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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอตน้แบบอจัฉริยะเพื่อควบคุมการเขา้ใช้งานระบบโดยวิธีการพิสูจน์ใบหน้า

บุคคล ท่ีน าเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์เขา้มาช่วยในการตรวจสอบการเขา้ใชง้านระบบดว้ยการพิสูจน์ใบหนา้
บุคคล งานวิจยัประกอบดว้ยส่วนส าคญัคือ การคน้หาบริเวณท่ีเป็นใบหนา้บุคคล  (Human Face Detection) ท่ี
ใชแ้บบจ าลองการตรวจจบับริเวณสีผิว (Skin Color Model) และการพิสูจน์หนา้บุคคล (Human Face 
Verification) ท่ีใชว้ิธีการรู้จ าโดยอาศยัส่วนประกอบท่ีส าคญัของใบหนา้ นอกจากน้ีตน้แบบฯ  ยงัสามารถ
จดัการฐานขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลสิทธิการเขา้ใชร้ะบบ ผลการทดลองการใชต้น้แบบฯ ไดค้วามถูกตอ้ง
ในการเขา้ใชง้านระบบ 84.38 % 

 
ค าส าคญั  : การเขา้ใชง้านระบบ   การพสูิจน์ใบหนา้บุคคล    การรู้จ าไบโอเมตริกซ์ 
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Abstract 
This research presents an intelligent model for system access control by human face 

verification which applies the biometric technology to inspect the system access by verifying 
human face. This research consists of 2 parts; face detection, which uses the skin color model 
to detect the skin color and face recognition, which recognizes important face features. 
Furthermore, this prototype can also manage the personal information database and the rights to 
access the system. According to the experiment, the accuracy of the system access control is 
84.38% 
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บทน า 
 อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี ห รื อ ร ะ บ บ ง า น ท่ี มี

ความส าคัญ จ าเป็นต้องมีระบบการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีมีความสามารถตรวจสอบ และอนุญาต
เฉพาะบุคคลให้ไดรั้บการอนุญาตผ่านเขา้ไปใชง้าน
ระบบนั้นๆได ้วิธีการควบคุมการเขา้ใช้ระบบดว้ย
การตรวจบัตรประจ าตัวหรือตรวจรหัสผ่าน เป็น
วิธีการท่ีง่ายต่อการจดัการ แต่ไม่สะดวกส าหรับ
ผูใ้ช้งานระบบ และมีระดับความปลอดภยัท่ีไม่สูง
มาก อีกทั้ งย ังมี ค่าใช้จ่ายสูง  ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากวิ ธี
ดงักล่าวนั้นใชค้นในการตรวจตราบตัรประจ าตวั จึง
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนมาก ในกรณีท่ีมีบุคคล
ตอ้งการเขา้ใชง้านระบบเป็นจ านวนมากพร้อมๆ กนั
นั้น มีโอกาสเกิดขอ้ผดิพลาดไดสู้ง  นอกจากน้ีบตัร
ประจ าตวัหรือรหัสผา่นเป็นส่ิงท่ีสามารถใชแ้ทนกนั 
หรือปลอมแปลงได้ง่าย  ตลอดจนผูใ้ช้อาจลืม
รหัสผ่านหรือลืมพกพาบตัรประจ าตวั  จึงไดมี้การ
น าเอาเทคโนโลยีการรู้จ าไบโอเมตริกซ์ (Biometrics 
Recognition) เขา้มาช่วยในระบบรักษาความ

ปลอดภยัหรือพิสูจน์บุคคล (Faundez-Zanuy, 2006 : 
p.16) ภาพท่ี 1 แสดงตวัอย่างไบโอเมตริกซ์ท่ีถูก
น าไปใชใ้นการพิสูจน์บุคคล โดยท่ีการพิสูจน์บุคคล
โดยใชข้อ้มูลไบโอเมตริกซ์บางชนิด เช่น ลายน้ิวมือ 
ม่านตา     ลักษณะฝ่ามือ ต้องการอุปกรณ์เฉพาะ
ส าหรับรับขอ้มูล  และจ าเป็นต้องให้แต่ละบุคคล
สัมผสักบัอุปกรณ์รับภาพในระยะใกล ้(Jain, Ross, 
& Prabhakar, 2004 : p.9-11)   จึงเป็นการไม่สะดวก 
ไม่เหมาะสมกับการน าไปประยุกต์ใช้กับการเฝ้า
ระวงับุคคลตอ้งสงสัยในสถานท่ีซ่ึงมีคนเขา้ออกเป็น
จ านวนมาก  และไม่เหมาะสมในการประยกุตใ์ชง้าน
กับคนพิการท่ีไม่สะดวกในการสัมผสัอุปกรณ์รับ
ภาพ  ขณะท่ีการตรวจสอบบุคคลโดยใชภ้าพใบหนา้
นั้น ระบบสามารถท าการตรวจสอบบุคคลไดท้นัที 

ปลอมแปลงยาก และสามารถประยุกต์ใช้งานกับ
กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (Close Circuit Television: 
CCTV) ท่ี ติ ด ตั้ ง ไ ว้อ ยู่ แ ล้ ว ใ นสถ าน ท่ี ส า คัญ
โดยทัว่ไป  ดงันั้นใบหนา้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะถูก
ใชใ้นการพิสูจน์บุคคลเพื่อการเขา้ใชง้านระบบ 

 

 

 
ภาพที ่1   ตวัอยา่งไบโอเมตริกซ์ (Jain et al., 2004, p.8)      

 



เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์  ได้ถูกน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นงานหลายๆ  ดา้น เช่น ดา้นธุรกิจ  ดา้น
การปกครอง และดา้นกฎหมาย (Jain et al. 2004 : 
p.10-11)   ซ่ึงการประยุกตใ์ชใ้นแต่ละดา้นนั้น มี
วตัถุประสงคส์ าคญัคือ การรักษาความปลอดภยัดว้ย
การควบคุมการเขา้ใช้ระบบ หรือควบคุมการผ่าน
เขา้-ออก อาคารสถานท่ี  เช่น การตรวจสอบบุคคลท่ี
ตอ้งการเขา้ไปใชร้ะบบดว้ยการตรวจสอบรูม่านตา 
(Iris) ซ่ึงใหค้วามถูกตอ้งแม่นย  าในการระบุตวับุคคล 
และมีความปลอดภยัในการเขา้ใชง้านระบบสูง แต่
ค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก (Sanchez-Reillo, Sanchez-Avila, 
& Gonzalez-Marcos, 2000 : p.58)  นอกจากน้ียงัมี
การน าสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ท่ีบรรจุขอ้มูลลาย
พิมพน้ิ์วมือเขา้มาใชส้ าหรับควบคุมการเขา้ถึงระบบ
การจ่ายเงิน (Payment System) (Sanchez-Reillo & 
Sanchez-Avila, 2002 : p.14-15) หรือใชส้มาร์ท
การ์ดท่ีบรรจุขอ้มูลใบหนา้ เพื่อใชใ้นการควบคุมการ
เขา้ถึงขอ้มูลท่ีส าคญั (Zhao, Chellappa, Phillips, & 
Rosenfeld, 2003 : p.400)  ท าใหเ้กิดความปลอดภยั
ของระบบในระดบัท่ีสูง  
 การพิ สูจน์ใบหน้าบุคคลประกอบด้วย
ขั้นตอนส าคญัคือ การตรวจจบับริเวณใบหนา้ (Face 
Detection) การดึงลักษณะเฉพาะ (Feature 
Extraction) และ การรู้จ าใบหนา้ (Face Recognition) 
(Zhao et al., 2003 : p.401) ภาพท่ี 2 แสดงขั้นตอน
การพิสูจน์ใบหนา้บุคคล 

 

  
ภาพที ่2  ขั้นตอนการพิสูจนใ์บหนา้บุคคล 

(Zhao et al., 2003 : p.401) 
 
 การตรวจจับบริเวณใบหน้าบุคคล (Face 
Detection)  เป็นการตรวจจบับริเวณของภาพส่วนท่ี
เป็นใบหน้าบุคคลโดยใช้เทคนิคต่างๆ เป็นต้นว่า  
เครือข่ายนิวรัล (Neural Network) เป็นเทคนิคท่ี
ใหผ้ลลพัธ์ท่ีมีความแม่นย  าสูง แต่ใชเ้วลาประมวลผล
สูงมาก (Ravi Kumar & Bindu, 2006 : p.3445) 
ขณะท่ีการใชโ้มเดลสี (Color Model) เป็นเทคนิคท่ี
นิยมใช ้แต่การตรวจจบัจากสีเพียงอย่างเดียวนั้นจะ
ถูกรบกวนได้ง่ายจากสภาพแสงและส่ิงอ่ืนๆท่ีมา
รบกวน (Berbar, Kelash, & Kandeel, 2006 : p.210) 
ส่วนการใชแ้ม่แบบภาพใบหนา้ (Geometric Facial 
Template) มีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว แต่การคน้หา
อวยัวะบนใบหนา้ยงัคงมีขอ้จ ากดั (Starovoitov & 

Samal, 1999 : p.213)  นอกจากน้ียงัสามารถใช้



หลายเทคนิคร่วมกัน เพื่อให้ได้คุณภาพและ
ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
 การดึงลกัษณะเฉพาะ (Feature Extraction) 
(Zhao et al., 2003 : p.407-408 ; Dong & Soh, 2006: 
p.13) เป็นการดึงคุณลกัษณะท่ีส าคญัของใบหนา้ 
เพื่อน าไปใชใ้นขั้นตอนการรู้จ า เทคนิคการดึง
ลกัษณะเฉพาะของใบหนา้มีเทคนิคการท างานท่ี
ส าคญัคือ Generic Method, Feature Template-based 
Method และ Structured Matching Method  ส าหรับ
การดึงลกัษณะเฉพาะของใบหนา้วิธี Generic นั้น 
เป็นการท างานโดยใชคุ้ณลกัษณะพื้นฐานของ
ใบหนา้ ไดแ้ก่ เสน้ขอบ เสน้ตรงและเสน้โคง้ ในการ
ตรวจจบัคุณลกัษณะใบหนา้  ส่วนวิธี Feature 
Template-based เป็นการน าคุณลกัษณะใบหนา้
แม่แบบเปรียบเทียบกบัคุณลกัษณะใบหนา้ เพื่อท า
การตรวจจบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ใบหนา้ เช่น ดวงตา จมูก ปาก ฯลฯ ส าหรับวิธี 
Structuring Matching จะท าการพิจารณาชุดของ
รูปทรงเรขาคณิตท่ีอยูบ่นใบหนา้ เช่น ลกัษณะความ
กวา้งและความยาวของจมกู ต าแหน่งของปาก และ
รูปทรงของคาง เป็นตน้ 
 การรู้จ าใบหน้า  (Face Recognition) 
สามารถท าโดยใชภ้าพน่ิง (Still Image) และวีดิทศัน์ 
(Video) วิธีการรู้จ าใบหนา้ท่ีใชภ้าพน่ิงแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มคือ  Holistic Approach, Feature-based 
Approach และ  Hybrid Approach (Ravi Kumar et 
al.,  2006 : p.3445; Zhao et al., 2003 : p.409) โดยท่ี 
Holistic Approach ใชบ้ริเวณท่ีเป็นใบหนา้ทั้งหมด

ส าหรับท าการ รู้จ าใบหน้า   ส่วน Feature-based 
Approach ใชอ้งคป์ระกอบใบหนา้ เช่น ดวงตา จมูก 
ปาก ฯลฯ ส าหรับท าการรู้จ าใบหน้า และ Hybrid 
Approach ใชท้ั้งองคป์ระกอบใบหน้าและบริเวณท่ี
ปรากฏของแต่ละองค์ประกอบซ่ึงเป็นบริเวณของ
ใบหนา้  ในการรู้จ าใบหนา้ 

 งานวิจัยน้ีได้ท าการพัฒนาต้นแบบใหม่
ส าหรับรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยใช้
ใบหน้าในการยืนยนัตวับุคคลท่ีตอ้งการเขา้ใช้งาน
ระบบ  เพื่อให้ไดร้ะดบัการควบคุมและรักษาความ
ปลอดภยัการเขา้ใช้งานระบบในระดบัท่ีสูงมากข้ึน 
สามารถก าหนดสิทธิของบุคคลในการเขา้ใช้งาน
ระบบ และเกิดความสะดวกในการเขา้ใชง้าน   

วธีิด าเนินการ 
 ตน้แบบอจัฉริยะเพื่อควบคุมการเขา้ใชง้าน

ระบบโดยวิธีการพิสูจน์ใบหนา้บุคคล  มีการท างาน
ภายใตร้ะบบปฏิบติัการ Microsoft WindowsXP 
Professional และใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual 
Basic.NET,  MATLAB 7.0 ในการพฒันาตน้แบบฯ
ท่ีมีการท างานติดต่อกบัระบบฐานขอ้มูล  Microsoft 
Access 2003 ในการศึกษาทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของตน้แบบฯ งานวิจยัไดก้ าหนดให้ตน้แบบ
ฯ ท าการรับข้อมูลเข้าในรูปของภาพถ่ายใบหน้า
บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 18   ปีข้ึนไป เป็นรูปภาพท่ีมี 1 
ใบหนา้ ต่อ 1 ภาพ และเป็นภาพดา้นหนา้ตรง ช่วง
เหนือล าคอข้ึนไปไม่สวมแวน่ตาหรือหมวก   

 งานวิจยัประกอบดว้ยขั้นตอนการท างานท่ี
ส าคญั 2 ส่วน คือ การลงทะเบียนบุคคล (Enrollment 



Part) และการยนืยนับุคคล (Verification Part) ดงั แสดงในภาพท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3  การยนืยนับุคคลดว้ยรูปภาพใบหนา้ 
ก. ขั้นตอนการลงทะเบียนบุคคล 
ข. ขั้นตอนการยนืยนับุคคล 

 

 
 การลงทะเบียนบุคคล  

   เป็นส่วนท่ีรับขอ้มูลของบุคคล และ
ภาพใบหน้า บุคคลจ านวน   3  ภาพ   เก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลของระบบเพื่อใช้ในการยืนยันบุคคล
ต่อไป 
 

 การยนืยนับุคคล  
        เป็นส่วนท่ีรับรหัสบุคคล  หรือ  ช่ือ-
นามสกุลของบุคคล    และรับภาพใบหนา้บุคคล  เพื่อ
ยืนยนับุคคล  และตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใช้ระบบ
ภาพท่ี 4 แสดงรายละเอียดการท างานแต่ละส่วน ซ่ึง
มีขั้นตอนการท างานท่ีส าคญัดงัน้ี 
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การยนืยนับุคคล 
(Verification Part) 

Access Organization Result 

การลงทะเบียนบุคคล 
(Enrollment Part) 

ฐานขอ้มูล 

(1) การปรับปรุงคุณภาพ
ใบหนา้  (Face Enhancement) 

(2) การตรวจจบัใบหนา้ 
(Face Detection) 

(1) การปรับปรุงคุณภาพ
ใบหนา้  (Face Enhancement) 

 

(2) การตรวจจบัใบหนา้  
(Face Detection) 

ภาพที ่4  ขั้นตอนการลงทะเบียนและการยนืยนับุคคล 

การรับขอ้มูลบุคคลและภาพ
ใบหนา้ 

 
 
 

การรับขอ้มูลบุคคลและภาพ
ใบหนา้ 

 
 
 
 
 
 

(6) การตดัสินใจและการใหสิ้ทธ์ิ  
(Decision and Authentication) 

 

 

 
Username 

 

 

 
Username 

 

(3) การดึงลกัษณะเฉพาะ
ใบหนา้  (Face Extraction) 

(3) การดึงลกัษณะเฉพาะ
ใบหนา้ (Face Extraction) 

(4)  ขอ้มูลแม่แบบใบหนา้ 
(Face Template) 

(4) ขอ้มูลแม่แบบใบหนา้ 
(Face Template) 

(5) เปรียบเทียบรูปแบบใบหนา้ 
(Face Matching) 



ขั้นตอนการลงทะเบียนบุคคล ประกอบดว้ย   
 (1)  การปรับปรุงคณุภาพใบหน้า (Face 
Enhancement) 

 ขั้นตอนน้ีเป็นการปรับปรุงคุณภาพของภาพ
ใบหน้า ด้วยการใช้แบบจ าลองการตรวจจับสีผิว 
(Skin Model Color Space) โดยภาพท่ีน าเขา้เป็น
ภาพสี RGB แลว้แปลงใหเ้ป็นโมเดลสี (Color Space 
Model) แบบ YCbCr  (Berbar, Kelash, & Kandeel, 
2006 : p.210; Ravi Kumar et al., 2006 : p.3445)   
โดยใชส้มการ 
 Y    = 16 + (0.257 * R) + (0.504 * G) + 
(0.098 * B) 
      Cb  = 128 - (0.148 * R) - (0.291 * G) + 
(0.439 * B) 

        Cr   = 128  +  (0.439 * R) - (0.368 * G) - 
(0.071 * B) 
 โดยท่ีค่า   
 Y    คือ ค่า Component ของแสง 
 Cb  คือ ค่า Component ของค่าสีฟ้า 
 Cr คือ ค่า Component ของค่าสีแดง 
 R คือ ค่าสีแดง 
 G คือ ค่าสีเขียว 
 B  คือ ค่าสีฟ้า 

 จากนั้นก าจดัองคป์ระกอบของ Y และ Cb 
ออกจากภาพ เพื่อให้ไดภ้าพท่ีมีเฉพาะองคป์ระกอบ
ของ Cr ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีเป็นสีผิว และท าการปรับ
ภาพให้เรียบ โดยการใชเ้ทคนิค Dilation ตามดว้ย
เทคนิค Erosion ซ่ึงเป็นการท า Opening (Gonzalez 
& Woods, 2001 : p.528) ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 5 

 
 

   
            ก.    ข.       ค. 

ภาพที ่5  ตวัอยา่งการปรับปรุงคุณภาพของภาพใบหนา้ 
 ก.  ภาพก่อนการปรับปรุงคุณภาพ 
 ข.  ภาพหลงัจากการท า Skin Model Color Space 
            ค.  ภาพหลงัจากการท า Opening 
 
 

 
 



(2)  การตรวจจับใบหน้า (Face Detection) 
       ภาพใบหน้าท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
เรียบร้อยแลว้ ถูกน ามาตรวจจบั เพื่อหาบริเวณของ
ภาพท่ีเป็นใบหนา้บุคคล ดว้ยการใช ้Image Labeling 
(Sonka, Hlavac, & Boyle, 1999 : p.401) โดยส่วน
ของสีท่ีมีลกัษณะเป็นค่าสีเดียวกนัและอยู่ในพื้นท่ีท่ี
ติดกนัจะถูกแทนดว้ยค่าของตวัเลขท่ีเป็นค่าเดียวกนั 
จากนั้นท าการตดัรูปภาพท่ีได้จากการท า Labeling 
โดยตดัส่วนของบริเวณสีผิวท่ีมีค่าตวัเลขค่าเดียวกนั
มากท่ีสุด ท าให้ได้ภาพใบหน้าเฉพาะส่วนท่ีเป็น
บริเวณใบหนา้บุคคล 

(3)  การดึงลกัษณะเฉพาะใบหน้า  (Face 
Extraction) 

 ขั้นตอนน้ีเป็นการดึงลักษณะเฉพาะของ
ใบหน้าบุคคล ด้วยการหาองค์ประกอบต่างๆบน
ใบหนา้  เช่น ดวงตา  ค้ิว จมูก ปาก เป็นตน้  โดยท่ี
งานวิจยัน้ีไดพ้ิจารณาเฉพาะดวงตาซ้าย ดวงตาขวา 
และปาก เน่ืองจากเม่ือท าการลากเส้นตรงเช่ือมโยง
ระหว่างจุดก่ึงกลางของลกัษณะเฉพาะทั้งสามน้ีจะ
ไดรู้ปสามเหล่ียมดงัแสดงในภาพท่ี 6  

 

เ พื่ อ ท่ี ร ะ บบ จ ะ ไ ด้ ใ ช้ คุ ณ สมบั ติ ข อ ง รู ป
สามเหล่ียมคล้ายช่วยในการพิจารณาหาความ
คลา้ยคลึงกนั (Similarity) ระหว่างภาพใบหนา้ของ
แต่ละบุคคลต่อไปได ้ การดึงลกัษณะเฉพาะใบหนา้
ประกอบดว้ยขั้นตอนการท างานท่ีส าคญัคือ การหา
ต าแหน่งดวงตา (Eye Localization) และ การหา
ต าแหน่งปาก (Mouth Localization)  

 (3.1) การหาต าแหน่งดวงตา 
 เ น่ืองจากดวงตามีลักษณะคล้ายวงกลม  
งานวิจยัน้ีจึงไดน้ า Circle Hough Transform (CHT)  
(Jen, Shie, & Chen, 2006 :  p.1)  เขา้มาช่วยในการ
คดักรองวงกลมท่ีปรากฏในบริเวณของภาพส่วนท่ี
เป็นใบหน้าบุคคล  โดยวงกลมท่ีคดักรองไดน้ี้ เป็น
วงกลมบนบริเวณของภาพใบหน้าส่วนท่ีคาดว่าจะ
เป็นดวงตา  ซ่ึงมีโอกาสท่ีระบบจะไดว้งกลมบน
บริเวณใบหนา้ท่ีไม่ใช่ดวงตา  ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงได้
น าโครงสร้างใบหนา้  (Zheng, Yang & Zhu, 2006 : 

p.140) เขา้มาช่วยในการพิจารณาคดัเลือกเฉพาะ
วงกลมท่ีมีโครงสร้างใกล้เคียงกับดวงตา  โดยท่ี
งานวิจยัไดท้  าการทดลองหาค่า Threshold ของ
ขอบเขตส่วนท่ีเป็นดวงตาทั้งสองขา้ง ดังแสดงใน
ภาพท่ี 7 

  ภาพที่ 6   โครงสร้างใบหนา้บุคคล 
 (Zheng, Yang & Zhu, 2006 : p.140) 
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ภาพที ่7   ขอบเขตส่วนท่ีเป็นดวงตา 

 
 (3.2) การหาต าแหน่งปาก  
 ในการหาต าแหน่งปากนั้น ระบบไดน้ าภาพ
ท่ีมีลกัษณะเป็นภาพ Gray Scale ตรวจจบัขอบโดย
วิธีโรเบิร์ต (Robert Edge Detection) (Sonka, 
Hlavac, & Boyle, 1999 : p.80) ท าใหไ้ดภ้าพท่ีแสดง 
โครงร่างใบหน้าและขอบปาก ดงัแสดงในภาพท่ี 8 
จากนั้นท าโปรเจกชัน่ในแนวแกนนอนกบัภาพท่ีได ้
เพื่อใหไ้ดต้  าแหน่งของปาก 
 
 
 
 
 
         ก.    ข. 

ภาพที ่8    ตวัอยา่งภาพการท า Edge Detection 
ก. ตวัอยา่งภาพท่ีรับเขา้ 

ข. ภาพท่ีไดจ้ากการท า Robert Edge Detection 
 

(3.3) ข้อมูลคณุลกัษณะใบหน้า 
ลักษณะ เฉพาะของภาพใบหน้ า  คื อ 

ต าแหน่งดวงตา และต าแหน่งปากท่ีได้ในขั้นตอน
ก่อนหนา้น้ี  ระบบท าการหาจุดศูนยก์ลางของดวงตา
ซ้าย (L) จุดศูนยก์ลางของดวงตาขวา (R) และจุด
ก่ึงกลางปาก (M) จากนั้นท าการวดัระยะทางระหว่าง
จุดทั้งสาม ไดร้ะยะทางจากดวงตาซา้ยถึงดวงตาขวา
(a) ดวงตาซา้ยถึงจุดก่ึงกลางปาก (b) ดวงตาขวาถึง
จุดก่ึงกลางปาก  (c)   เม่ือลากเส้นเช่ือมต่อระหว่างจุด 
L, R และ M จะไดรู้ปสามเหล่ียม ท าใหส้ามารถหา
ค่ามุมภายในของสามเหล่ียมได ้  (x, y, z)  ค่าทั้งหมด
ถูกรวบรวมเป็นคุณลกัษณะของภาพใบหนา้ ดงัภาพ
ท่ี 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่9 แบบจ าลองคุณลกัษณะใบหนา้ 

 
 
 

m : ความกวา้งของใบหนา้ 
n : ความยาวของใบหนา้ 
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(4)  ข้อมูลแม่แบบใบหน้า (Face Template) 
 ในขั้นตอนน้ี ระบบท าการเก็บรวบรวม

ข้อ มูลลักษณะใบหน้าของแ ต่ละบุคคลไว้ใน
ฐานขอ้มูล เพื่อใช้เป็นขอ้มูลแม่แบบใบหน้าต่อไป  
ภาพท่ี 9 แสดงให้เห็นขอ้มูลแม่แบบใบหน้าซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 
  ระยะทางจากจุดศูนยก์ลางของดวงตาซา้ย
ถึงจุดศูนยก์ลางของดวงตาขวา (a) 
  ระยะทางจากจุดศูนยก์ลางของดวงตาซา้ย
ถึงจุดก่ึงกลางปาก (b) 
 ระยะทางจากจุดศูนยก์ลางของดวงตาขวา
ถึงจุดก่ึงกลางปาก (c) 
  มุมระหวา่ง a และ b (องศา)  
  มุมระหวา่ง a และ c (องศา) 
  มุมระหวา่ง b และ c (องศา)   
 

ขั้นตอนการยืนยันตัวบุคคล : ประกอบดว้ย 
4 ขั้นตอนแรกของการลงทะเบียนบุคคล และ 
ขั้นตอนท่ี  (5)  และ (6 )  ดงัน้ี 

(5)  เปรียบเทียบรูปแบบใบหน้า (Face 
Matching 
 ระบบท าการเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงกนั
ของใบหนา้ท่ีเป็นขอ้มูลแม่แบบ (Face Template) 
กับ ข้อมูลใบหน้าบุคคลท่ีต้องการเข้าใช้ระบบ 
(Unknown Face) ดงัแสดงขั้นตอนการเปรียบเทียบ
ข้อมูลแม่แบบใบหน้าในภาพท่ี 10  โดยท่ีในการ
เปรียบเทียบนั้น ระบบตอ้งค านวณหาความคลา้ยคลึง
กันของเวคเตอร์ลกัษณะเฉพาะใบหน้า (Face 

Template Vector Similarity Computation) ดว้ยการ
น าขอ้มูลแม่แบบใบหนา้ของภาพใบหนา้บุคคลท่ีถูก
เก็บอยูใ่นฐานขอ้มูลจ านวน 3 ภาพ (Fig.1 , Fig.2, 
Fig.3)  และขอ้มูลของภาพใบหนา้บุคคลท่ีตอ้งการ
เขา้ใชร้ะบบ (Fig. 4) ค านวณหาความคลา้ยคลึงกนั
ของเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะใบหนา้ (F1, F2, F3, F4)  
โดยอาศัยคุณสมบัติของรูปสามเหล่ียมคลา้ย และ
พิจารณาค่า Threshold ท่ีเหมาะสม ท าใหไ้ดข้ั้นตอน
วิธีการหาความคลา้ยคลึงกนัของเวกเตอร์ ดงัแสดง
ในภาพท่ี 11 

(6)  การตัดสินใจและการให้สิทธ์ิ (Decision and 
Authentication) 

 ระบบท าการพจิารณาค่าความคลา้ยคลึงกนั
ของเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะใบหนา้ท่ีไดใ้นขั้นตอน
ก่อนหนา้น้ีโดยใชข้ั้นตอนวธีิในภาพท่ี 12 พิจารณา
ยนืยนัตวับุคคล จากนั้นระบบน าหมายเลขประจ าตวั
บุคคลคน้หาสิทธ์ิของบุคคลในฐานขอ้มูลระบบ โดย 
ท าการตรวจสอบสถานะของบุคคล (อนุญาตใหผ้า่น 
ไม่อนุญาตให้ผ่าน และถูกระงบัสิทธ์ิชัว่คราว) และ
ตรวจสอบสถานะของระบบ (สามารถเข้าใช้ได้
ตามปกติ งดการเขา้ใชช้ัว่คราว) เพื่อพิจารณาอนุญาต
ใหบุ้คคลเขา้ใชง้านระบบ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 



 ตารางที ่1: การอนุญาตเขา้ใชง้านระบบ 
สถานะบุคคล /

ระบบ 
สามารถเข้าใช้
งานระบบ 

ไม่สามารถเข้าใช้
งานระบบ 

ระงับสิทธ์ิ 

สามารถเข้าใช้ได้
ตามปกติ 

อนุญาต ไม่อนุญาต ไม่อนุญาต 

งดการเข้าใช้
ช่ัวคราว 

ไม่อนุญาต ไม่อนุญาต ไม่อนุญาต 
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ภาพที ่10   การเปรียบเทียบแม่แบบใบหนา้บุคคล 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
L : center of left eye 
R : center of right eye 
M : mid point of mouth 
a : distance from L to R;   x : angle between a and b 
b : distance from L to M;   y : angle between a and c 
c : distance from R to M;   z : angle between b and c 
 

1. Find vector F1  

    1.1set initial F1=0 

1.2 Consider face template in database (fig.1, fig. 2, fig. 3)  

      calculate 

          MinAtemplate = Min (a1, a2, a3) 

          MinBtemplate = Min (b1, b2, b3) 

          MinCtemplate = Min (c1, c2, c3) 

          MaxAtemplate = Max (a1, a2, a3) 

          MaxBtemplate = Max (b1, b2, b3) 

          MaxCtemplate = Max (c1, c2, c3)  

    1.3 Consider unknown face template (fig. 4)  

           if (MinAtemplate–1.5 <a4) AND (a4 <MaxAtemplate + 

1.5)  

                then F1 = F1+1; 

           if (MinBtemplate–1.5 < a4)AND (a4 <MaxBtemplate 

+1.5)  then  F1 = F1+1; 

          if (MinCtemplate–1.5 < a4) AND (a4 <MaxCtemplate 

+1.5)  then  F1 = F1+1; 

2. Find vector  F2 

    2.1set initial F2=0 

    2.2 Consider face template in database (fig.1, fig. 2, fig. 3) 

calculate 

 AvgAtemplate = Average (a1, a2, a3)  

 AvgBtemplate = Average (b1, b2, b3)  

 AvgCtemplate = Average (c1, c2, c3) 

   2.3 Consider unknown face template (fig. 4)  

         if (AvgAtemplate * 0.94 < a4) AND (a4 < AvgAtemplate * 

1.06)  then  F2 = F2+1; 

        if (AvgBtemplate * 0.94 < a4) AND (a4 < AvgBtemplate * 

1.06)  then  F2 = F2+1; 

        if (AvgCtemplate * 0.94 < a4) AND (a4 < AvgCtemplate * 

1.06)  then  F2 = F2+1; 

 

3. Find vector  F3 

3.1set initial F3=0 

3.2 Consider face template in database (fig.1, fig. 2, fig. 3) 

calculate 

 AvgAtemplate = Average (a1, a2, a3) 

 AvgBtemplate = Average (b1, b2, b3) 

 AvgCtemplate = Average (c1, c2, c3) 

 DivA = AverageAtemplate / a4 

 DivB = AverageBtemplate / b4 

 DivC = AverageCtemplate / c4 

3.3 Consider unknown face template (fig. 4)  

       if (DivA > DivB * 0.94) AND (DivA < DivB * 1.06)  

 then  F3 = F3+1; 

      if (DivB > DivC * 0.94) AND (DivB < DivC * 1.06)  

 then  F3 = F3+1; 

     if (DivC > DivA * 0.94) AND (DivC < DivA * 1.06)  

 then  F3 = F3+1; 

4.  Find vector  F4 

4.1 set initial F4=0 

4.2 Consider face template in database (fig.1, fig. 2, fig. 3) 

calculate AvgXtemplate = Average (x1, x2, x3)  

 AvgYtemplate = Average (y1, y2, y3) 

 AvgZtemplate = Average (z1, z2, z3) 

4.3 Consider unknown face template (fig. 4)  

           if (x4>AvgXtemplate-1.75)AND (x4<AvgXtemplate+1.75)  

 then  F4 = F4+1; 

          if (x4>AvgYtemplate-1.75)AND(x4<AvgYtemplate + 1.75) 

 then  F4 = F4+1; 

          if (x4>AvgZtemplate-1.75) AND (x4<AvgZtemplate +1.75) 

 then  F4 = F4+1; 

5. Find summation of all vectors : SumF 

    5.1 Set weight value for F1, F2, F3, F4 

 F1   has weight   w1  

 F2   has weight   w2  

 F3   has weight   w3  

 F4   has weight   w4  

    5.2 Calculate SumF 

 SumF =  



4

1i

wi *  Fi 

 

if  SumF  >=  c  // c = 15.5  

     then  TrueFace; 

else 

     FalseFace; 

end  

 

ภาพท่ี  11  ขั้นตอนวธีิการหาความคลา้ยคลึงกนัของเวกเตอร์ 

ภาพท่ี  12    ขั้นตอนวธีิการตดัสินใจ 



ผลการวจิัย 
 ตน้แบบอจัฉริยะเพื่อควบคุมการเขา้ใชง้าน

ระบบโดยวิ ธีการพิ สูจน์ ใบหน้า บุคคล   ท่ี ได้
พฒันาข้ึนมีความสามารถดงัน้ี 

  สามารถยืนยนัตัวบุคคลโดยใช้ใบหน้า
บุคคล โดยการรับขอ้มูลจากกลอ้งดิจิตอล แลว้น าไป
ประมวลผลโดยการเปรียบเทียบกับขอ้มูลใบหน้า
บุคคลในฐานขอ้มูล 

  สามารถจดัการฐานขอ้มูลของบุคคลโดย
สามารถบนัทึก เพิ่ม ลบ และเปล่ียนแปลงแกไ้ข
ขอ้มูลบุคคลได ้รวมถึงขอ้มูลใบหนา้ของบุคคล 
  สามารถท าการเพิ่มและลบประวติัการเขา้
ออก การใชง้านภายในระบบได ้

  

งานวิจัยได้ท าการทดลองเพื่อหาค่าน ้ าหนัก
ส าหรับเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะใบหนา้ (w1, w2, w3, 
w4) ท่ีเหมาะสม โดยท าการทดลองท่ี I และ การ
ทดลองท่ี II ไดผ้ลการทดลองดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 การทดลองที ่I    ก าหนดใหเ้วกเตอร์ท่ี 1 – 4 
มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั 1    
 การทดลองที ่II  ก าหนดให ้  

 เวกเตอร์ท่ี 1 มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั  1 (w1=1) 
 เวกเตอร์ท่ี 2 มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั   2 (w2 =2) 
 เวกเตอร์ท่ี 3 มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั  3  (w3 = 2) 
 เวกเตอร์ท่ี 4 มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั  1.5   
 (w4 = 1.5) 
 

 
ตารางที ่2 ผลการทดลองการเขา้ใชง้านระบบโดยการพสูิจน์ใบหนา้บุคคล 

  
Accept Rate 

(AR) 

False 
Accept Rate 

(FAR) 

 
Reject Rate 

(RR) 

False 
Reject Rate 

(FRR) 
การทดลองที ่I 

(w1=1,w2=1,w3=1,w4=1) 81.25% 25.10% 74.90% 18.75% 

การทดลองที ่II 
(w1=1,w2=2,w3=2,w4=1.5) 84.38% 19.25% 80.74% 15.62% 

 
 การทดสอบความถูกตอ้งของการเขา้ใช้งาน
ระบบโดยการพิสูจน์ใบหน้าบุคคล โดยแบ่งการ
ทดสอบการท างานเป็น  4 กรณี ซ่ึงผลลพัธ์ของการ
ทดสอบแต่ละกรณีในการทดลองคร้ังท่ี II เป็นดงัน้ี 
 กรณีท่ี 1  รหสัผา่น (Password) และ ใบหนา้ 
(Face)  ถูกตอ้ง     

ไดผ้ลลพัธ์ร้อยละของ Accept Rate 
(AR) เท่ากบั 84.38%  

ไดผ้ลลพัธ์ร้อยละของ False Reject 
Rate (FRR) เท่ากบั 15.62% 
 กรณีท่ี 2   รหัสผา่น (Password) ถูกตอ้ง แต่
ใบหนา้ (Face)  ไม่ถูกตอ้ง     



ไดผ้ลลพัธ์ร้อยละของ Reject Rate 
(RR) เท่ากบั 90.63%  

ไดผ้ลลพัธ์ร้อยละของ False Accept 
Rate (FAR) เท่ากบั 9.38% 
 กรณีท่ี 3  รหัสผ่าน (Password) ไม่ถูกตอ้ง 
แต่ใบหนา้ (Face) ถูกตอ้ง     

ไดผ้ลลพัธ์ร้อยละของ Reject Rate 
(RR) เท่ากบั 93.75%  

ไดผ้ลลพัธ์ร้อยละของ False Accept 
Rate (FAR) เท่ากบั 6.25% 
 กรณีท่ี 4 รหสัผา่น (Password) และ ใบหนา้ 
(Face)  ไม่ถูกตอ้ง     

ไดผ้ลลพัธ์ร้อยละของ Reject Rate 
(RR) เท่ากบั 100.00% 

อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 งานวิ จัย น้ี ได้น า เอา เทคโนโลยีไบโอ
เมตริกซ์มาประยุกต์ในตน้แบบอจัฉริยะเพื่อควบคุม
การเขา้ใชง้านระบบโดยวิธีการพิสูจน์ใบหนา้บุคคล 
ดว้ยการเปรียบเทียบคุณลกัษณะใบหนา้บุคคล โดยท่ี
งานวิจยัไดท้  าการพิสูจน์บุคคลโดยใช้ภาพน่ิง และ
ท าการดึงลกัษณะเฉพาะของใบหน้าบุคคลดว้ยการ
ใช ้Feature-based Approach ท่ีท าการหาต าแหน่ง
ดวงตาซ้าย ต าแหน่งดวงตาขวา และต าแหน่งปาก 
โดยเลือกใช ้Circular Hough Transform (CHT) ใน
การคน้หาบริเวณท่ีเป็นดวงตาบนภาพใบหน้า และ
ใช ้ Robert Edge Detection ในการคน้หาบริเวณท่ี
เป็นปากบนภาพใบหน้า นอกจากน้ีงานวิจยัได้
น าเสนอขั้นตอนวิธีการหาความคลา้ยคลึงกันของ

เวกเตอร์ใบหน้าท่ีน าไปใช้ในการเปรียบเทียบ
แม่แบบใบหนา้บุคคลเพื่อการพิสูจน์ยนืยนัตวับุคคล   

จากผลการทดลองและทดสอบการเขา้ใช้งาน
ระบบ พบว่าตน้แบบฯสามารถรักษาความปลอดภยั
ระบบดว้ยการท างานท่ีมีความเช่ือถือไดถู้กตอ้ง โดย
มี Accept Rate 84.38% และ False Reject 15.62%  
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนน้ี อาจเป็นผลมา
จากความคลาดเคล่ือนในการตรวจจบับริเวณภาพ
ใบหนา้บุคคล และการดึงลกัษณะเฉพาะของใบหนา้
บุคคล  ทั้ งน้ีเน่ืองจากความเช่ือถือได้ (Reliability) 
ของการตรวจจบับริเวณภาพใบหนา้บุคคล และการ
ดึงลักษณะเฉพาะของใบหน้าบุคคลนั้ น ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและความถูกตอ้งของการรู้จ าใบหน้า 
(Ravi Kumar et al.,  2006 : p.3445)  การพฒันา
ระบบต่อไปนั้ น  ผู ้พ ัฒนาอาจพิจารณาเลือกใช ้
Ellipse Hough Transform (EHT) (Song, G., 
&Wang, H., 2007 : p.670-671  ; Xie, Y., & Ji, Q., 
2002 : p.958) ร่วมกบั Circular Hough Transform 
(CHT) หรือวิธีอ่ืนๆ  ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการคน้หา
บริเวณท่ีเป็นดวงตา และปาก บนภาพใบหน้า 
รวมถึงพิจารณาดึงลกัษณะเฉพาะของใบหนา้บุคคล 
ดว้ยการตรวจจบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ  บนภาพใบหนา้
บุคคล เช่น จมูก ค้ิว  หู ฯลฯ  แต่ผูพ้ฒันาจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการประมวลผล และขนาด
ของหน่วยความจ าท่ีระบบจ าเป็นต้องใช้ในการ
บนัทึกคุณลกัษณะดงักล่าวดว้ย  นอกจากน้ีผูพ้ฒันา
สามารถปรับลดเปอร์เซ็นตข์อง False Reject ของ
ระบบ ดว้ยการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์รับภาพ 



(Sensor Device) ใบหนา้บุคคล ท่ีมีความละเอียดสูง 
เพื่อใหไ้ดภ้าพใบหนา้บุคคลท่ีมีความละเอียด ชดัเจน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของระบบใน
ขั้นตอนต่อไป 

งานวิจยัน้ีสามารถน าไปใช้งานส าหรับบุคคล
ทั่วไป และสามารถใช้งานได้กับคนพิการทุก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นบุคคลท่ีมีความพิการทางการ
มองเห็น พิการทางการไดย้ินและส่ือความหมาย 
พิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว ฯลฯ รวมถึงผูป่้วย
ท่ีมีภาวะอมัพาตทั้งตวั โดยท่ีบุคคลเหล่าน้ีไม่สะดวก
ท่ีจะรับการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบด้วย
เทคโนโลยีการรู้จ าไบโอเมตริกซ์บางชนิด  เช่น 
ลายน้ิวมือ ม่านตา ฯลฯ ซ่ึงตอ้งการใชอุ้ปกรณ์เฉพาะ
ส าหรับรับขอ้มูลท่ีมีราคาแพง และตอ้งการให้แต่ละ
บุคคลท่ีตอ้งการเขา้ใชง้านระบบสัมผสักบัอุปกรณ์
รับภาพในระยะใกล ้ การพฒันาระบบต่อไป ควร

เป็นการพัฒนาเพื่อให้ได้ระบบการรักษาความ
ปลอดภัย ท่ีมีการพิสูจน์บุคคลด้วยการการรู้จ า
ใบหนา้ โดยใชภ้าพจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด หรือ
กลอ้งวีดีโอ และเป็นระบบท่ีไดท้  าการปรับปรุงแต่
ละขั้นตอนของการพิสูจน์ใบหน้า เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการท างานของงานวิจัยในเร่ือง
ของความถูกต้องการพิสูจน์ใบหน้า  นอกจากน้ี
ผูพ้ฒันาสามารถพิจารณาใช้ระบบมลัติโมดลัไบโอ
เมตริกซ์ (Multimodal Biometric Systems) ท่ีมีการ 
ใชไ้บโอเมตริกซ์หลายชนิดร่วมกนั ท าให้ไดร้ะบบ 
การรักษาความปลอดภัยท่ีมีระดับความเช่ือถือสูง
มากกว่าการใชไ้บโอเมตริกซ์ชนิดเดียว (Jain, Ross, 
& Prabhakar, 2004: p.14-15)   
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