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บทคัดยอ 

การสูญเสียที่เกิดจากผูขับข่ีรถจักรยานยนตที่ไมสวมหมวกกันน็อกถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญ เพื่อลดการสูญเสียและ

ลดโอกาสท่ีจะไดรับการบาดเจ็บทีบ่ริเวณศีรษะไดอยางมีประสิทธภิาพ ดังน้ันผูขับขีจ่ึงตองสวมหมวกกันน็อก และในปจจุบันได

มีการพัฒนาระบบตรวจจับผูไมสวมใสหมวกกันน็อกดวยการเรียนรูเชิงลึก (Deep Learning) ในการทําการตรวจจับวัตถุแต

อยางไรก็ตามประสิทธิภาพที่ไดขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลที่ใชในการฝกสอน ซึ่งในงานวิจัยนี้มีขอจํากัดในดานการเก็บขอมูลจึง 

ทําใหมีขอมูลในการฝกสอนคอนขางนอยดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทําการเพ่ิมจํานวนขอมูลท่ีใชในการฝกสอนดวยวิธีการเพ่ิมขอมูล 

(Data augmentation) ดวยวิธีการ cutmix โดยหลังจากการเพิ่มขอมูลการฝกสอนสงผลใหประสิทธิภาพของระบบตรวจจับ 

ผูไมสวมใสหมวกกันน็อกดวยการเรียนรูเชิงลึก ที่อยูในชวง 90-95% เพ่ิมเปน 99.3% 
 

ABSTRACT 

 Accidents caused by the motorcycle rider do not wear helmets are an important problem. of 

course, it’s not just fatalities that helmets help to prevent. A helmet could help the motorcycle rider to 

avoid serious injuries. Therefore, the motorcycle rider should wear helmets. At present, A system to detect 

people not wearing helmets using Deep Learning is already have, which an effective system have to a lot 

of data. This research has data limitations, so there's not enough data for training. For this reason, The Data 

Augmentation is used to increase the amount of data. It can be concluded that use of Data Augmentation 

resulted in increased efficiency from 90-95% to 99.3%. 
 

คําสําคัญ: การเรียนรูเชิงลึก  เทคนิคการเพ่ิมขอมลู  cutmix  การตรวจจับวัตถุ 
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บทนํา 

อุบัติเหตุจราจรทางบกเปนปญหาที่สําคัญอยางยิ่ง

ในเขตชุมชนเมืองท่ีมีการจราจรคับคั่งซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่

กอใหเกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน 

โดยจากสร ุปรายงานการวิเคราะหข อม ูลสถิติการเกิด

อุบัติเหตุจราจรทางบกป 2562 (กลุ มสถิติการขนสงกอง

แผนงานกรมการขนสงทางบก, 2562) แสดงใหเห็นวา

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบอยที่สุดเปนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใช

รถจักรยานยนตคิดเปน 25.75% ของอุบัติเหตุการจราจร

ทั้งหมด ทําใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตทีพ่บไดบอยในผูที่

ใชรถใชถนนซึ่งสมควรที่จะตองดําเนินการปองกันและแกไข

ปญหา วิธีการหนึ่งที่สามารถปองกันและชวยลดอัตราการ

บาดเจ็บและเสียชีวิตของผูขับขี่รถจักรยานยนตไดคือ การ

สวมหมวกกันน็อกในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต 

ดังนั ้นจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะตองทําใหผู ขับขี่

รถจักรยานยนตตระหนักถึงความสําคัญและไมละเลยตอการ

สวมหมวกกันน็อกขณะขับข่ีรถจักรยานยนต 

โดยจากงานว ิจ ัยของ Zhao et al. (2019) ได

แสดงไดเห็นวาในปจจุบันนี้ในมีการนําเทคนิคของการเรียนรู

เชิงลึก (Deep learning) มาใชในการตรวจจับวัตถุอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงทําใหผูวิจัยเกิดแนวคิดท่ีจะนําการตรวจจับ

วัตถุโดยเทคนิคการเรียนรูเชิงลึกมาพัฒนาโมเดลตรวจจับ

วัตถุที่เปนหมวกกันน็อก เพื่อใหผูขับขี่รถจักรยานยนตนั้น

ตระหนักถึงความสําคัญของการสวมใสหมวกกันน็อก ซึ่งจาก

การศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวของพบวาในปจจุบันไดม ีการ

ตรวจจับวัตถุดวยเทคนิคการเรียนรูเชิงลึกโดยการนําโมเดล 

YOLO ซึ่งเปนโมเดลที่สามารถตรวจจับวัตถุไดหลากหลาย

ประเภทหรือสามารถฝกสอนตัวโมเดลใหตรวจจับวัตถุท่ี

ตองการไดเชน รถยนต หมวกกันน็อก รถจักรยานยนต 

เปนตน โดยในงานวิจัยของ Doan and Truong (2020) ได

ทําการฝกสอนโมเดล YOLOV4 ใหตรวจจับวัตถุทีเ่ปนรถยนต

โดยใชชุดขอมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นมาเองสวนหนึ่งและอีกสวน

หนึ่งมาจากชุดขอมูลของ COCO และในงานวิจัยของยงยุทธ

และธนาสัย (2562) ซึ่งเปนอีกงานวิจัยหนึ่งที่นํา YOLOV4 

มาใชในการตรวจจับวัตถุ ซึ่งประเภทของวัตถุที่ตรวจจับนั้น

คือหมวกนิรภัยและอาวุธป น เ พ่ือทําระบบแจ งเตือน

เหตุการณโจรกรรม โดยฝกสอนโมเดลดวยชุดขอมูลจาก

กลองวงจรปดท่ีรวบรวมขึ้นมา แตดวยขอมูลที่มีจํานวนนอย

มีการนําเทคนิคการเพ่ิมขอมูล (Data augmentation) มาใช

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโมเดล ซึ่งจากงานวิจัยขางตนทําให

ทางผูวิจัยไดทําการทดลองนําโมเดล YOLOV4 มาใชในการ

ตรวจจับการสวมใสหมวกกันน็อกแตเนื่องจากขอมูลท่ีผูวิจัย

นํามาใชในการฝกสอนเปนขอมูลภาพจากกลองวงจรปด ซึ่ง

เปนขอมูลทีม่ีการเปดเผยและเขาถึงไดอยางจํากัดทําใหผูวจิัย

มีขอมูลภาพในการฝกสอนโมเดลที่มีจํานวนไมมากพอ ทําให

ประสิทธภิาพของโมเดลน้ันไมดีเทาทีค่วร 

จากปญหาขางตนซึ่งคือการมีจํานวนขอมูลในการ

ฝกสอนที่ไมมากพอทําใหผูวิจัยตองการที่จะนําเอาเทคนิค

การเพิ่มขอมูล มาใชในการเพิ่มจํานวนชุดขอมูลในการ

ฝกสอนเพ่ือที่จะทําใหโมเดลในการตรวจจับหมวกกันน็อกนั้น

มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และทําการนําโมเดลท่ีฝกสอนดวย 

ชุดขอมูลปกติและโมเดลที่ฝกสอนดวยชุดขอมูลที่ผานการ

เพิ ่มขอมูลนั้นมาทําการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

เพื่อท่ีทดสอบวาโมเดลที่การฝกสอนดวยชุดขอมูลที่ผานการ

เพิ่มขอมูลนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงกวาโมเดลที่ฝกสอนดวย 

ชุดขอมูลปกติจริงหรือไม 
 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

Convolutional Neural Network เปนเทคนิคที่

รวมการการทํา Convolution กับ Neural Network ReLU 

และ Pooling ไวดวยกัน โดยใหคอมพิวเตอรทําการเรียนรู

รูปแบบของรูปภาพจนไดรูปแบบที่เหมาะสมเพื ่อสงไปให 

Neural Network ทํานายผล ซ ึ ่งข ั ้นตอนที่ ใช  ในการหา

รูปแบบของภาพนั ้นก็ค ือ การใชกระบวนการหนึ ่งของ 

Convolution มาชวยหารูปแบบเรียกวาการหา Filter และ

นอกจากนี ้ย ังม ีส วนเพิ่มเติมอีกก็คือการทํา ReLU และ 

Pooling กอนสงไปให Neural Network ทํานายผล (Albawi 

et al., 2017) โดยมีโมเดลหนึ่งทีถู่กสรางข้ึนโดยใชอัลกอรทิมึ 

Convolutional Neural Network และมีงานนํามาใช ใน

งานวิจัยอยางแพรหลายนั ้นก็คือโมเดล YOLO หรือ You 

Only Look Once โดยจ ุด เดนของโมเดล น้ีคือการท ํา  

Object Detection ที่มีประสิทธิภาพอยางมากในทั ้งดาน
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ความแมนยําที่ส ูงกวาเวอรชั่นกอนหนาอยาง YOLOV3 

(Bochkovskiy, 2020)  

จากการคนควางานวิจัยพบวามีงานวิจัยที่ไดนํา 

YOLO มาประยุกตใชในงานวิจัยอยางแพรหลาย (Doan 

and Truong, 2 0 2 0 ; Li and Wu, 2 0 2 1 ; ย ง ยุ ท ธ แล ะ 

ธนาสัย, 2562) และหนึ่งในงานวิจัยที่นา YOLO มาใชก็คือ

งานว ิจ ัยของ Li and Wu (2021) โดยท ํ าการพ ัฒนา

แอปพลิเคช่ันในการตรวจจับและนับจํานวนคนท่ีอยูในพ้ืนทีท่ี่

กําหนดไวดวยโมเดล YOLO และ Deepsort เพื่อเปนการ

จํากัดจํานวนคนในพ้ืนที่เนื่องดวยสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโคว ิด-19 และทําการเปรียบเท ียบคา

ประสิทธิภาพระหวางโมเดล FasterRCNN SSD YOLOV3 

และ YOLOV4 โดย YOLOV4 นั้นมีประสิทธิภาพทีด่ีทีสุ่ดโดย

มีคา mAP ถึง 82% และนอกจากนี ้ยังมีงานวิจัยท่ีนําเอา

โมเดลตระกูล YOLO มาใชในการตรวจจับภาพวัตถุประเภท

ยานพาหนะเชนกัน โดยในงานวิจัยของ Doan and Truong 

(2020) ไดทําการนําโมเดล YOLOv4 มาใชในกระบวนการ

ตรวจจับรถยนต โดยทําการฝกสอนโมเดลในการตรวจจับ

ดวยชุดขอมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นมาเองสวนหนึ่งและอีกสวน

หนึ่งมาจากชุดขอมูลของ COCO โดยการฝกสอนโดยแบง

การฝกสอนเปน 3 แบบ โดยทั้ง 3 แบบ เปนการปรับเปลี่ยน

ขนาดของภาพที่ใชในการฝกสอนโดยแบงเปนภาพขนาด 

416x416 512x512 และ 608x608 และทําการเปรียบเทยีบ

ค าประส ิทธ ิภาพของโมเดลแต ละต ัว โดยภาพขนาด 

608x608 นั้นไดประสิทธภิาพในดานความแมนยําที่มากทีสุ่ด

จากขนาดของภาพทั้งหมดโดยไดคา Average precision ถงึ 

43.8 แตภาพขนาด 416x416 มีความเร็วในการประมวลผล

ทีม่ากทีสุ่ดถึง 57 เฟรมตอวินาที  

จากการทดลองและศึกษางานวิจัยทําใหทราบไดวา 

YOLOV4 นั ้นม ีประสิทธิภาพในดานความแมนยําอยู ใน

ระดับสูง แตอยางไรก็ตามประสิทธิภาพในดานความแมนยํา

ของโมเดลนั ้นก็ขึ้นอยูกับจํานวนของชุดขอมูลที่ใชในการ

ฝกสอนโมเดล ซึ่งถาจํานวนชุดขอมูลในการฝกสอนโมเดลนั้น

มีจํานวนนอยจะทําใหโมเดลมีประสิทธิภาพที่ไมดีเทาที่ควร 

ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการเพิ่มชุดขอมูลในการฝกสอนและ

หนึ ่งวิธีที่น ั ้นก็คือการเพ่ิมขอมูล โดยเปนการที่นําขอมูล

รูปภาพที่มีอยู มาทําการดัดแปลงแกไข เพื่อใหเกิดภาพใหมที่

ยังมีความใกลเคียงกับภาพเดิมอยู ซึ่งวิธีการเพิ่มขอมูลนั้นมี

อยูดวยกันหลายวิธี ไดแก ยอ/ขยาย  หมุน ซาย/ขวา  Flip 

ซาย/ขวา/บน/ลาง  Crop มุม  ปรับสีเขม/จาง และนอกจาก

ที่กลาวมายังมีอีกหนึ่งวิธีที่หนาสนใจนั้นคือการ CutMix ซึ่ง

เปนการนํารูปภาพตนฉบับมาทาการปรับเปลี่ยนบางสวนของ

ภาพโดยการนําชิ้นสวนของภาพอื่นมาใสเพิ ่มเติมลงไปใน

รูปภาพตนฉบับเพื่อเปนการเพิ่มขอมูลในการฝกสอน โดยใน

งานวิจัยของ Yun et al. (2019) มีการนําเอา Cutmix มาใช

เพื่อทดสอบเพิ่มประสิทธิภาพใหกับโมเดล ResNet โดยการ

ทํา Cutmix ทําใหคาความแมนยําในการตรวจจับของโมเดล

เพิ ่มขึ ้นจากเดิม 2.28% และปจจุบันมียังมีงานวิจัยที่น ํา

เทคนิคการเพิ่มขอมูลมาใชรวมกับการทํางานของ YOLOV4 

โดยงานวิจัยนั้นคืองานวิจัยของ ยงยุทธและธนาสัย (2562) 

ไดสรางระบบการตรวจจับหมวกนิรภัยและการใชอาวุธปน 

เพื ่อเตือนใหผู ใชระบบสามารถตอบสนองตอเหตุการณ

โจรกรรมไดรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะชวยเพิ่มความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพยสินของผูคน โดยใชเครื่องมือทีเ่รียกวา YOLO 

ในการสรางโมเดลในการตรวจจับ แตเนื่องจากขอมูล 

กลองวงจรปดเปนขอมูลท่ีมีการอนุญาตใหเผยแพรไดนอย 

ทําใหขอมูลไมเพียงพอที่จะนําไปใชฝกสอนโมเดลจึงใช 

เทคนิคการเพิ ่มขอมูล เพื ่อเพิ ่มจํานวนชุดขอมูลในการ

ฝกสอน โดยผลที่ไดคือ ดานความแมนยํา ตัวแบบ YOLOV4 

มีความแมนยําที่เพิ่มขึ้นจาก YOLOV3 โดยคา mAP เพิ่มขึ้น 

6.23% และในดานความเร็ว YOLOV3 มีความเร็วสูงกวา

เล ็กนอยเปนผลมาจากขนาดของ network YOLOV4 มี

ขนาดใหญกวา ประมวผลไดชากวาโดยเฉลี่ย 7 เฟรมตอ

วินาที 

จากการศึกษาและคนควางานวิจัยทําใหพบวา

เทคนิคการเพิ่มขอมูลนั้นสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ

โมเดลในการเรียนรูเชิงลึกได ทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการ

นําเทคนิคการเพิ่มขอมูลมาใชในงานวิจัยโดยเลือกใชวิธีการ 

Cutmix ในการเพ่ิมขอมูล 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

กระบวนการทํางานของการเพิ่มขอมูล  

1. การตรวจจับใบหนา  

แสดงขั้นตอนการทํางานดังรูปที่ 1 โดยทําการรับ

ขอมูลภาพผูที่กําลังขับขี่รถจักรยานยนตจากชุดขอมูลที่ได

เตรียมไวและทําการการตรวจจับใบหนาภายในภาพดวย

โมเดล Retina Face โดยโมเดล Retina Face นั้นเปนโมเดล

ในการตรวจจับใบหนาในภาพ ซึ ่งหลังจากการตรวจพบ

ใบหนาเรียบรอยแลวนั้นจะใหสัมพันธเปนคาพิกัดของใบหนา

และ landmark บนใบหนา (แสดงดังรูปที ่2) ถาตรวจจับพบ

ใบหนาภายในภาพใหดําเนินการตอในกระบวนการที่ 2 คือ

การคนหาทิศทางการหันของใบหนา แตถาไมพบใบหนาให

ตรวจสอบวามีภาพถัดไปหรือไมหากตรวจสอบวามีภาพถัดไป

ใหนําภาพถัดไปจากชุดขอมูลมาทําในกระบวนการขางตน

ตามลําดับจนครบทุกภาพและถาไมมีภาพถัดไปในการเพิ่ม

ขอมูล จะเปนการจบการทํางาน
 

 

รูปที ่1 ขั้นตอนการดําเนินงานการตรวจจับใบหนา 

 
รูปที ่2 ผลลัพธการตรวจจับใบหนา 
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2. การคนหาทิศทางของใบหนา  

แสดงขั้นตอนการทํางานดังรูปที่ 3 โดยทําการรับ

คาสัมพันธในการตรวจจับใบหนาของโมเดล RetinaFace ซึ่ง

คือคาพิกัด x y width height และ landmarks ของใบหนา

โดยคาพิกัด landmarks มีทั้งหมด 5 จุดไดแก คาง หางตา

ซาย หางตาขวา มุมปากซาย และ มุมปากขวา (แสดงดังรูปที ่

4) และทําการตรวจจับทิศทางของใบหนาโดยทําการคํานวณ

จากพิกัดจุด landmarks ทั ้ง 5 จุด โดยสัมพันธจากการ

คนหาทิศทางการหันของใบหนานั้นก็คือคาแกน X และ Y 

ของการหันหนา โดยถาแกน Y มีคามากกวา 170 ใหทําการ

ดาวนโหลดชุดขอมูล Helmet3 แตถาไมใชใหตรวจสอบวามี

ค ามากกวา 150 หรือไมถาคามากกวา 150 ใหทําการ 

ดาวนโหลดชุดขอมูล Helmet2 และถาไมใชทั ้งสองกรณี 

กอนหนาใหทําการดาวนโหลดชุดขอมูล โดยแสดงตัวอยาง

ของชุดขอมูลท้ัง 3 ดังรปูที ่5

 

 

รูปที ่3 ขั้นตอนการดําเนินงานคนหาทิศทางของใบหนา 
 

 
 

รูปที ่4 ตัวอยางการแสดงจดุ landmarks บนใบหนา 
 

 
รูปที ่5 ตัวอยาง Dataset หมวกกันทั้ง 3
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3. การปรับเปลี่ยนรูปภาพศีรษะและหมวกกันน็อก  

แสดงขั้นตอนการทํางานดังรูปที่ 6 โดยดําเนินการ

ปรับทิศทางการหันหนาของภาพศีรษะหรือหมวกกันน็อก

ตามองศาการหันของใบหนาของรูปเด ิมโดยใชเทคนิค  

3D rotation (แสดงดังรูปที่ 7) หลังจากนั้นปรับขนาดภาพ

ศีรษะหรือหมวกกันน็อกใหพอดีกับขนาดของใบหนาของรูป

ตนฉบับ และลบพื้นหลังของภาพศีรษะหรือหมวกกันน็อก

และทําการนําไปวางซอนทับบริเวณศีรษะของภาพตนฉบับ

(แสดงดังรูปท่ี 8) และทําการบันทึกภาพและพิกัดตําแหนง

บริเวณศีรษะที่อยูบนภาพเปนไฟล .txt เพื่อนําไปใชในการ

ฝกสอนชุดขอมูล

 
รูปที ่6 ขั้นตอนการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนรูปภาพศรีษะและหมวกกันน็อก 

  
รูปที ่7 ผลลัพธการปรับทิศทางของหมวกกันน็อกหรือศีรษะใหตรงกับใบหนาของรูปเดิม 

 

  
 

รูปที ่8 ผลลพัธการปรับเปลี่ยนภาพบริเวณศรีษะ 
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การตรวจจับการสวมใสหมวกกนัน็อก  

เ นื้ อ ห า ใ นบทนี้ เ ป นกา รแสด งขั้ น ตอนการ

ดําเนินงาน 2 สวน โดยสวนที ่1. คือการฝกสอนโมเดลในการ

ตรวจจับหมวกกันน็อกและสวนที ่2. คือการนําโมเดลที่ไดทํา

การฝกสอนแลวไปใชในระบบการตรวจจับหมวกกันน็อก  

1. การฝกสอนโมเดลตรวจจับ  

แสดงกระบวนการฝกสอนดังรูปท่ี 9 โดยเริ่มตนทํา

การแบงสัดสวนขอมูลที่ใชในการฝกสอนและทดสอบเปน

ฝกสอน 70% และทดสอบ 30% หลังจากนั้นนํา 70%  

ทีแ่บงไวไปใชฝกสอนโมเดลโดยใช algorithm ของ YOLOV4 

และเม ื ่อฝ กสอนเสร ็จแล วจ ึ งน ําอีก 30% มาเพื่อวัด

ประสิทธิภาพของโมเดลโดยดูจาก คา mAP และ คา loss 

(แสดงดังรูปท่ี 10) และบันทึกโมเดลที่ดีที่สุดที่ไดจากการ 

ฝกสอนโมเดล

 
 

รูปที ่9 ขั้นตอนการฝกสอนโมเดลในการตรวจจับ 
 

 

รูปที ่10 ผลลัพธการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลตรวจจับ 
 

2. การนําโมเดลมาใชงานในระบบ  

ทําการรับเขาขอมูลเปนภาพวิดีโอและทําการ

ตรวจจับผูที่กําลังขับข่ีรถจักรยานยนตและบันทึกรูปภาพ

บุคคลท่ีกําลังขับขี่รถจักรยานยนตและนําภาพที่บันทึกไป

ตรวจจับบุคคลที่ก ําล ังขับข่ีรถจักรยานยนตโดยสวมใส 

หมวกกันน็อกและไมสวมใสหมวกกันน็อก และทําการ

บันทึกภาพที่ผานการตรวจจับหมวกกันน็อกแลวโดยแสดง

ขั้นตอนการทํางานของระบบดังรปูที ่11 
 

 

 

ผลการดําเนินงานวิจัย  

ใ น บ ท นี้ จ ะ ก ล า ว ถึ ง ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ

ประสิทธิภาพของโมเดลปกติกับโมเดลท่ีผานการเพิ่มขอมูล 

โดยชุดขอมูลปกติ มีภาพทั้งหมด 147 ภาพ เปนภาพบุคคลที่

สวมใสหมวกกันน็อก 106 ภาพ และเปนภาพบุคคลท่ีไมสวม

ใสหมวกกันน็อก 41 ภาพ และ ชุดขอมูลที่ผานการเพ่ิมขอมลู

มี ภ าพ ท้ั งหมด 826  ภาพ  เป นภ าพ บุคคลที่ ส วมใส  

หมวกกันน็อก 371 ภาพ และเปนภาพบุคคลที่ไมสวมใส

หมวกกันน็อก 455 ภาพ โดยการเพิ ่มขอมูลนั้นใชวิธีการ 

Cutmix โ ด ย เ ป น ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ภ า พ ศี ร ษ ะ แ ล ะ 

หมวกกันน็อก ซึ่งหลังจากการฝกสอนทําใหไดโมเดลแบงเปน
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สองโมเดลคือโมเดลที่ฝกสอนดวยชุดขอมูลปกติและโมเดลท่ี

ฝกสอนดวยชุดขอมูลที่ผานกระบวนการเพิ่มขอมูล หลังจาก

นั ้นทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทั้งสองโมเดลท่ี 

คา IOU (Intersection Over Union) 50% โดยแสดงผล 

เปรียบเทียบดังตารางท่ี 1

 

  
รูปที ่11 ข้ันตอนการทํางานของระบบ 

 

ตารางที ่1 แสดงผลเปรยีบเทียบประสิทธิภาพระหวางทั้งสองโมเดล 

โมเดล  mAP  AP Head  AP Helmet  Precision  Recall  F1-Score  

โมเดลปกตทิีไ่มไดผานการเพ่ิมขอมูล  95.20%  83.67%  97.95%  88.00%  93.00%  90.00%  

โมเดลทีผ่านการเพิ่มขอมูล  99.85%  98.85%  98.51%  98.00%  97.00%  97.00%  
 

อภิปรายผลการดําเนินการวิจัย  

จากการทําการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของโมเดลปกติและโมเดลที่ฝกสอนโดยชุดขอมูลที่ผานการ

เพิ่ มข อมูลพบวาการเพิ่ มขอมูลนั้ นสามารถช วยเ พ่ิม

ประสิทธิภาพของการตรวจจับผูไมสวมใสหมวกกันน็อก โดย

โมเดลท่ีฝกสอนจากชุดขอมูลท่ีผานการเพิ่มขอมูลแลวนั้นมี

ประสิทธิภ าพมาก ข้ึนโดยมีค า  mAP (Mean Average 

Precision) ถึง 99.85% ในขณะท่ีโมเดลปกติมีคา mAP อยู

ที่ 95.20% หรือโมเดลท่ีฝกสอนจากชุดขอมูลที่ผานการเพ่ิม

ขอมูลแลวนั้นมีคา mAP มากกวาโมเดลปกติที่อยูท่ี 4.1% 

จากผลการด ําเน ินงานว ิจ ัยตามว ัตถ ุประสงคเพ ื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพโมเดลการตรวจจับผูไมสวมใสหมวกกันน็อก

ด  วยการ เ พ่ิมข อมูลจากการด ํ า เนิน งานวิจั ย  พบว า

ประสิทธิภาพของโมเดลนั้นขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลท่ีมี และ

เมื่อมีการเพิ่มปริมาณของขอมูล จะสงใหผลตัวโมเดลนั้นเกิด

ขอผิดพลาดนอยลง และมีความแมนยํามากขึ้น ซึ่งแสดงให

เห็นชัดเจนจากคา AP ของประเภท Head ซึ่งโมเดลปกติมี

คา AP อยูที ่83.67% แตโมเดลทีผ่านการเพ่ิมขอมูลมีคา AP 

สูงถึง 98.85% ซึ่งตางกันถึง 15.2% เนื่องจากในประเภท 

Head หรือภาพที่ไมสวมใสหมวกกันน็อกนั้นมีขอมูลรูปภาพ

เพียงแค 41 ภาพ จากภาพทั้งหมด 147 ภาพ ซึ่งเปนสัดสวน

ที่ น อย เมื่ อ เ ที ยบ กับภาพจากประ เภทของการสวม 

หมวกกันน็อกทําใหเกิดขอผิดพลาดในการตรวจจับสูง และ

หลังจากการเพิ ่มขอมูลทําใหมีร ูปภาพเพิ ่มมากขึ ้นเปน  

455 ภาพ จากภาพทั้งหมด 826 ภาพ ซึ ่งเปนสัดสวนท่ี

ใกลเคียงกัน จึงทําใหมีคาความแมนยําที่สูงขึ้น  

ซึ ่งในงานวิจัยนี ้ย ังมีข อจํากัดอยูหลายประการ

เนื่องจากชุดขอมูลที่นํามาใชในงานวิจัยเปนชุดขอมูลของ

สถานที่ทีท่ําการทดลองเทานั้นซึ่งถานําโมเดลในงานวิจัยน้ีไป

ใชกับสภาพแวดลอมที่แตกตางออกไป มุมกลองที่แตกตาง

กันอาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการตรวจจับได และยังมี

ขอจํากัดดานคุณภาพของภาพจากกลองวงจรปดซึ่งถาภาพที่

ไดจากกลองวงจรปดมีความชัดเจนที่นอยอาจจะทําใหเกิด

ขอผิดพลาดในการตรวจจับได  
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โดยจากขอจํากัดท่ีไดกลาวในขางตนทางผูวิจัยมี

แนวคิดที่วาถามีชุดขอมูลจากหลากหลายสถานท่ีนํามาใช

เปนชุดขอมูลฝกสอนและชุดขอมูลนั้นมีคุณภาพความชัดเจน

ของภาพที่มากเพียงพอจะสามารถชวยแกปญหาขอจํากัดที่

กลาวไวขางตนได  
 

สรุปผลการวิจัย  

จากการดําเนินงานวิจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพ

โมเดลเพื่อตรวจจับหมวกกันน็อกของผูขับขี่รถจักรยานยนต

ดวยเพิ่มขอมูลโดยวิธีการ cut mix สรุปผลไดวาโมเดลท่ี

ฝกสอนดวยชุดขอมูลที่ผานการเพิ่มขอมูลนั้นมีประสิทธิภาพ

มากกวาซึ่งไดคา mAP  AP ประเภท Head  AP ประเภท 

Helmet  Precision  Recall และ F1-Score มากกวาชุด

ขอมูลปกติอยูที่ 4.1%  15.2%  0.5%  10.0%  4.0% และ 

7.0% ตามลําดับ 
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