilenet version should be '1.0', '0.75', '0.50', or '0.25', but
found '%s' for architecture '%s'""", version_string, architecture)
return None
size_string = parts[2]
if (size_string != '224' and size_string != '192' and size_string != '160' and size_string !=
'128'):
tf.logging.error("""The Mobilenet input size should be '224', '192', '160', or '128', but
found '%s' for architecture '%s'""", size_string, architecture)
return None
if len(parts) == 3:
is_quantized = False
else:
if parts[3] != 'quantized':
tf.logging.error(
"Couldn't understand architecture suffix '%s' for '%s'", parts[3], architecture)
return None
is_quantized = True
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if is_quantized:
data_url = 'http://download.tensorflow.org/models/mobilenet_v1_'
data_url += version_string + '_' + size_string + '_quantized_frozen.tgz'
bottleneck_tensor_name = 'MobilenetV1/Predictions/Reshape:0'
resized_input_tensor_name = 'Placeholder:0'
model_dir_name = ('mobilenet_v1_' + version_string + '_' + size_string +
'_quantized_frozen')
model_base_name = 'quantized_frozen_graph.pb'
else:
data_url = 'http://download.tensorflow.org/models/mobilenet_v1_'
data_url += version_string + '_' + size_string + '_frozen.tgz'
bottleneck_tensor_name = 'MobilenetV1/Predictions/Reshape:0'
resized_input_tensor_name = 'input:0'
model_dir_name = 'mobilenet_v1_' + version_string + '_' + size_string
model_base_name = 'frozen_graph.pb'
bottleneck_tensor_size = 1001
input_width = int(size_string)
input_height = int(size_string)
input_depth = 3
model_file_name = os.path.join(model_dir_name, model_base_name)
input_mean = 127.5
input_std = 127.5
else:
tf.logging.error("Couldn't understand architecture name '%s'", architecture)
raise ValueError('Unknown architecture', architecture)
return {'data_url': data_url, 'bottleneck_tensor_name': bottleneck_tensor_name,
'bottleneck_tensor_size': bottleneck_tensor_size,
'input_width': input_width, 'input_height': input_height, 'input_depth': input_depth,
'resized_input_tensor_name': resized_input_tensor_name,
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'model_file_name': model_file_name, 'input_mean': input_mean, 'input_std': input_std,
'quantize_layer': is_quantized, }
def downloadModelIfNotAlreadyPresent(data_url):
dest_directory = MODEL_DIR
if not os.path.exists(dest_directory):
os.makedirs(dest_directory)
filename = data_url.split('/')[-1]
filepath = os.path.join(dest_directory, filename)
if not os.path.exists(filepath):
def _progress(count, block_size, total_size):
sys.stdout.write('\r>> Downloading %s %.1f%%' % (filename, float(count * block_size) /
float(total_size) * 100.0))
sys.stdout.flush()
filepath, _ = urllib.request.urlretrieve(data_url, filepath, _progress)
print()
statinfo = os.stat(filepath)
tf.logging.info('Successfully downloaded ' + str(filename) + ', statinfo.st_size = ' +
str(statinfo.st_size) + ' bytes')
print('Extracting file from ', filepath)
tarfile.open(filepath, 'r:gz').extractall(dest_directory)
else:
print('Not extracting or downloading files, model already present in disk')
def create_model_graph(model_info):
with tf.Graph().as_default() as graph:
model_path = os.path.join(MODEL_DIR, model_info['model_file_name'])
print('Model path: ', model_path)
with gfile.FastGFile(model_path, 'rb') as f:
graph_def = tf.GraphDef()
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graph_def.ParseFromString(f.read())
bottleneck_tensor, resized_input_tensor = (tf.import_graph_def(graph_def, name='',
return_elements=[model_info['bottleneck_tensor_name'],
model_info['resized_input_tensor_name'],]))
return graph, bottleneck_tensor, resized_input_tensor
def create_image_lists(image_dir, testing_percentage, validation_percentage):
if not gfile.Exists(image_dir):
tf.logging.error("Image directory '" + image_dir + "' not found.")
return None
result = {}
sub_dirs = [x[0] for x in gfile.Walk(image_dir)]
is_root_dir = True
for sub_dir in sub_dirs:
if is_root_dir:
is_root_dir = False
continue
dir_name = os.path.basename(sub_dir)
if dir_name == image_dir:
continue
extensions = ['jpg', 'jpeg']
file_list = []
tf.logging.info("Looking for images in '" + dir_name + "'")
for extension in extensions:
file_glob = os.path.join(image_dir, dir_name, '*.' + extension)
file_list.extend(gfile.Glob(file_glob))
if not file_list:
tf.logging.warning('No files found')
continue
if len(file_list) < 20:
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tf.logging.warning('WARNING: Folder has less than 20 images, which may cause
issues.')
elif len(file_list) > MAX_NUM_IMAGES_PER_CLASS:
tf.logging.warning('WARNING: Folder {} has more than {} images. Some images will
never be selected.'.format(dir_name, MAX_NUM_IMAGES_PER_CLASS))
label_name = re.sub(r'[^a-z0-9]+', ' ', dir_name.lower())
training_images = []
testing_images = []
validation_images = []
for file_name in file_list:
base_name = os.path.basename(file_name)
hash_name = re.sub(r'_nohash_.*$', '', file_name)
hash_name_hashed = hashlib.sha1(compat.as_bytes(hash_name)).hexdigest()
percentage_hash = ((int(hash_name_hashed, 16) %
(MAX_NUM_IMAGES_PER_CLASS + 1)) * (100.0 / MAX_NUM_IMAGES_PER_CLASS))
if percentage_hash < validation_percentage:
validation_images.append(base_name)
elif percentage_hash < (testing_percentage + validation_percentage):
testing_images.append(base_name)
else:
training_images.append(base_name)
result[label_name] = {'dir': dir_name, 'training': training_images, 'testing': testing_images,
'validation': validation_images,}
return result
def add_jpeg_decoding(input_width, input_height, input_depth, input_mean, input_std):
jpeg_data = tf.placeholder(tf.string, name='DecodeJPGInput')
decoded_image = tf.image.decode_jpeg(jpeg_data, channels=input_depth)
decoded_image_as_float = tf.cast(decoded_image, dtype=tf.float32)
decoded_image_4d = tf.expand_dims(decoded_image_as_float, 0)
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resize_shape = tf.stack([input_height, input_width])
resize_shape_as_int = tf.cast(resize_shape, dtype=tf.int32)
resized_image = tf.image.resize_bilinear(decoded_image_4d, resize_shape_as_int)
offset_image = tf.subtract(resized_image, input_mean)
mul_image = tf.multiply(offset_image, 1.0 / input_std)
return jpeg_data, mul_image
def add_input_distortions(flip_left_right, random_crop, random_scale, random_brightness,
input_width, input_height,
input_depth, input_mean, input_std):
jpeg_data = tf.placeholder(tf.string, name='DistortJPGInput')
decoded_image = tf.image.decode_jpeg(jpeg_data, channels=input_depth)
decoded_image_as_float = tf.cast(decoded_image, dtype=tf.float32)
decoded_image_4d = tf.expand_dims(decoded_image_as_float, 0)
margin_scale = 1.0 + (random_crop / 100.0)
resize_scale = 1.0 + (random_scale / 100.0)
margin_scale_value = tf.constant(margin_scale)
resize_scale_value = tf.random_uniform(tensor_shape.scalar(), minval=1.0,
maxval=resize_scale)
scale_value = tf.multiply(margin_scale_value, resize_scale_value)
precrop_width = tf.multiply(scale_value, input_width)
precrop_height = tf.multiply(scale_value, input_height)
precrop_shape = tf.stack([precrop_height, precrop_width])
precrop_shape_as_int = tf.cast(precrop_shape, dtype=tf.int32)
precropped_image = tf.image.resize_bilinear(decoded_image_4d, precrop_shape_as_int)
precropped_image_3d = tf.squeeze(precropped_image, squeeze_dims=[0])
cropped_image = tf.random_crop(precropped_image_3d, [input_height, input_width,
input_depth])
if flip_left_right:
flipped_image = tf.image.random_flip_left_right(cropped_image)
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else:
flipped_image = cropped_image
brightness_min = 1.0 - (random_brightness / 100.0)
brightness_max = 1.0 + (random_brightness / 100.0)
brightness_value = tf.random_uniform(tensor_shape.scalar(), minval=brightness_min,
maxval=brightness_max)
brightened_image = tf.multiply(flipped_image, brightness_value)
offset_image = tf.subtract(brightened_image, input_mean)
mul_image = tf.multiply(offset_image, 1.0 / input_std)
distort_result = tf.expand_dims(mul_image, 0, name='DistortResult')
return jpeg_data, distort_result
def cache_bottlenecks(sess, image_lists, image_dir, bottleneck_dir, jpeg_data_tensor,
decoded_image_tensor,
resized_input_tensor, bottleneck_tensor, architecture):
how_many_bottlenecks = 0
makeDirIfDoesNotExist(bottleneck_dir)
for label_name, label_lists in image_lists.items():
for category in ['training', 'testing', 'validation']:
category_list = label_lists[category]
for index, unused_base_name in enumerate(category_list):
get_or_create_bottleneck(sess, image_lists, label_name, index, image_dir, category,
bottleneck_dir, jpeg_data_tensor, decoded_image_tensor, resized_input_tensor,
bottleneck_tensor, architecture)
how_many_bottlenecks += 1
if how_many_bottlenecks % 100 == 0:
tf.logging.info(str(how_many_bottlenecks) + ' bottleneck files created.')
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def get_or_create_bottleneck(sess, image_lists, label_name, index, image_dir, category,
bottleneck_dir, jpeg_data_tensor, decoded_image_tensor, resized_input_tensor,
bottleneck_tensor, architecture):
label_lists = image_lists[label_name]
sub_dir = label_lists['dir']
sub_dir_path = os.path.join(bottleneck_dir, sub_dir)
makeDirIfDoesNotExist(sub_dir_path)
bottleneck_path = get_bottleneck_path(image_lists, label_name, index, bottleneck_dir,
category, architecture)
if not os.path.exists(bottleneck_path):
create_bottleneck_file(bottleneck_path, image_lists, label_name, index, image_dir, category,
sess, jpeg_data_tensor, decoded_image_tensor, resized_input_tensor, bottleneck_tensor)
with open(bottleneck_path, 'r') as bottleneck_file:
bottleneckBigString = bottleneck_file.read()
bottleneckValues = []
errorOccurred = False
try:
bottleneckValues = [float(individualString) for individualString in
bottleneckBigString.split(',')]
except ValueError:
tf.logging.warning('Invalid float found, recreating bottleneck')
errorOccurred = True
if errorOccurred:
create_bottleneck_file(bottleneck_path, image_lists, label_name, index, image_dir, category,
sess, jpeg_data_tensor, decoded_image_tensor, resized_input_tensor, bottleneck_tensor)
with open(bottleneck_path, 'r') as bottleneck_file:
bottleneckBigString = bottleneck_file.read()
bottleneckValues = [float(individualString) for individualString in
bottleneckBigString.split(',')]
return bottleneckValues
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def get_bottleneck_path(image_lists, label_name, index, bottleneck_dir, category, architecture):
return get_image_path(image_lists, label_name, index, bottleneck_dir, category) + '_' +
architecture + '.txt'
def create_bottleneck_file(bottleneck_path, image_lists, label_name, index,
image_dir, category, sess, jpeg_data_tensor, decoded_image_tensor, resized_input_tensor,
bottleneck_tensor):
tf.logging.info('Creating bottleneck at ' + bottleneck_path)
image_path = get_image_path(image_lists, label_name, index, image_dir, category)
if not gfile.Exists(image_path):
tf.logging.fatal('File does not exist %s', image_path)
image_data = gfile.FastGFile(image_path, 'rb').read()
try:
bottleneck_values = run_bottleneck_on_image(sess, image_data, jpeg_data_tensor,
decoded_image_tensor, resized_input_tensor, bottleneck_tensor)
except Exception as e:
raise RuntimeError('Error during processing file %s (%s)' % (image_path, str(e)))
bottleneck_string = ','.join(str(x) for x in bottleneck_values)
with open(bottleneck_path, 'w') as bottleneck_file:
bottleneck_file.write(bottleneck_string)
def run_bottleneck_on_image(sess, image_data, image_data_tensor, decoded_image_tensor,
resized_input_tensor, bottleneck_tensor):
resized_input_values = sess.run(decoded_image_tensor, {image_data_tensor: image_data})
bottleneck_values = sess.run(bottleneck_tensor, {resized_input_tensor: resized_input_values})
bottleneck_values = np.squeeze(bottleneck_values)
return bottleneck_values
def get_image_path(image_lists, label_name, index, image_dir, category):
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if label_name not in image_lists:
tf.logging.fatal('Label does not exist %s.', label_name)
label_lists = image_lists[label_name]
if category not in label_lists:
tf.logging.fatal('Category does not exist %s.', category)
category_list = label_lists[category]
if not category_list:
tf.logging.fatal('Label %s has no images in the category %s.', label_name, category)
mod_index = index % len(category_list)
base_name = category_list[mod_index]
sub_dir = label_lists['dir']
full_path = os.path.join(image_dir, sub_dir, base_name)
return full_path
def add_final_training_ops(class_count, final_tensor_name, bottleneck_tensor,
bottleneck_tensor_size, quantize_layer):
with tf.name_scope('input'):
bottleneck_input = tf.placeholder_with_default(bottleneck_tensor, shape=[None,
bottleneck_tensor_size], name='BottleneckInputPlaceholder')
ground_truth_input = tf.placeholder(tf.int64, [None], name='GroundTruthInput')
layer_name = 'final_training_ops'
with tf.name_scope(layer_name):
quantized_layer_weights = None
quantized_layer_biases = None
with tf.name_scope('weights'):
initial_value = tf.truncated_normal([bottleneck_tensor_size, class_count], stddev=0.001)
layer_weights = tf.Variable(initial_value, name='final_weights')
if quantize_layer:
quantized_layer_weights = quant_ops.MovingAvgQuantize(layer_weights,
is_training=True)
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attachTensorBoardSummaries(quantized_layer_weights)
attachTensorBoardSummaries(layer_weights)
with tf.name_scope('biases'):
layer_biases = tf.Variable(tf.zeros([class_count]), name='final_biases')
if quantize_layer:
quantized_layer_biases = quant_ops.MovingAvgQuantize(layer_biases,
is_training=True)
attachTensorBoardSummaries(quantized_layer_biases)
attachTensorBoardSummaries(layer_biases)
with tf.name_scope('Wx_plus_b'):
if quantize_layer:
logits = tf.matmul(bottleneck_input, quantized_layer_weights) +
quantized_layer_biases
logits = quant_ops.MovingAvgQuantize(logits, init_min=-32.0, init_max=32.0,
is_training=True, num_bits=8, narrow_range=False, ema_decay=0.5)
tf.summary.histogram('pre_activations', logits)
else:
logits = tf.matmul(bottleneck_input, layer_weights) + layer_biases
tf.summary.histogram('pre_activations', logits)
final_tensor = tf.nn.softmax(logits, name=final_tensor_name)
tf.summary.histogram('activations', final_tensor)
with tf.name_scope('cross_entropy'):
cross_entropy_mean = tf.losses.sparse_softmax_cross_entropy(labels=ground_truth_input,
logits=logits)
tf.summary.scalar('cross_entropy', cross_entropy_mean)
with tf.name_scope('train'):
optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(LEARNING_RATE)
train_step = optimizer.minimize(cross_entropy_mean)
return (train_step, cross_entropy_mean, bottleneck_input, ground_truth_input, final_tensor)
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def attachTensorBoardSummaries(var):
with tf.name_scope('summaries'):
mean = tf.reduce_mean(var)
tf.summary.scalar('mean', mean)
with tf.name_scope('stddev'):
stddev = tf.sqrt(tf.reduce_mean(tf.square(var - mean)))
tf.summary.scalar('stddev', stddev)
tf.summary.scalar('max', tf.reduce_max(var))
tf.summary.scalar('min', tf.reduce_min(var))
tf.summary.histogram('histogram', var)
def add_evaluation_step(result_tensor, ground_truth_tensor):
with tf.name_scope('accuracy'):
with tf.name_scope('correct_prediction'):
prediction = tf.argmax(result_tensor, 1)
correct_prediction = tf.equal(prediction, ground_truth_tensor)
with tf.name_scope('accuracy'):
evaluation_step = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_prediction, tf.float32))
tf.summary.scalar('accuracy', evaluation_step)
return evaluation_step, prediction
def get_random_distorted_bottlenecks(sess, image_lists, how_many, category, image_dir,
input_jpeg_tensor, distorted_image, resized_input_tensor, bottleneck_tensor):
class_count = len(image_lists.keys())
bottlenecks = []
ground_truths = []
for unused_i in range(how_many):
label_index = random.randrange(class_count)
label_name = list(image_lists.keys())[label_index]
image_index = random.randrange(MAX_NUM_IMAGES_PER_CLASS + 1)
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image_path = get_image_path(image_lists, label_name, image_index, image_dir, category)
if not gfile.Exists(image_path):
tf.logging.fatal('File does not exist %s', image_path)
jpeg_data = gfile.FastGFile(image_path, 'rb').read()
distorted_image_data = sess.run(distorted_image, {input_jpeg_tensor: jpeg_data})
bottleneck_values = sess.run(bottleneck_tensor, {resized_input_tensor:
distorted_image_data})
bottleneck_values = np.squeeze(bottleneck_values)
bottlenecks.append(bottleneck_values)
ground_truths.append(label_index)
return bottlenecks, ground_truths
def get_random_cached_bottlenecks(sess, image_lists, how_many, category, bottleneck_dir,
image_dir, jpeg_data_tensor,
decoded_image_tensor, resized_input_tensor, bottleneck_tensor,
architecture):
class_count = len(image_lists.keys())
bottlenecks = []
ground_truths = []
filenames = []
if how_many >= 0:
for unused_i in range(how_many):
label_index = random.randrange(class_count)
label_name = list(image_lists.keys())[label_index]
image_index = random.randrange(MAX_NUM_IMAGES_PER_CLASS + 1)
image_name = get_image_path(image_lists, label_name, image_index, image_dir,
category)
bottleneck = get_or_create_bottleneck(sess, image_lists, label_name, image_index,
image_dir, category, bottleneck_dir, jpeg_data_tensor, decoded_image_tensor,
resized_input_tensor, bottleneck_tensor, architecture)
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bottlenecks.append(bottleneck)
ground_truths.append(label_index)
filenames.append(image_name)
else:
for label_index, label_name in enumerate(image_lists.keys()):
for image_index, image_name in enumerate(image_lists[label_name][category]):
image_name = get_image_path(image_lists, label_name, image_index, image_dir,
category)
bottleneck = get_or_create_bottleneck(sess, image_lists, label_name, image_index,
image_dir, category, bottleneck_dir, jpeg_data_tensor, decoded_image_tensor,
resized_input_tensor, bottleneck_tensor, architecture)
bottlenecks.append(bottleneck)
ground_truths.append(label_index)
filenames.append(image_name)
return bottlenecks, ground_truths, filenames
def save_graph_to_file(sess, graph, graph_file_name):
output_graph_def = graph_util.convert_variables_to_constants(sess, graph.as_graph_def(),
[FINAL_TENSOR_NAME])
with gfile.FastGFile(graph_file_name, 'wb') as f:
f.write(output_graph_def.SerializeToString())
return
if __name__ == '__main__':
main()
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รหัสโปรแกรมของไฟล์ test – camera.py
ผลการทางานของรหัสโปรแกรม test-camera.py เป็ นนาข้อมูลภาพการนาเข้าจากกล้อง
เพื่อให้ตวั แบบที่สร้างขึ้นมาทาการพยากรณ์รหัสและชื่อของอะไหล่ พร้อมแสดงค่าความน่าจะเป็ น
ในรู ปแบบเรี ยลไทม์

# test – camera.py
import os
import tensorflow as tf
import numpy as np
import cv2
RETRAINED_LABELS_TXT_FILE_LOC = os.getcwd() + "/" + "retrained_labels.txt"
RETRAINED_GRAPH_PB_FILE_LOC = os.getcwd() + "/" + "retrained_graph.pb"
TEST_IMAGES_DIR = os.getcwd() + "/test_images"
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SCALAR_RED = (0.0, 0.0, 255.0)
SCALAR_BLUE = (255.0, 0.0, 0.0)
def main():
print("starting program . . .")
if not checkIfNecessaryPathsAndFilesExist():
return
classifications = []
for currentLine in tf.gfile.GFile(RETRAINED_LABELS_TXT_FILE_LOC):
classification = currentLine.rstrip()
classifications.append(classification)
print("classifications = " + str(classifications))
with tf.gfile.FastGFile(RETRAINED_GRAPH_PB_FILE_LOC, 'rb') as retrainedGraphFile:
graphDef = tf.GraphDef()
graphDef.ParseFromString(retrainedGraphFile.read())
_ = tf.import_graph_def(graphDef, name='')
if not os.path.isdir(TEST_IMAGES_DIR):
print("the test image directory does not seem to be a valid directory, check file / directory
paths")
return
cam = cv2.VideoCapture(1)
while (cam.isOpened()):
ret, img = cam.read()
if ret == True:
with tf.Session() as sess:
openCVImage = img
if openCVImage is None:
print("unable to open 'unknown.jpg' as an OpenCV image")
continue
finalTensor = sess.graph.get_tensor_by_name('final_result:0')
tfImage = np.array(openCVImage)[:, :, 0:3]
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predictions = sess.run(finalTensor, {'DecodeJpeg:0': tfImage})
sortedPredictions = predictions[0].argsort()[-len(predictions[0]):][::-1]
print("---------------------------------------")
onMostLikelyPrediction = True
for prediction in sortedPredictions:
strClassification = classifications[prediction]
if strClassification.endswith("s"):
strClassification = strClassification[:-1]
confidence = predictions[0][prediction]
if onMostLikelyPrediction:
scoreAsAPercent = confidence * 100.0
print("the object appears to be a " + strClassification + ", " + "{0:.2f}".format(
scoreAsAPercent) + "% confidence")
writeResultOnImage(openCVImage, strClassification + ", " + "{0:.2f}".format(
scoreAsAPercent) + "% confidence", scoreAsAPercent)
cv2.imshow("Image Classification", openCVImage)
onMostLikelyPrediction = False
print(strClassification + " (" + "{0:.5f}".format(confidence) + ")")
if cv2.waitKey(25) & 0xFF == ord('q'):
break
else:
break
cam.release()
cv2.destroyAllWindows()
def checkIfNecessaryPathsAndFilesExist():
if not os.path.exists(TEST_IMAGES_DIR):
print('')
print('ERROR: TEST_IMAGES_DIR "' + TEST_IMAGES_DIR + '" does not seem to exist')
print('Did you set up the test images?')
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print('')
return False
if not os.path.exists(RETRAINED_LABELS_TXT_FILE_LOC):
print('ERROR: RETRAINED_LABELS_TXT_FILE_LOC "' +
RETRAINED_LABELS_TXT_FILE_LOC + '" does not seem to exist')
return False
if not os.path.exists(RETRAINED_GRAPH_PB_FILE_LOC):
print('ERROR: RETRAINED_GRAPH_PB_FILE_LOC "' +
RETRAINED_GRAPH_PB_FILE_LOC + '" does not seem to exist')
return False
return True
def writeResultOnImage(openCVImage, resultText,confidence):
imageHeight, imageWidth, sceneNumChannels = openCVImage.shape
fontFace = cv2.FONT_HERSHEY_TRIPLEX
fontScale = 0.5
fontThickness = 1
fontThickness = int(fontThickness)
upperLeftTextOriginX = int(imageWidth * 0.05)
upperLeftTextOriginY = int(imageHeight * 0.05)
textSize, baseline = cv2.getTextSize(resultText, fontFace, fontScale, fontThickness)
textSizeWidth, textSizeHeight = textSize
lowerLeftTextOriginX = upperLeftTextOriginX
lowerLeftTextOriginY = upperLeftTextOriginY + textSizeHeight
if confidence > 30:
cv2.putText(openCVImage, resultText, (lowerLeftTextOriginX, lowerLeftTextOriginY),
fontFace, fontScale, SCALAR_RED, fontThickness)
else:
resultText = "Spare part no match"
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cv2.putText(openCVImage, resultText, (lowerLeftTextOriginX, lowerLeftTextOriginY),
fontFace, fontScale,
SCALAR_RED, fontThickness)
if __name__ == "__main__":
main()

รหัสโปรแกรมของไฟล์ test-image.py
# test-image.py
import os
import tensorflow as tf
import numpy as np
import cv2
RETRAINED_LABELS_TXT_FILE_LOC = os.getcwd() + "/" + "retrained_labels.txt"
RETRAINED_GRAPH_PB_FILE_LOC = os.getcwd() + "/" + "retrained_graph.pb"
TEST_IMAGES_DIR = os.getcwd() + "/test_images"
SCALAR_RED = (0.0, 0.0, 255.0)
SCALAR_BLUE = (255.0, 0.0, 0.0)
def main():
print("starting program . . .")
if not checkIfNecessaryPathsAndFilesExist():
return
classifications = []
for currentLine in tf.gfile.GFile(RETRAINED_LABELS_TXT_FILE_LOC):
classification = currentLine.rstrip()
classifications.append(classification)
print("classifications = " + str(classifications))
with tf.gfile.FastGFile(RETRAINED_GRAPH_PB_FILE_LOC, 'rb') as retrainedGraphFile:
graphDef = tf.GraphDef()
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graphDef.ParseFromString(retrainedGraphFile.read())
_ = tf.import_graph_def(graphDef, name='')
if not os.path.isdir(TEST_IMAGES_DIR):
print("the test image directory does not seem to be a valid directory, check file / directory
paths")
return
with tf.Session() as sess:
for fileName in os.listdir(TEST_IMAGES_DIR):
if not (fileName.lower().endswith(".jpg") or fileName.lower().endswith(".jpeg")):
continue
print(fileName)
imageFileWithPath = os.path.join(TEST_IMAGES_DIR, fileName)
openCVImage = cv2.imread(imageFileWithPath)
if openCVImage is None:
print("unable to open " + fileName + " as an OpenCV image")
continue
finalTensor = sess.graph.get_tensor_by_name('final_result:0')
tfImage = np.array(openCVImage)[:, :, 0:3]
predictions = sess.run(finalTensor, {'DecodeJpeg:0': tfImage})
sortedPredictions = predictions[0].argsort()[-len(predictions[0]):][::-1]
print("---------------------------------------")
onMostLikelyPrediction = True
for prediction in sortedPredictions:
strClassification = classifications[prediction]
if strClassification.endswith("s"):
strClassification = strClassification[:-1]
confidence = predictions[0][prediction]
if onMostLikelyPrediction:
scoreAsAPercent = confidence * 100.0
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print("the object appears to be a " + strClassification + ", " +
"{0:.2f}".format(scoreAsAPercent) + "% confidence")
writeResultOnImage(openCVImage, strClassification + ", " +
"{0:.2f}".format(scoreAsAPercent) + "% confidence")
cv2.imshow(fileName, openCVImage)
onMostLikelyPrediction = False
print(strClassification + " (" + "{0:.5f}".format(confidence) + ")")
cv2.waitKey()
cv2.destroyAllWindows()
tfFileWriter = tf.summary.FileWriter(os.getcwd())
tfFileWriter.add_graph(sess.graph)
tfFileWriter.close()
def checkIfNecessaryPathsAndFilesExist():
if not os.path.exists(TEST_IMAGES_DIR):
print('')
print('ERROR: TEST_IMAGES_DIR "' + TEST_IMAGES_DIR + '" does not seem to exist')
print('Did you set up the test images?')
print('')
return False
if not os.path.exists(RETRAINED_LABELS_TXT_FILE_LOC):
print('ERROR: RETRAINED_LABELS_TXT_FILE_LOC "' +
RETRAINED_LABELS_TXT_FILE_LOC + '" does not seem to exist')
return False
if not os.path.exists(RETRAINED_GRAPH_PB_FILE_LOC):
print('ERROR: RETRAINED_GRAPH_PB_FILE_LOC "' +
RETRAINED_GRAPH_PB_FILE_LOC + '" does not seem to exist')
return False
return True
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def writeResultOnImage(openCVImage, resultText):
imageHeight, imageWidth, sceneNumChannels = openCVImage.shape
fontFace = cv2.FONT_HERSHEY_TRIPLEX
fontScale = 1.0
fontThickness = 2
fontThickness = int(fontThickness)
upperLeftTextOriginX = int(imageWidth * 0.05)
upperLeftTextOriginY = int(imageHeight * 0.05)
textSize, baseline = cv2.getTextSize(resultText, fontFace, fontScale, fontThickness)
textSizeWidth, textSizeHeight = textSize
lowerLeftTextOriginX = upperLeftTextOriginX
lowerLeftTextOriginY = upperLeftTextOriginY + textSizeHeight
cv2.putText(openCVImage, resultText, (lowerLeftTextOriginX, lowerLeftTextOriginY),
fontFace, fontScale, SCALAR_RED, fontThickness)
if __name__ == "__main__":
main()
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