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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาระบบค้นคืนด้วยเนื้อหาภาพผ่านโทรศัพท์มือถือสําหรับการค้นหาสารสนเทศ
ลายผ้าไหมในจังหวัดศรีสะเกษ องค์ประกอบท่ีสําคัญของระบบได้แก่ โปรแกรมมือถือ โปรแกรมเว็บไซต์ และ
โปรแกรมรู้จํารูปแบบ สําหรับโปรแกรมมือถือถูกพัฒนาบนพ้ืนฐาน Apache Cordova Framework ทําหน้าท่ี
ถ่ายภาพลายผ้าไหม ส่งข้อมูลภาพไปยังเครือแม่ข่าย และแสดงผลลัพธ์การสืบค้น ถัดมาเป็นโปรแกรมเว็บไซต์
พัฒนาด้วยภาษา PHP ทําหน้าท่ีรับไฟล์และเก็บเป็นไฟล์ชั่วคราว เรียกใช้งานส่วนโปรแกรมรู้จํารูปแบบ และคืนค่า
ผลการสืบค้นในรูปแบบของเว็บเซอร์วิสแบบ REST ท้ายท่ีสุดโปรแกรมรู้จํารูปแบบพัฒนาด้วยภาษา C# ร่วมกับ 
OpenCV Framework ประกอบด้วยอัลกอริทึม Speed-up Robust Features สําหรับคํานวณจุดสนใจบนลาย
ผ้า และอัลกอริทึม k-nearest Neighbor เพ่ือประเมินค่าความเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างลายผ้า สําหรับประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบในการแยกแยะลายผ้าได้ประเมินโดยใช้ คอนฟิวชัน เมตรกซ์ (Confusion Matrix) ผลปรากฎ
ว่าค่าความแม่นยําโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 88.34 เปอร์เซ็นต์ 
 

ABSTRACT 
 In this research, we present a content-based image retrieval system on the mobile 
phone for searching silk pattern information in Sisaket province. The system comprises mobile 
application, web application and pattern recognition application. The mobile application is 
developed based on Apache Cordova framework and used for taking a suspicious silk pattern by 
built-in camera to be an image, sending the image to server and displaying search results. Next, 
the web application is developed by PHP language and applied for receiving and saving the 
image as a temporary file, calling pattern recognition application and returning search results as 
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web service in the form of REST format. Finally, the pattern recognition application is developed 
by C# language cooperate with OpenCV framework and it comprises speed-up robust feature 
algorithm for searching interesting points and k-nearest neighbor algorithm for evaluating 
similarity distance with the sample. The performance for classification of the proposed system is 
evaluated through confusion matrix. The result shows that the average accuracy is 88.34 % 
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              จังหวัดศรีสะเกษ 
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1. บทนํา 
 โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) เป็น
อุปกรณ์ท่ีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของผู้คนใน
ปัจจุบัน เห็นได้จากสถิติการลงทะเบียนเพ่ือใช้งานในปี 
พ.ศ. 2556 สูงถึงร้อยละ 95.77 เปอร์เซ็นต์เม่ือเทียบ
กับประชากรโลก (Bachelet, 2013) สาเหตุท่ีได้รับ
ความนิยมเนื่องจากขนาดที่เล็กทําให้พกพาได้สะดวก 
รวมท้ังมีอุปกรณ์ และฟังก์ชันอํานวยความสะดวก
มากมาย เช่น กล้อง GPRS และ GPS ผลกระทบท่ี
ตามมาคือ การเกิดโลกออนไลน์ท่ีมีท้ังการแบ่งปันท้ัง
ความรู้ ภาพ วีดีโอ และสถานท่ี นอกจากนี้เม่ือเกิดข้อ
สงสัยการค้นหาคําตอบผ่านโทรศัพท์มือถือมักจะเป็น
ทางเลือกท่ีนิยมมากท่ีสุด ผลท่ีได้ข้ึนอยู่กับการระบุ
คําค้นของผู้ใช้ ในบางกรณีอาจประสบปัญหาในการใช้
งาน เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การขาด
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาท่ีจะใช้ การขาด
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งท่ีจะสืบค้น และความไม่สะดวกใน
การใช้งาน 
 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้สนใจศึกษาการพัฒนา
ระบบค้นคืนด้วยเนื้อหาภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ลายผ้าไหมจากชน 4 เผ่าในจังหวัด 
ศรีสะเกษ ได้แก่ เขมร ส่วย เยอ และลาว กลไกการ

ทํางานของระบบประกอบด้วย 1) โปรแกรมมือถือ ทํา
หน้าท่ีถ่ายภาพ ส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมเว็บไซต์ และ
แสดงผลลัพธ์การสืบค้น 2) โปรแกรมเว็บไซต์ ทําหน้าท่ี
รับไฟล์ภาพไปเก็บยังไฟล์ชั่วคราว เรียกใช้งานส่วน
โปรแกรมรู้จํารูปแบบ และคืนค่าผลการสืบค้นใน
รูปแบบของเว็บเซอร์วิส และ 3) โปรแกรมรู้จํารูปแบบ
ประกอบด้วย การทํางานของอัลกอริทึม Speed-up 
Robust Features และ k-nearest Neighbor สําหรับ
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบถูกประเมินโดยใช้ 
Confusion Matrix  
 

2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 เทคโนโลยี และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
 ประเทศไทยเป็นแหล่งสร้างสมภูมิปัญญา
หลากหลายสาขาอันทรงคุณค่าจากอดีตหลายยุคหลาย
สมัย และสืบสานมาจนถึงยุคปัจจุบัน ผ้าไหมเป็นหนึ่ง
ในภูมิปัญญาท่ีสามารถก่อให้เกิดรายได้ท้ังในระดับ
ครัวเรือน และอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2546 มีมูลค่า
การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อิตาลี ฝร่ังเศส 
และสหราชอาณาจักร รวมกันไม่น้อยกว่า 4,000 ล้าน
บาท (จันทระ, 2555; ศิริโภคากิจ, 2557) ด้วย
คุณลักษณะเฉพาะ คือ ความมันเลื่อม แวววาว อ่อนนุ่ม 
และน้ําหนักเบา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือทําการทอด้วย
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มือจะได้ท้ังคุณภาพ และราคาท่ีสูง สาเหตุเนื่องมาจาก
การสร้างปุ่มปมซ่ึงเป็นลวดลายเฉพาะก่อให้เกิดความ
แปลกตา ยกตัวอย่างเช่น ผ้าไหมมัดหม่ีลายพวงมาลัย
ดังรูปท่ี 1(a) จากบ้านม่วง ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (เผ่าเขมร) และรูปท่ี 1(b) ลาย
หอยแครงจากบ้านหนองม้า ตําบลหนองม้า อําเภอโพธ์ิ
ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ (เผ่าส่วย) ในการแยกแยะ
เพ่ือระบุชื่อลายผ้า เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
นับวันองค์ความรู้เหล่านี้จะสูญหายไปตามกาลเวลา 
ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทใน
การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาของไทย โดยเฉพาะ
โทรศัพท์มือถือซ่ึงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน 

2.2 ปัจจัยสําหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์ 
มือถือ 
 ในการพัฒนาซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือ มี
ปัจจัยด้าน Application Layer ท่ีต้องพิจารณา ได้แก่ 
การออกแบบให้สะดวกในการใช้งานขณะท่ีมีการ
เคลื่อนไหว การออกแบบให้มีความง่ายและรองรับการ
ใช้งานของผู้ใช้ท่ีมีวัยท่ีแตกต่างกัน การออกแบบให้
แสดงผลบนหน้าจอท่ีมีขนาดเล็กและความละเอียดท่ี
แตกต่างกัน รวมถึงการพิจารณาปัญหาในการนําเข้า
ข้อมูลจากแป้นพิมพ์ท่ีมีขนาดเล็ก (Sarfaraz Ahmed, 
Senthil Kumaran, Syed Abdul Syed and 
Subburam, 2015) จากข้อจํากัดดังกล่าวจึงเป็นท่ีมา
ของแนวความคิดของผู้วิจัยในการนําภาพมาใช้แทน
คําค้นบนโทรศัพท์มือถือ 

  
(a) ลายพวงมาลัยจากบ้านม่วง ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอ

กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (เผ่าเขมร) 
(b) ลายหอยแครงจากบ้านหนองม้า ตําบลหนองม้า 
อําเภอโพธ์ิ ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ (เผ่าส่วย) 

รูปท่ี 1 ตัวอย่างลายผ้าไหมมัดหม่ีจากชนเผ่าเขมรและเผ่าส่วย 
 

2.3 ระบบค้นคืนด้วยเนื้อหาภาพ 
 ระบบค้นคืน ด้วยเ น้ือหาภาพ  Content-
Based Image Retrieval (CBIR) เป็นการสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ทําหน้าท่ีสืบค้น และคืนภาพท่ีสัมพันธ์
กับคําค้นของผู้ใช้งานระบบในระยะเร่ิมแรกทํางานโดย
ใช้การจัดการจากผู้ดูแลท้ังหมด โดยการรวบรวมภาพท่ี
ใช้เป็นต้นแบบในการค้นหา แล้วบรรยายคําค้นเป็น
ข้อความท่ีจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ข้อด้อยของระบบ
ดังกล่าวท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน คือ เม่ือจํานวนภาพมาก

ข้ึน ผู้ดูแลระบบไม่สามารถสร้างคําค้นให้ครอบคลุมกับ
ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ขอ ง ผู้ ใ ช้ ไ ด้ ท้ั ง หมด  ด้ ว ย เ ห ตุ นี้
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบน้ีจึงอยู่ในระดับตํ่า เพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวระบบการค้นคืนด้วยเนื้อหาภาพจึง
ได้ถูกนําเสนอขึ้น (Afifi and Ashour, 2012; Datta, 
Joshi, Li and Wang, 2008; Kumar, Kumar and 
Guru, 2015; Smith and Chang, 1996; Wang, An 
and Guo, 2014; Yue, Li, Liu and Fu, 2011) 
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3. การนําเสนอตัวแบบเชิงความคิด 
 สําห รับระบบค้นคืน ด้วยเ น้ือหาภาพใน
งานวิจัยน้ีได้นําเสนอตัวแบบเชิงความคิดดังรูปท่ี 2 
ประกอบด้วย 1) โปรแกรมโทรศัพท์มือถือ (Mobile 
Application)  2 )  โ ป ร แ ก ร ม เ ว็ บ ไ ซ ต์  ( Web 
Application) และ 3) โปรแกรมรู้จํารูปแบบ (Pattern 
Recognition Application) การทํางานของระบบเร่ิม
จากเม่ือผู้ ใช้พบลายผ้าท่ีสนใจ และต้องการค้นหา
รายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น ชื่อลายผ้า แหล่งผลิต ผู้ผลิต 
และเส้นทางไปยังแหล่งผลิต สามารถถ่ายภาพ  ด้วย

โปรแกรมโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมจะทําการย่อขนาด
ภาพเป็น 150 x 150 พิกเซลเพ่ือลดผลกระทบจาก
ลายเส้นทักทอ เม่ือกดปุ่มวิเคราะห์ผล โปรแกรมจะส่ง
ไฟล์ภาพไปยังเครือแม่ข่าย เพ่ือให้โปรแกรมเว็บไซต์เก็บ
เป็นไฟล์ชั่วคราว และเรียกใช้โปรแกรมรู้จํารูปแบบ ซ่ึง
ประกอบไปด้วยข้ันตอนคือ การคํานวณจุดสนใจผ่าน
อัลกอริทึม Speed-up Robust Features และการ
คํานวณเพ่ือเปรียบเทียบค่าความเหมือนผ่านอัลกอริทึม 
k-nearest Neighbor ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นชื่อลายผ้าท่ี
เรียงลําดับจากเหมือนมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด  

รูปท่ี 1 ตัวอย่างลายผ้าไหมมัดหม่ีจากชนเผ่าเขมรและเผ่าส่วย 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 ตัวแบบเชิงความคิดของระบบค้นคืนด้วยเนื้อหาภาพ 
 

4. การพัฒนาระบบค้นคืนด้วยเน้ือหาภาพ 
 สําหรับข้ันตอนในการพัฒนาระบบเป็นดังรูป
ท่ี 3 ประกอบด้วย 
4.1 โปรแกรมโทรศัพท์มือถือ  
 โ ป ร แ ก ร ม โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ  ( Mobile 
Application) ทําหน้าท่ีในการนําเข้าข้อมูลลายผ้าจาก
กล้อง ส่งข้อมูลไปยังเครือแม่ข่าย และแสดงผลลัพธ์จาก
การสืบค้น  การพัฒนาอ ยู่บนพ้ืนฐานเฟรมเวิ ร์ค 
Apache Cordova คุณลักษณะเฉพาะของเฟรมเวิร์คท่ี
น่าสนใจคือ การทํางานข้ามแฟลตฟอร์ม และภาษาท่ีใช้
พัฒนาเป็นเพียงภาษาจากเว็บไซต์ น่ันคือ HTML5, 
CSS และ JavaScript (MacFadyen, 2015) 

 4.1.1 ภาษา HTML5 (Technica, 2014) 
เป็นภาษาเชิงโครงสร้างท่ีใช้นําเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ปัจจุบันเป็นรุ่นท่ี 5 ถูกเผยแพร่เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 โดยสมาคม W3C (World Wide Web 
Consortium) คุณสมบัติใหม่ท่ีเพ่ิมเข้ามา ได้แก่ การ
แสดงสูตรคณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ การส่ือสารกับเคร่ือง
เครือแม่ข่าย การอนุญาตให้เก็บข้อมูลฝั่ง Client และ
การแสดงผลแบบ 3 มิติ 
 4.1.2 ภาษา CSS (Cascading Style 
Sheets) เป็นภาษาสําหรับตกแต่งเอกสารให้มีสีสัน
สวยงาม อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคม W3C ในการ
พัฒนาส่วนมากจะเก็บแยกจากไฟล์ HTML เพ่ือให้การ
ทํางานของเว็บไซต์เร็วข้ึน  
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 4 .1 .3  ภาษา  JavaScript ในการพัฒนา
เว็บไซต์ท่ีต้องการความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพใน
การทํางานโดยเฉพาะฝั่ง Client จําเป็นต้องใช้ภาษานี้ 

เช่น กิจกรรมท่ีต้องการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนส่งให้เครือแม่ข่ายประมวลผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 โครงสร้างการทํางานของระบบคน้คืนด้วยเนื้อหาภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

[ { "Id":01, "Pattname":"ลายกะจับสาย",Lat:15.0635458,Long:104.129600,Person: "นางบรรณรบ 
สมใจ",Filename: "001.jpg"}  , 
{ " Id" : 02, " Pattname" : "ล า ย ไ ท ย " ,Lat: 15. 0630995,Long: 104130161,Person:  "น า ง สนิ ท  เ ข ต
นิมิตร",Filename: "002.jpg"} , 
{ " Id" :03, "Pattname" : "หมากจับเอื้อ " ,Lat:15.0630995,Long:104130161,Person:  "นางสนิท  เขต
นิมิตร",Filename: "002.jpg"} ]  

รูปท่ี 4 รูปแบบข้อมูลท่ีใช้สื่อสารแบบ REST 
 

 4.1.4 Plugins เป็นส่วนของโปรแกรมเสริมท่ี
ติดต้ังเพ่ือเรียกใช้งานอุปกรณ์ต่างๆของโทรศัพท์มือถือ
ผ่านภาษา JavaScript ในงานวิจัย Plugins ท่ีติดต้ัง
ได้แก่  
 (1) Camera: เพ่ือเรียกใช้งานการถ่ายภาพ  
 (2) File: เพ่ืออ่านไฟล์และโฟลเดอร์ในระบบ 
 (3) File Transfer: ใช้ในการส่ง/รับข้อมูล
แบบ JSON 
 (4) Network Information: การใช้งาน
เครือข่าย 
 (5) Canvas2Image: การทํางานเกี่ยวกับ
กราฟิก 
 

4.2 โปรแกรมเว็บไซต์ 
 โปรแกรมเว็บไซต์ (Web Application) เป็น
โปรแกรมท่ีทํางานแบบ Client/Serve ในงานวิจัย
ระบบถูกออกแบบให้ทํางานภายใต้ระบบปฏิบัติการ 
Windows 2008 R2 แบบ 64 bit ผ่านโปรแกรมที่ทํา
หน้าท่ีเป็น Server คือ IIS (Internet Information 
Service)  
 4.2.1 ภาษา PHP เป็นภาษาฝั่ง Server ถูก
พัฒนาข้ึนในปี พ.ศ. 2538 (Ayala and Nichol, 2010) 
ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย รูปแบบในการ
เขียนอ้างอิงมาจากภาษา C และ Perl ในระบบท่ี
นําเสนอ ภาษา PHP มีหน้าท่ีดังนี้ 1) รับภาพลายผ้า
จากส่วนโปรแกรมโทรศัพท์มือถือไปเก็บเป็นไฟล์
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ชั่วคราว 2) เรียกใช้งานโปรแกรมรู้จํารูปแบบ และ  
3)  คืนค่าแบบเว็บ เซอร์ วิสในรูปแบบของ  JSON 
Format ไปยังโปรแกรมโทรศัพท์มือถือเพ่ือแสดง
ผลลัพธ์การสืบค้น 
 4.2.2 เว็บเซอร์วิส เป็นระบบซอฟต์แวร์ท่ีใช้
ติด ต่อ  และแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างระบบท่ี มี
สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีแตกต่างกัน  ผ่าน
โปรโตคอลที่ใช้กันโดยท่ัวไปคือ HTTP (Ayala and 
Nichol, 2010) สําหรับรูปแบบการใช้งานของเว็บ
เซอร์วิสแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Simple Object 
Access Protocol (SOAP) และ Representational 
State Transfer (REST) สําหรับ SOAP (Dudhe and 
Sherekar, 2014) เอกสารจะถูกเก็บในรูปแบบของไฟล์ 
XML และกฎท่ีสื่อสารซ่ึงจะถูกบรรจุในไฟล์ WSDL 
โครงส ร้ า งการทํ า ง านของระบบประกอบ ด้วย 
ซอฟต์แวร์เรียกหาข้อมูล (Service Request) 
ซอฟต์แวร์ประมวลผล (Service Provider) และไดเรก
ทอร่ีท่ีรวบรวมเซอร์วิส (Universal Description 
Discovery and Integration) ในขณะที่ REST 
(Pautasso, Zimmermann and Leymann, 2008) 
จะลดความซับซ้อนโดยการยกเลิกกฎท่ีใช้สื่อสาร และ
ข้อมูลจะถูกเก็บในรูปแบบอย่างง่าย การใช้งานเพียง
ระบุ URL เพ่ือเข้าถึงข้อมูล 
 ในงานวิจัยนี้ได้เลือกเว็บเซอร์วิสแบบ REST 
เพ่ือใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลเป็น
ดังรูปท่ี 4 ประกอบด้วยเครื่องหมายก้ามปูใช้เพ่ือระบุ
กลุ่มข้อมูลท่ีส่งต่อหนึ่งคร้ัง เคร่ืองหมายปีกกาใช้เพ่ือ
แยกข้อมูลระหว่างเรคคอร์ด เคร่ืองหมายคอมม่าใช้เพ่ือ
แยกข้อมูลระหว่างคอลัมน์ และ เคร่ืองหมายโคลอนถูก
ใช้เพ่ือแยกระหว่างแอตทริบิวต์กับค่าข้อมูล  
 

4.3 โปรแกรมรู้จํารูปแบบ 
 สํ าห รับโปรแกรม รู้จํ า รูปแบบ  (Pattern 
Recognition Application) ถือเป็นกลไกหลักในการ
ทํางานของระบบค้นคืนด้วยเนื้อหาภาพ การทํางาน
ประกอบด้วยอัลกอริทึม Speeded-Up Robust 
Features เพ่ือค้นหาจุดสนใจ และใช้เป็นลักษณะเด่น
เพ่ือฝึกตัวแบบผ่านอัลกอริทึม K-nearest Neighbor 
สําหรับการพัฒนาใช้ภาษา C# ร่วมกับเฟรมเวิร์ค 
OpenCV (Itseez, 2014; Rouse, 2015)  
 4.3.1 ภาษา C# (Bai, 2010) เป็นภาษาท่ีถูก
พัฒนาข้ึนแทนภาษาซีซ่ึงมีความซับซ้อนในการจัดการ
หน่วยความจํา และพอยเตอร์ พ้ืนฐานการเขียนอยู่ใน
รูปแบบของเชิงวัตถุ ถูกพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ 
บรรจุในชุดท่ีเรียกว่า ด็อทเน็ท (.NET) ซ่ึงนําทีมพัฒนา
โดย Anders Hejlsberg การทํางานของภาษา เรียกว่า 
Common Language Infrastructure (CLI) แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนโค้ดท่ีทํางาน (Executable 
Code) และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน (Runtime 
Environment) ข้อดี คือสามารถใช้ภาษาท่ีแตกต่างกัน
มาพัฒนาโปรเจคร่วมกันได้ 
 4.3.2 Speeded-Up Robust Features 
(SURF) เป็นอัลกอริทึมในการค้นหาจุดสนใจบนภาพ
ระดับสีเทาอัตโนมัติ (Pedersen, 2011) ถูกปรับปรุง
มาจากอัลกอริทึม Scale-Invariant Feature 
Transform หรือ SIFT (Lowe, 1992) ซ่ึงทํางานได้ช้า
มาก สาเหตุมาจากการประมวลผลอยู่บนพ้ืนฐานของ 
Difference of Gaussian คุณลักษณะการทํางานของ
อัลกอริทึมท่ีน่าสนใจ คือ สามารถค้นหาจุดสนใจจาก
ภาพที่มีคุณสมบัติต่างกันท้ังขนาด การหมุน และสภาพ
แสงท่ีแตกต่างกัน หรือแม้แต่การค้นหาจากเพียง
บางส่วนของภาพ 
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 กําหนดให้ gr IxI  เป็นภาพระดับสีเทาใน
ปริภูมิสองมิติท่ีนํามาใช้จุดสนใจด้วยอัลกอริทึม SURF 
และ SIFT ตามลําดับ พ้ืนฐานการทํางานท้ังสองอยู่บน 

Hessian Matrix ท่ีใช้การค้นหาการเปลี่ยนแปลงรอบ
จุดใดๆ (x,y) บนภาพ สมการ Hessian Matrix เป็น
ดังนี้ 
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 จากสมการ (2) ถึง (4) อัลกอริทึม SIFT ใช้
วิธีการคํานวณค่า Laplacian of Gaussian โดยตรง 
นั่นคือ การ Convolution ระหว่างภาพท่ีตําแหน่ง 
( , )x y  กับอนุพันธ์อันดับท่ีสองของเกาส์เซ่ียน ซ่ึงเป็น

สาเหตุหนึ่งท่ีทําให้ SIFT ทํางานช้ามาก ด้วยเหตุนี้ 
SURF จึงได้ปรับปรุงวิธีการโดยใช้การประมาณค่าแบบ
แทนรูปภาพ (Integral Image) ข้ันตอนการคํานวณ
เป็นดังนี้ 

0 0
( , ) ( , )

x y

i j
I x y gr i j

 
               (6) 
( )A D B C                 (7) 

 

 ( , )I x y  คือ Integral Image เป็นค่าสะสม
ของพิกเซลจากพิกัดบน-ซ้ายสุดของภาพ (0,0) ไปยัง
พิกัด (x,y) ประโยชน์เ ม่ือต้องการหาพ้ืนท่ีบนพิกัด 
(A,B,C,D) ตัวอย่างดังรูปท่ี 5 สามารถคํานวณได้โดยใช้
สมการท่ี (7) ดังนั้นการประมาณค่า LoG จึงใช้เพียง
การคอนโวลูชันระหว่าง Box Filtering ท่ีมีค่าน้ําหนัก
คงท่ีกับ Integral Image เท่านั้น ตัวอย่างดังรูปท่ี 6 
เป็น Box Filtering ขนาด 9 x 9 ประกอบด้วย 4 กลุ่ม
สถานะ คือ -2, -1, 1 และ 0 การคํานวณมีทิศทาง

สอดคล้องสอดคล้องกับ Hessian Matrix คือ xxD ,
yyD แล ะ  xxD ลํ า ดั บ  ส่ ว น ค่ า ข อ ง ส เ ก ล  ()  มี

ความสัมพันธ์กับค่าขนาดของ Box Filtering (l) ดังนี้ 
1.2

9

l                         (8) 

ดังนั้น จุดสนใจสามารถประมาณค่าจากดิเทอร์มิ- 
แนนต์ของ Hassian Matrix ดังนี้ 

2det( ) (0.9 )approx xx yy xyH D D D             (9) 
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รูปท่ี 5  การคํานวณพ้ืนท่ีสะสมในบริเวณ A,B,C และ 
          D ด้วยเทคนิค Integral Image 

 

 
 

รูปท่ี 6  Box Filtering ขนาด 9 x 9 ในทิศทาง 
          Dxx, Dyy และ Dxy 

 

  
(a) ผ้าไหมลายดอกลําดวน (b) จุดสนใจเม่ือคํานวณผ่านอัลกอริทึม SURF 

รูปท่ี 7 จุดสนใจของลายดอกลําดวนเม่ือคํานวณผ่านอัลกอริทึม SURF 
 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างลายผ้าจากคลาสพืช และคลาสสัตว์ท่ีใช้ฝึกตัวแบบผ่านอัลกอริทึม SURF และ KNN 
คลาสข้อมูล ช่ือลาย ภาพ 

พืช 

กระจับวง 

 

ดอกสน 
 

สัปปะรด 

 

สัตว์ 

นกยูง 

 

ผีเส้ือ 

 

ลูกปู 
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ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของระบบค้นคืนด้วยเนื้อหาภาพสําหรับลายผ้าไหมมัดหม่ี 

คลาสข้อมูล 
คลาสทํานาย 

ร้อยละของประสิทธิภาพเฉลี่ย 
พืช สัตว์ 

พืช 26 4 86.67 
สัตว์ 3 27 90.00 

ร้อยละของประสิทธิภาพเฉลี่ยโดยรวม 88.34 
 

 เม่ือทุกภาพถูกพิจารณาจากสเกลท่ีแตกต่าง
กัน จุดสนใจ คือ จุดท่ีมีความเสถียรและเกิดข้ึนในทุก
ภาพ ตัวอย่างดังรูปท่ี 7 เป็นจุดสนใจของลายลายดอก
ลําดวน วงกลมแสดงถึงจุดสนใจท่ีสามารถแทนด้วย
ตัวเลข 4 ค่าในแต่ละจุด ตัวเลขดังกล่าวจะถูกนําไปใช้
เป็นลักษณะเด่น (Feature Vector) เพ่ือคํานวณใน
ข้ันตอนถัดไป 
 4.3.3 k-nearest Neighbor (KNN) เป็น
อัลกอริทึมทางปัญญาประดิษฐ์ ท่ี ถูกนํามาใช้ เ พ่ือ
คํานวณค่าความเหมือนระหว่างภาพลายผ้าท่ีมาจาก
โปรแกรมมือถือ  กับกลุ่ม ตัวอย่าง  ผลลัพธ์จะถูก
เรียงลําดับจากคลาสท่ีมีความเหมือนมากท่ีสุดไปหา
น้อยท่ีสุด (Patrick and Fischer Iii, 1970) 
 กําหนดให้ ข้อมูลประกอบด้วย  k คลาส 

{( , )}
i iT x y  เ ป็ น ข้ อ มู ล ท่ี ใ ช้ ฝึ ก ตั ว แ บบ  เ ม่ื อ 

d
ix R  เป็นลักษณะเด่นจํานวน d ค่าจากข้ันตอน

ก่อนหน้านี้  และ  {1,2,3..., }y k  เป็นคลาสของ
คําตอบ และ 0

d

x R เป็นข้อมูลท่ีต้องการทดสอบ การ
คํานวณค่าความเหมือนอาศัย Euclidean Distance 
ดังนี้ 

2
0 01

( )
d

i im mm
D x x


                  (10) 

 

 เม่ือ 0iD  คือ ค่าความเหมือนระหว่างคลาส i 
และข้อมูลท่ีต้องการหาคําตอบ (0), imx เป็นค่าลักษณะ
เด่นของคลาส i ลําดับท่ี m และ 0mx  เป็นค่าลักษณะ
เด่นของข้อมูลท่ีต้องการหาคําตอบ จากสมการแสดงให้

เห็นว่าย่ิงค่า 0iD  ย่ิงน้อย ความเหมือนระหว่างคลาส
กับข้อมูลทดสอบย่ิงมากเท่านั้น เม่ือข้อมูลในแต่ละ
คลาสมีจํานวนมากกว่า 1 ตัวแทนคําตอบสามารถหาได้
โดยใช้ Majority Voting Rule (Li, 2009)  
 

5. ผล และวิจารณ์ผลการทดลอง 
  ในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบ ข้อมูลลายผ้าไหมจํานวน 534 ชิ้นจากชน 4 เผ่า
(ได้แก่ เขมร ส่วย เยอ และลาว) ของจังหวัดศรีสะเกษ
ได้ ถูกรวบรวมไ ว้ ท่ี เ ว็บไซต์  www.sisaketsilk.net 
หลังจากนั้นนํามาคัดแยก และเลือกเพ่ือนํามาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลอง ประกอบด้วย 2 คลาส ได้แก่ 
คลาสพืชจํานวน 30 ลาย และคลาสสัตว์ 30 ลาย 
ตัวอย่างดังตารางท่ี 1 สําหรับการวัดประสิทธิภาพของ
ตัวแบบได้ประเมินโดยใช้ตาราง Confusion Matrix 
(Simon and Simon, 2010) ผลลัพธ์แสดงดังตารางท่ี 
2 ค่าแนวนอนแสดงค่าคลาสท่ีทํานาย ส่วนแถวแนวต้ัง
แสดงค่าคลาสที่แท้จริง ตัวเลขแสดงค่าความสัมพันธ์
ระหว่างค่าคลาสท่ีแท้จริง และค่าทํานายว่าตรงกัน
หรือไม่ ผลปรากฏว่าเม่ือตัวแบบจําแนกลายผ้าไหมท่ี
เป็นคลาสพืชสามารถจําแนกได้ถูกต้อง 26 ลายจาก 30 
ลาย และเม่ือจําแนกคลาสท่ีเป็นลายสัตว์สามารถระบุ
ผลได้ถูกต้อง 27 ลาย ดังนั้นประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของ
ระบบมีค่าเท่ากับ 88.34 เปอร์เซ็นต์ สําหรับตัวอย่าง
การทํางานของระบบแสดงดังรูปท่ี 8 (a) หน้าจอแรก
เข้า (b) หน้าจอที่ใช้ถ่ายภาพด้วยมือถือ (c) ลายผ้าท่ี
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ต้องการวิเคราะห์ชื่อและท่ีมา (d) ผลลัพธ์หลังจากกด
ปุ่มวิเคราะห์ผลแสดงลายท่ีมีความเหมือนมากท่ีสุดไป

หาน้อยท่ีสุดของกลุ่มพืช และ (e) รายละเอียดเพ่ิมเติม
แหล่งท่ีมาของลายผ้า 

 

  

 

 

(a) หน้าจอแนะนําโปรแกรม (b) หน้าจอภ่ายภาพ (c) ภาพท่ีต้องการวิเคราะห์ 

 
(d) ผลการวิเคราะห์ความเหมือน (e) แผนท่ีระบุแหล่งท่ีมา 

 

หมายเหตุ ตัวอย่างการทํางานของระบบสามารถดูเป็นไฟล์วีดีโอได้ท่ี: https://www.youtube.com/watch?v=MRHy4UGpHFk 
รูปท่ี 8 ตัวอย่างการทํางานของระบบบนโทรศัพท์มือถือ 

 

6. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 ร ะบบค้ น คื น ด้ ว ย เ น้ื อ ห าภ าพสํ า ห รั บ
สารสนเทศลายผ้าไหมผ่านโทรศัพท์มือถือ ถูกนําเสนอ
ข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยเปลี่ยน
รูปแบบการค้นหาจากข้อความเป็นภาพถ่ายจากกล้อง
โทรศัพท์มือถือท่ีไม่จํากัดความละเอียดของกล้อง กลไก
การทํางานของระบบประกอบด้วย 1) โปรแกรม
โทรศัพท์มือถือทําหน้าท่ีถ่ายภาพ ส่งไฟล์ไปเคร่ือง 
Server และแสดงผลการสืบค้น 2) โปรแกรมเว็บไซต์ 
ทําหน้าท่ีรับภาพ เรียกใช้งานส่วนโปรแกรมรู้จํารูปแบบ 
และคืนค่าการสืบค้นในรูปแบบของเว็บเซอร์วิสแบบ 
REST และ 3) โปรแกรมรู้จํารูปแบบประกอบด้วยการ
ทํางานของอัลกอริทึม Speed-Up Robust Feature 

เพ่ือค้นหาจุดสนใจ และ K-nearest Neighbor เพ่ือ
คํานวณค่าความเหมือน ประสิทธิภาพของระบบถูก
ประเมินโดยใช้ Confusion Matrix ในการแยกแยะ
ลายผ้า 2 คลาส ได้แก่ คลาสพืช และคลาสสัตว์ค่า
ความแม่นยําโดยเฉลี่ยของตัวแบบท่ีสร้างข้ึนมีค่าเท่ากับ 
88.34 เปอร์เซ็นต์ 
 งานวิจัย น้ี มี วัต ถุประสงค์เ พ่ือศึกษาการ
ออกแบบ และพัฒนาระบบค้นคืนด้วยเนื้อหาของภาพ
สําหรับสารสนเทศลายผ้าไหมผ่านโทรศัพท์มือถือ ท้ังน้ี
ยังขาดข้อมูลสนับสนุนด้านประสิทธิภาพของระบบใน
การรองรับจํานวนผู้ใช้งาน ประสิทธิภาพการรู้จําเม่ือ
เปรียบเทียบกับอัลกอริทึมอ่ืนๆ  
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