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งานวิจัยฉบับนี้ได้น�ำเสนอวิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่เพื่อใช้ส�ำหรับการจัดหมวดหมู่รูปภาพลามกอนาจาร โดย
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่ใช้เพื่อค�ำนวณหาข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วย วิธี Scale-Invariant Feature Transform
(SIFT) และ Histogram of Oriented Gradients (HOG) โดยข้อมูลเอกลักษณ์ที่ผ่านการค�ำนวณจะถูกส่งไปยังขั้นตอนวิธีการ
ค�ำนวณเพือ่ นบ้านใกล้ทสี่ ดุ K ต�ำแหน่ง (KNN) และวิธซี พั พอร์ทเว็กเตอร์แมชชีน (SVM) เพือ่ ใช้สำ� หรับจัดหมวดหมูร่ ปู ภาพลามก
อนาจาร ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้ข้อมูลชุด TI-UNRAM เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีทั้งหมด จากการทดลองพบว่า วิธี
HOG และวิธี SIFT เมือ่ ใช้งานร่วมกับวิธี SVM ให้ผลการทดลองทีด่ ที สี่ ดุ เมือ่ น�ำไปเทียบกับวิธี KNN และวิธกี ารประมวลผลภาพ
ดังนั้น วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่เมื่อน�ำมาใช้งานร่วมกับวิธี SVM สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหมวดหมู่
รูปภาพลามกอนาจาร
ค�ำส�ำคัญ: รูปภาพลามกอนาจาร การจัดหมวดหมู่รูปภาพ ขั้นตอนวิธีการค�ำนวณเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด k ต�ำแหน่ง ซัพพอร์ทเว็ก
เตอร์แมชชีน คุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่

Abstract

In this paper, we propose a local descriptors approach to classify pornographic images. Two local descriptors
including the scale-invariant feature transform (SIFT) and the histogram of oriented gradients (HOG) are computed
feature vectors from pornographic images. The extracted features are supplied to the K-Nearest Neighbor Algorithm
and Support Vector Machine for pornographic image classification. We have evaluated all different methods on the
TI-UNRAM dataset. The results show that the HOG and the SIFT combined with the SVM significantly outperform the
other methods, including KNN algorithm and image processing technique. Thus, the local descriptors approach can
be combined with the SVM for pornographic image classification in order to obtain the effective classification
performance.
Keywords: Ponographic Image, Image Classification, k-Nearest Neighbors Algorithm, Support Vector Machine, Local
Descriptor

บทน�ำ

การพั ฒ นาทางด้ า นสื่ อ ดิ จิ ต อล (Digital Media) ที่ เ ป็ น
ไปอย่างรวดเร็วท�ำให้เกิดข้อมูลประเภทข้อความ (Textual
Information) และข้อมูลทีเ่ ป็นเสียง ภาพ และวิดโี อ (Non-Textual
Information) จ�ำนวนมาก ซึ่งข้อมูลอาจถูกเผยแพร่ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตโดยอาจไม่ผา่ นการคัดกรอง เป็นผลท�ำให้เกิดการ

เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือการเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร
เป็นต้น ซึ่งหากเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Non-Textual
Information อาจยากต่อการคัดกรอง อาจก่อให้เกิดปัญหาทาง
สังคมตามมา โดยเฉพาะต่อเยาวชนไทย1
หลายประเทศให้ความส�ำคัญต่อการป้องกันการกระ
ท�ำที่ผิดกฎหมาย เช่น ประเทศไทยได้ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
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เศรษฐกิจและสังคมท�ำหน้าที่คัดกรองและป้องกันเว็บไซต์ที่
เผยแพร่สอื่ ดิจติ อลทีม่ ปี ญ
ั หา เช่นเว็บไซต์ลามกอนาจาร เว็บไซต์
ที่ขายของผิดกฎหมาย และเว็บไซต์ที่มีเรื่องของการพนันเข้า
มาเกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เยาวชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้จัด
ท�ำระบบเพื่อป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีปัญหา แต่ทั้งนี้ยัง
เกิดช่องโหว่ให้แฮกเกอร์สามารถเจาะเข้าระบบ หรือแก้ไข
ท�ำให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีปัญหาเหล่านั้น นักวิจัยได้
ค้ น คว้ า วิ ธี ก ารป้ อ งกั น การเข้ า ถึ ง เว็ บ ไซต์ ที่ ผิ ด กฎหมาย
ประกอบด้ ว ยการตรวจสอบเนื้ อ หาลามกอนาจารที่ อ ยู ่ ใ น
รูปแบบของข้อความ2,3 และการตรวจสอบเนือ้ หาลามกอนาจาร
ที่อยู่ในรูปแบบของรูปภาพหรือวิดีโอ4,5
การตรวจสอบเนือ้ หาทีป่ รากฏอยูใ่ นเว็บไซต์เป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลประเภทข้อความเป็นหลัก เช่น วิธีการคัด
กรองเว็บไซต์อนาจารทีน่ ำ� เสนอในงานวิจยั 6 ได้นำ� เนือ้ หาทีเ่ ป็น
ข้อความ (Content-Based) ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์มาใช้เป็น
ข้ อมู ล เพื่ อ ช่ ว ยในการจัดหมวดหมู่ (Classification) ของ
เว็ บ ไซต์ โดยใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ข องเครื่ อ งจั ก ร (Machine
Learning) ประกอบด้วย วิธี Support Vector Machine (SVM)
และวิธี Naive Bayes เข้ามาช่วยในการจัดหมวดหมู่ของ
เว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ที่น�ำมาใช้ในการทดสอบประกอบด้วย
เว็บไซต์ที่แสดงเนื้อหาภาษาไทย และเว็บไซต์ต่างประเทศที่
แสดงเนื้อหาภาษาอังกฤษ จากการทดลองพบว่า ข้อมูลที่มี
เนื้อหาภาษาไทยมีอัตราการรู้จ�ำมากกว่า %95 และข้อมูลที่
เป็นภาษาอังกฤษมีอัตราการรู้จ�ำมากกว่า %98
การตรวจสอบเนือ้ หาของเว็บไซต์โดยการให้คา่ ระดับ
คะแนน (Rating)7 และวิเคราะห์โครงสร้างของเว็บไซต์โดยให้
ความส�ำคัญกับแท็ก (Tag) ของโปรแกรมภาษา HTML เช่น
Tag ในส่วนของ Title, Body และ Link โดยน�ำข้อมูลที่อยู่ใน
HTML Tags มาวิเคราะห์โดยใช้โครงข่ายที่มีความหมาย
(Semantic Network) มาเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ดังนั้น ค�ำที่
มีความหมายที่ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ค�ำศัพท์ «ศึกษา»
จะถูกน�ำมา สร้างเป็น Semantic Network ซึ่งโครงข่าย
สามารถเชือ่ มโยงค�ำศัพท์ทอี่ ยูภ่ ายใต้โครงข่ายเดียวกันเข้าด้วย
กัน เช่น เรียน ติว ค้นคว้า ส�ำรวจ และเล่าเรียน เป็นต้น เมื่อ
น�ำข้อมูล HTML Tags ไปวิเคราะห์ ระบบจะก�ำหนด Rating
ให้กบั เว็บไซต์ ผลการวิจยั ได้กำ� หนด Rating ของเว็บไซต์ออก
เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย เว็บไซต์อนาจาร เว็บไซต์ที่ไม่
อนาจาร และเว็บไซต์ที่มีค�ำอนาจารแต่ไม่ใช่เว็บอนาจาร โดย
มีผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวม (F-Measure) ร้อยละ 97
บางเว็บไซต์อาจเป็นเว็บไซต์ทไี่ ม่ได้เน้นเนือ้ หาทีเ่ ป็น
ข้อความ แต่อาจเน้นทีน่ ำ� เสนอแต่เพียงรูปภาพ เท่านัน้ ดังนัน้
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ในงานวิจัยฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นที่จะใช้วิธีการประมวลผล (Image
Processing) ภาพร่วมกับวิธกี ารเรียนรูข้ องเครือ่ งจักร เพือ่ ช่วย
ในการตรวจสอบรูปภาพที่เป็นรูปภาพลามกอนาจาร

การตรวจหารูปภาพลามกอนาจารด้วย

วิธีการประมวลผลภาพ
การตรวจหาภาพลามกอนาจารด้วยวิธีการ Image
Processing สามารถท�ำได้โดยการหาพื้นที่ที่ให้ความสนใจ
(Region of Interest: ROI) ทีเ่ ป็นสีผิวของมนุษย์ (Skin Region)8
โดยใช้ค่าสีที่แตกต่างกันออกไปเช่น RGB, YcbCr และ HSV9
เป็นต้น เมื่อค�ำนวณหาพื้นที่ ROI ที่ต้องการ จากนั้นน�ำพื้นที่
ROI ไปค�ำนวณเพื่อหาอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ทั้งหมดของ
พื้นที่ ROI และพื้นที่เฉพาะในส่วนที่เป็นพื้นผิวที่อยู่ภายใน
พื้ นที่ ROI ที่ น�ำ มาพิ จารณา หากอั ตราส่ วนที่ ค�ำ นวณได้
มากกว่าค่าที่ต้องการ (ROI Acceptable Rate) ภาพนั้นจะถูก
ก�ำหนดให้เป็นภาพลามกอนาจาร (Pornographic Image)
งานวิจัยของMarcial-Basilio et al.10 น�ำเสนอวิธี
การตรวจจับ (Detect) ภาพลามกอนาจาร โดยการแปลงค่าสี
จาก RGB ให้เป็นค่าสี YCbCr หรือ HSV เพื่อค้นหา Skin
Region เมื่อค้นพบจึงน�ำพื้นที่นั้นไปค�ำนวณหาปริมาณของ
พิกเซลที่ปรากฏ โดยค�ำนวณจากจ�ำนวนของพิกเซลที่เป็น
สีผิวและจ�ำนวนพิกเซลทั้งหมดของรูปภาพ หากผลลัพธ์ที่ได้
มากกว่าค่าที่ก�ำหนดไว้ ภาพนั้นจะถูกก�ำหนดให้เป็นภาพ
ลามกอนาจาร จากการทดสอบพบว่าค่าสี YCbCr ให้ผลลัพธ์
ดีกว่าค่าสี HSV เพียงเล็กน้อย โดยค่าสี YCbCr และ HSV
มีอัตราการรู้จ�ำอยู่ที่ %68.87 และ %68.25 ตามล�ำดับ
Rattanee & Chiracharit11 น�ำเสนอวิธีการตรวจ
หาภาพเปลือยโดยไม่ใช้วิธีการรู้จ�ำ (Recognition) ซึ่งเริ่มจาก
การค้นหาใบหน้าของมนุษย์ (Face Detection) โดยใช้วิธีการ
ของ Viola & Jones 12 จากนั้นจึงหาพื้นที่ ROI ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
เป็นส่วนของร่างกาย (Body) ขัน้ ตอนนีเ้ รียกว่า การค้นหาพืน้ ที่
ที่เป็นสีผิวของมนุษย์ (Skin Detection) โดยสังเกตจาก
สีผิวของมนุษย์ (Human Skin) เป็นหลัก ดังนั้น ภาพที่ใช้จึง
ถูกเปลี่ยนค่าสีจาก RGB ให้เป็นค่าสี HSV ที่ประกอบไปด้วย
ค่าความเข้ม/จางของสี (Hue) ค่าความอิม่ ตัวของสี (Saturation)
และค่าความสว่าง (Brightness)
เมือ่ เปลีย่ นค่าสีให้อยูใ่ นค่าสีแบบ HSV ท�ำให้สามารถ
ก�ำหนดค่าสีที่เหมาะกับสีผิวของมนุษย์ จากนั้นน�ำพื้นที่ ROI
ไปผ่านกระบวนการ Morphological ด้วยวิธกี าร Dilation และ
Erosion เพือ่ ระบุขอบเขตของพืน้ ที่ ROI ให้ชดั เจน จากนัน้ จึง
น�ำพื้นที่ ROI ไปสร้างเป็นฮิสโตแกรม (Histogram) เพื่อตรวจ
สอบความหนาแน่นของค่าสีดำ� (สีดำ� ถูกก�ำหนดให้เป็นบริเวณ

ลามกอนาจาร

o et al . ( 10 )
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ที่ไม่เป็นสีผิวของมนุษย์) หากพื้นที่ ROI ที่น�ำมาพิจารณานั้น
มีคา่ ความหนาแน่นของค่าสีดำ� มาก แสดงว่าภาพนัน้ ไม่ได้เป็น
ภาพลามก รูปภาพที่ใช้ในการทดลองอยู่ในรูปแบบของ JPG
และ PNG โดยรูปภาพจะถูกปรับเปลี่ยนให้มีขนาด200x200
พิกเซล ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 40 รูปภาพ ซึ่ง
เป็นรูปภาพลามกอนาจาร 30 รูปภาพ และรูปลามกอนาจาร
10 รูปภาพ จากการทดลอง ปรากฏว่ามีอัตราความถูกต้อง
96.22% ทั้งนี้ ในการทดสอบจะต้องปรากฏใบหน้าอยู่ใน
รูปภาพเท่านั้น
3
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) ( 15 ) เป็นต้น15เพื่อคานวณหาข้อมูลที่เป็น
RobustSURF
Features:
SURF) เป็นต้น เพื่อค�ำนวณหาข้อมูลที่
เอกลักษณ์ (Feature Vector ) โดยข้อมูลนั้นจะถูกนาไป
เป็นเอกลักษณ์ (Feature Vector) โดยข้อมูลนั้นจะถูกน�ำไป
ประมวลผลด้วยวิธี Machine Learning เช่น KNN15 (16),
ประมวลผลด้
วยวิธี Machine Learning
เช่น KNN , MultiMulti-layer Perceptron (MLP)17,18
และ SVM (17,18) เป็น
layer Perceptron
(MLP)
และาลอง
SVM(Model)
เป็นสต้าหรั
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อ่ สร้าง
ต้น ทั้งนี้เพื่อสร้
างแบบจ
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(Predict)
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) หรืบอใช้จัใดนการพยากรณ์
หมวดหมู่รูปภาพที
่เป็นภาพหรือ
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ร่ ปู ภาพที
เ่ ป็นภาพลามกอนาจาร
ภาพรวมของวิธี
ลามกอนา
จาร ภาพรวมของวิ
ธี การประมวลผลภาพ
การประมวลผลภาพร่
บการเรี
ข้ องเครื
อ่ งจักร2แสดงดัง
ร่วมกับการเรียนรูว้ขมกั
องเครื
่องจักยรนรู
แสดงดั
ง Figure

Figure 2
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Wijaya et al.13 น�ำเสนอวิธีการหาความน่าจะเป็น
ของสีผิวมนุษย์ (Skin Probability) โดยใช้วิธีการ Histogram
Equalization บนค่าสีแบบ YCbCr เพือ่ ใช้สำ� หรับตรวจหาพืน้ ที่
ROI ที่เป็นสีผิวมนุษย์ จากนั้นน�ำพื้นที่ ROI ที่เป็นสีผิวมนุษย์
ไปผ่านกระบวนการ Principal Component Analysis (PCA)
เพื่อสร้างคุณลักษณะพิเศษส�ำหรับน�ำไปใช้ในการรู้จ�ำ โดยใช้
วิธี KNN ในการจัดหมวดหมูข่ องรูปภาพลามกอนาจาร มีความ
ถูกต้อง %90.13
งานวิจัยฉบับนี้ น�ำเสนอวิธีการจัดหมวดหมู่รูปภาพ
ลามกอนาจารโดยใช้วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่
(Local Descriptor) เนือ่ งจากอัลกอริทมึ่ ของวิธี Local Descriptor
นัน้ ถูกออกแบบมาเพือ่ ให้คำ� นวณหาทิศทาง (Orientation) ของ
Gradeint ทีเ่ กิดขึน้ ภายในรูปภาพ โดยใช้วธิ กี ารเช่น Gaussian
Filter หรือ Convolution Kernel ในการค�ำนวณหาขอบภาพ
จากนัน้ ภาพจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน (Block) ตามต้องการเพือ่
น�ำไปหาค่า Orientation ต่อไป จากนั้นน�ำคุณลักษณะพิเศษ
และป้ายก�ำกับ (Label) ทัง้ หมดจากข้อมูลชุดเรียนรู้ ไปค�ำนวณ
ด้ ว ยวิ ธี Support Vector Machine (SVM) 20 และวิ ธี
K-Nearest neighbor (KNN)21 เพื่อสร้าง Model ส�ำหรับน�ำไป
ใช้ในการจัดหมวดหมู่ของรูปภาพ
นอกจากนี้วิธี Local Descriptor ประกอบด้วยวิธี
Scale-Invariant Features Transform (SIFT)22 และวิธี Histogram of Oriented Gradients (HOG)23 ซึ่งเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกใช้เพื่อสร้างคุณลักษณะพิเศษของรูปภาพ
และน�ำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้วยวิธี SVM โดยใช้
เคอร์เนล (Kernel) แบบ Radial Basis Function (RBF) และ
วิธี KNN โดยใช้การวัดระยะห่างแบบยุคลิด (Euclidean
Distance)24 ซึ่งใช้ชุดข้อมูล TI-UNRAM13 ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพ

วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะพืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในงานวิจยั ฉบับนี้
ประกอบด้วย
Scale-Invariant Features Transform
วิธี Scale-Invariant Features Transform (SIFT)
ถูกน�ำเสนอโดย Lowe22 ซึง่ วิธกี ารของ SIFT นัน้ จะค�ำนวณหา
จุดส�ำคัญ (Keypoint) จากรูปภาพทั้งภาพ จากนั้นจึงน�ำจุด
Keypoint แต่ ล ะจุ ด มาค� ำ นวณหาคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษ โดย
คุณลักษณะพิเศษที่ได้จากวิธี SIFT จะมีทั้งสิ้น 128 จ�ำนวน
ซึง่ ค�ำนวณได้จากการน�ำพืน้ ทีบ่ ริเวณรอบ ๆ จุด Keypoint มา
แบ่งออกเป็น 4x4 พื้นที่ (Block) เท่า ๆ กัน และจึงน�ำแต่ละ
Block ไปค�ำนวณหาค่า Gradient Magnitude และค่า Gradient
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Orientation จากนัน้ ค่า Gradient Orientation จะถูกจัดเก็บลง
ใน Orientation Bin ที่ก�ำหนดให้มีขนาดเท่ากับ 8 ช่อง (Bin)
คุณลักษณะพิเศษทีค่ ำ� นวณได้จาก Keypoint จ�ำนวน 1 จุด จะ
มี (4x4x8) 128 จ�ำนวน ดังนั้น หากรูปภาพหนึ่งรูปมีจ�ำนวน
Keypoint ทั้งสิ้น 4 จุด คุณลักษณะพิเศษที่ได้จากการค�ำนวณ
จะมีทั้งสิ้น 512 จ�ำนวน
ทั้งนี้ เนื่องจากในการค�ำนวณหาจุด Keypoint ใน
แต่ละรูปภาพนั้นอาจปรากฏจ�ำนวนของ Keypoint ไม่เท่ากัน
งานวิจัยฉบับนี้จึงได้แบ่งรูปภาพออกเป็นพื้นที่ย่อย (Sub-reและน�ำแต่ละ Block
gion) ซึง่ เรียกว่า Block ทีม่ ขี นาด
ไปค�ำนวณเพือ่ หาค่าคุณลักษณะพิเศษ ในการค�ำนวณรูปภาพ
จะถูกน�ำมา Convolution โดยใช้ Gaussian Kernel ในการ
ค�ำนวณ ดังสมการต่อไปนี้
(1)
คือ ค่าความสว่าง (Intensity) ของ		
โดย
แต่ละพิกเซล ณ ต�ำแหน่ง 			
ของรูปภาพ
คือ Gaussian kernel โดย			
ก�ำหนดให้ เป็นขนาดความ			
กว้างของ Gaussian Kernel
ค�ำนวณค่า และ ดังสมการต่อไปนี้
(2)
(3)
ค�ำนวณค่า Gradient Magnitude
(4)
ค�ำนวณค่า Gradient Orientation

		
(5)

จากนั้นจึงสร้าง Histogram โดยค�ำนวณจากความถี่
ของค่า Gradient Orientation
Histogram of Oriented Gradients
Dalal & Triggs 23 ได้ น� ำ เสนอวิ ธี ก ารการหา
คุณลักษณะพิเศษที่ชื่อ Histogram of Oriented Gradients
(HOG) เพือ่ น�ำไปใช้ในการตรวจจับภาพบุคคล (Human Detection)
โดย HOG เป็นวิธกี ารในการค�ำนวณหาคุณลักษณะพิเศษจาก
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รูปภาพ จากนั้นคุณลักษณะพิเศษจะถูกส่งไปค�ำนวณด้วยวิธี
SVM แบบLiner Kernel ในการสร้าง Model และถูกน�ำไปใช้
ส�ำหรับการจัดหมวดหมู่ของบุคคล (Person / Non-person
Classification) การค�ำนวณด้วยวิธี HOG นั้น รูปภาพจะถูก
จากนั้นค�ำนวณเพื่อหาค่า
แบ่งออกเป็น Block ขนาด
Gradient ในแนวนอน และแนวตั้ง โดยค�ำนวณในทุก
ต�ำแหน่ง
ของรูปภาพ การแปลงภาพให้เป็นรูปภาพแบบ
Gradient (Image Gradient) สามารถใช้วิธี เช่น Sobel และ
Prewitt ในการค�ำนวณ ดังสมการที่ 6-7
(6)
(7)
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น�ำมาพิจารณา และในข้อมูลทั้งสิ้นจ�ำนวน ข้อมูลนั้น หากมี
สมาชิกของกลุ่ม ใดมากที่สุด ข้อมูลที่ต้องการน�ำมาจัด
หมวดหมู่ จะถูกก�ำหนดให้อยู่ในกลุ่มนั้น
หากก�ำหนดให้
ดังนัน้ Distance Value ทีน่ อ้ ย
ทีส่ ดุ ทัง้ สิน้ 3 ค่าจะถูกน�ำมาพิจารณา หากข้อมูลทีม่ ี Distance
Value ทัง้ สิน้ 3 จ�ำนวนอยูใ่ นกลุม่ ดังต่อไปนี้
ดังนัน้ ข้อมูลทีต่ อ้ งการน�ำมาจัดหมวดหมูจ่ ะถูกก�ำหนดให้เป็น
เนื่องจากมีจ�ำนวนที่ปรากฏมากที่สุด
การค�ำนวณ Distance Value ด้วยการหาระยะห่าง
แบบยุคลิด (Euclidean Distance) สามารถค�ำนวณได้ดัง
สมการที่ 9
(9)

โดย
คือค่าความสว่าง (Intensity) ณ 		
ต�ำแหน่ง
จากนัน้ ค�ำนวณเพือ่ หาค่า Gradient Magnitude และ
Orientation (ดังสมการที่ 4 และ 5) จากนัน้ จึงสร้าง Histogram
โดยค�ำนวณจากความถีข่ องค่า Gradient Orientation ทีป่ รากฏ
ในแต่ละ Block โดยค่า Gradient Orientation จะถูกจัดเก็บลง
ไปใน Orientation bin ตามขนาดที่ได้ก�ำหนดไว้
คุณลักษณะพิเศษที่ได้จะถูกน�ำไป Normalized โดย
ใช้วิธีการ L2 Block Normalization25 ดังสมการที่ 8

โดยที่

คือ จ�ำนวนของคุณลักษณะพิเศษ 			
(Dimensions) ของข้อมูล
คือ ข้อมูลที่อยู่ใน Training Set และ y 		
คือ ข้อมูลที่ต้องการน�ำมาจัดหมวดหมู่
จากนั้นน�ำ Distance Value
ที่ได้ทั้งหมดไป
เพื่อ Majority Vote ดังนั้นกลุ่ม ของข้อมูลที่ปรากฏบ่อย
ที่สุดจะถูกก�ำหนดให้เป็นผลลัพธ์ของ KNN ดังสมการที่ 10
(10)

(8)
โดย คือ Histogram ที่ได้จาก Block ทั้งหมด
คือ ค่าที่ใกล้จ�ำนวน 0
คือ ค่าคุณลักษณะพิเศษของ HOG ที่ผ่านการ
Normalized
อนาจาร

วิธกี ารทีใ่ ช้ในการจัดหมวดหมูข่ องรูปภาพลามก

การจัดหมวดหมู่ของรูปภาพที่ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้
มีทั้งสิ้น 2 วิธี ประกอบด้วย
K-Nearest Neighbors Algorithm
วิธี K-Nearest neibhbors (KNN) หรือวิธสี ำ� หรับการ
ค้นหาสมาชิกที่ใกล้ที่สุด13,21 เป็นเทคนิคหนึ่งของ Machine
Learning ที่ไม่ต้องสร้าง Model เพื่อน�ำมาใช้ส�ำหรับจัดหมวด
หมูข่ อ้ มูล แต่ขอ้ มูลทัง้ หมดจะถูกน�ำมาค�ำนวณหาค่าระยะทาง
(Distance Value) เพื่อเปรียบเทียบระยะทางระหว่างข้อมูลที่
ต้องการน�ำมาจัดหมวดหมู่ และข้อมูลทั้งหมด ดังนั้น
ข้อมูลที่มี Distance Value ที่น้อยที่สุดจ�ำนวน ข้อมูล จึงถูก

คือ ข้อมูลที่ต้องการน�ำมาจัดหมวดหมู่
คือ ข้อมูลที่อยู่ใน Training set ล�ำดับ		

โดยที่
ที่

คือ ฟังก์ชันที่ใช้หาค่าความ 		
ใกล้เคียง (Similarity Function) 			
ระหว่าง และ
Support Vector Machine
Vapnik20 ได้คิดค้นวิธี Support Vector Machine
(SVM) ในปี ค.ศ. 1998 ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารจั ด หมวดหมู ่ ที่ มี
ประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นย�ำ นักวิจัยจึงน�ำไปช่วย
แก้ไขปัญหาทางด้าน Classification ได้แก่ Dalal & Triggs23
ได้น�ำ linear SVM ไปใช้เพื่อตรวจหาบุคคล (Human Detection) จากวิดีโอ และงานวิจัยของ Kermorvant & Louradour
ได้น�ำไปใช้เพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อความในจดหมาย (Text
Classification)26 เป็นต้น
อัลกอริทึ่มของ SVM ท�ำหน้าที่ในการหาเส้นแบ่ง
(Hyperplane) ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ (Optimal) ทีม่ รี ะยะห่าง (Margin)
ระหว่างข้อมูล (Training Points) กับ Hyperplane มากที่สุด
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โดยที่ Training Points ที่เข้าใกล้เส้น Hyperplane จะถูกเรียก
ว่า Support Vectors แรกเริ่ม SVM ถูกออกแบบมาเพื่อใช้จัด
หมวดหมูข่ อ้ มูลเฉพาะทีเ่ ป็น 2 กลุม่ (two-class Classification)
โดยใช้สมการเส้นตรง (Linear Model) ในการแบ่งกลุ่มข้อมูล
โดยฟังก์ชันที่ใช้ส�ำหรับตัดสินใจในการแบ่งข้อมูลคุณลักษณะ
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านวณค่คือาพารามิเตอร์𝑤𝑤และ 𝑏𝑏นั้น SVM

ในการค
เตอร์ที𝑤𝑤่มและ
นั้น่สุดSVM
จะคานวณเพื
่อหาค่านวณค่
า Costาพารามิ
Function
ีค่าน้อ𝑏𝑏ยที
ดัง
(11)
จะคานวณเพื
สมการต่
อไปนี่อ้ หาค่า Cost Function ที่มีค่าน้อยที่สุด ดัง
ͳ 𝑇𝑇
อไปนี
𝐽𝐽สมการต่
𝑤𝑤ǡ 𝜉𝜉 ൌ
𝑤𝑤้ 𝑤𝑤  𝐶𝐶 𝑛𝑛 𝜉𝜉𝑖𝑖
(12)
โดย
คือʹͳ ค่า𝑇𝑇เฉลี่ยน�้ำหนั𝑖𝑖ൌͳ
𝑛𝑛 ก (Weight Vector)
𝐽𝐽ซึ่ง𝑤𝑤ǡ
ൌ 𝑤𝑤
(12)
อยู𝜉𝜉่ภายใต้
ข้อจ𝑤𝑤ากัด𝐶𝐶 𝑖𝑖ൌͳ 𝜉𝜉𝑖𝑖
คือʹ𝑇𝑇ค่าไบแอส (Bias)
ซึ่งอยู่ภายใต้
จากั𝑏𝑏 ด≥ ͳ − 𝜉𝜉 ในกรณี 𝑦𝑦𝑖𝑖 ൌ ͳ
𝑤𝑤 ข
𝑥𝑥𝑖𝑖้อ
ในการค�
ำนวณค่าพารามิ𝑖𝑖 เตอร์ และ
นั้น SVM
𝑇𝑇
และ 𝑤𝑤 𝑥𝑥𝑖𝑖  𝑏𝑏 ≥ ͳ − 𝜉𝜉𝑖𝑖 ในกรณี 𝑦𝑦𝑖𝑖 ൌ ͳ
จะค�ำนวณเพือ่ หาค่
า Cost Function ทีม่ คี า่ น้อยทีส่ ดุ ดังสมการ
และ 𝑤𝑤 𝑇𝑇 𝑥𝑥𝑖𝑖  𝑏𝑏 ≤ ͳ  𝜉𝜉𝑖𝑖 ในกรณี 𝑦𝑦𝑖𝑖 ൌ −ͳ
ต่อไปนี้
𝑇𝑇
𝑥𝑥𝑖𝑖 
ͳ
ในกรณีาความผิ
𝑦𝑦𝑖𝑖 ൌ −ͳ
่ที่ใ𝑏𝑏ช้ส≤าหรั
บก𝜉𝜉𝑖𝑖าหนดค่
ดพลาด
โดย𝐶𝐶คือค่𝑤𝑤าคงที
าคงที่ที่ใช้งสกลุาหรั
าความผิดพลาด(12)
โดย𝐶𝐶คือค่ในการแบ่
่มข้บอกมูาหนดค่
ล
ในการแบ่
งกลุ
่มข้อมูลที่ใช้วัดค่าความผิด
𝜉𝜉 คือ Slack
Variable
𝜉𝜉 คื่ภอายใต้
Slack
ที่ใช้วัดค่าแหน่
าความผิ
ด
พลาดที
่คขลาดเคลื
งที่เหมาะสม
ซึ่งอยู
้อVariable
จ�ำกัด่อนไปจากต
(27) พลาดที่คลาดเคลื่อนไปจากตาแหน่งที่เหมาะสม
(27) ในการกาหนดระยะห่
างระหว่างเส้น
ในกรณี
𝑇𝑇 น
าหนดระยะห่
างระหว่
𝑥𝑥  𝑏𝑏 ൌ Ͳซึ่งจะ
Hyperplane
สามารถก
าหนดได้
โดย 𝑤𝑤างเส้
และในการก
𝑇𝑇
𝑤𝑤 𝑥𝑥างเส้
 𝑏𝑏นൌ Ͳซึ่งจะ
Hyperplane
สามารถก
ทาหน้าที่แบ่งกลุ
่มข้อมูลาหนดได้
ที่มีระยะห่โดย
างระหว่
ทาหน้าที่แบ่งกลุ
่มข้อ่สมูุดลโดยก
ที่มในกรณี
ีระยะห่
างระหว่
างเส้น ได้จาก
Hyperplane
มากที
าหนดกลุ
่ม Positve
𝑇𝑇 าความผิ
Hyperplane
มากที
Positve
าก
โดย
คือและกลุ
ค่่สาุดคงที
่ทNegative
ี่ใช้าหนดกลุ
ส�ำหรับจาก
ก�่มำหนดค่
ด
𝑤𝑤 𝑇𝑇 𝑥𝑥 
𝑏𝑏 ൌ ͳ
่มโดยก
𝑤𝑤
𝑥𝑥  𝑏𝑏ได้
ൌจ−ͳ
𝑇𝑇
𝑇𝑇
พลาดในการแบ่
กลุน่มและกลุ
ข้อมูล(Linear
𝑤𝑤
𝑥𝑥 ส𝑏𝑏
ൌงͳ
่ม Negative
จาก 𝑤𝑤
𝑥𝑥  𝑏𝑏 ൌเพื
−ͳ
และใช้
มการเส้
ตรง
Kernel
Function)
่อ
คืองกลุ
Slack
ช้วัดค่าความผิ
ดพลาดที
สมการเส้
ตรงVariable
Function)
เพื่อ่
คและใช้
านวณแบ่
่มนของข้
อ(Linear
มูล ที่ใKernel
27
คลาดเคลื
่อนไปจากต�
ำแหน่
ทีล่เหมาะสม Kernel ตัวอื่น ในการ
คานวณแบ่
งกลุ่มของข้
นอกจากนั
้นยัองงมูสามารถใช้
ในการก�
ำหนดระยะห่
น Hyperplane
นอกจากนั
้นยังงกลุ
สามารถใช้
ตัวอืน่น ในการ
คานวณเพื
่อหาเส้
นแบ่
่มข้างระหว่
อมูลที่มาKernel
ีลงเส้
ักษณะเป็
Nonสามารถก�
ำ
หนดได้
โ
ดย
ซึ
ง
่
จะท�
ำ
หน้
า
ที
แ
่
บ่
ง
กลุ
ม่
คานวณเพื
นแบ่งBasis
กลุ่มข้Function
อมูลที่มีลัก(rbf)
ษณะเป็
น านวณ
Nonlinear
ได้แ่อก่หาเส้
Radial
โดยค
ข้อมูlinear
ลที่มีระยะห่
งระหว่าBasis
งเส้น Hyperplane
มากที
่สุดานวณ
โดย
ได้แก่า่ (13)
Radial
Function (rbf)
โดยค
จากสมการที
ก� ำ หนดกลุ
่ ม Positve
จากสมการที
(13) −𝛾𝛾ได้𝑥𝑥จ𝑖𝑖าก− 𝑥𝑥𝑗𝑗 ʹ (13) และกลุ่ม
𝐾𝐾
𝑥𝑥𝑖𝑖 ǡ 𝑥𝑥𝑗𝑗 ൌ ่ 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝
ʹและใช้ ส มการเส้ น ตรง
Negative
จาก
𝐾𝐾
ൌ 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝เตอร์
−𝛾𝛾ของ
𝑥𝑥𝑖𝑖 −
𝑥𝑥𝑗𝑗 kernel
(13)
โดย𝑥𝑥𝑖𝑖𝛾𝛾ǡ 𝑥𝑥คื𝑗𝑗 อพารามิ
RBF
(Linear Kernel Function) เพื่อค�ำนวณแบ่งกลุ่มของข้อมูล
โดย𝛾𝛾 คือพารามิเตอร์ของ RBF kernel
นอกจากนั
้นยัง𝛾𝛾สามารถใช้
Kernel
ตัวมอืีจ่นานวนของ
ในการ
มีค่ามากอาจส่
งผลให้
ดังนั้น หาก
ค�ำนวณเพื
่ มีข้คอ่ามูมากอาจส่
ลที้นม่ ตามไปด้
ลี กั ษณะเป็
Non-linear
𝛾𝛾ม
งผลให้
ีจานวนของ
ดังนัน้ แบ่
หาก
Supportอ่ หาเส้
Vectors
จงกลุ
านวนมากขึ
วยนมและส่
งผลให้
ได้แSupport
BasisOverfitting
Function
(rbf)
ำนวณจากสมการที
จานวนมากขึ
้นโดยค�
ตามไปด้
วายอัและส่
ข้ก่อRadial
มูลเกิดVectors
การ
ซึ่งหมายความว่
ลกอริงทผลให้
ึ่มจะ่
13 สร้
ข้อามูงModel
ลเกิดการทีOverfitting
ซึ่งหมายความว่
าอัลกอริ
ึ่มจะ
่พยายามแยกข้
อมูลชุดทดสอบให้
มีคทวาม
อมูงลานจริ
ชุดทดสอบให้
วาม
ถูสร้กาต้งModel
องมากทีที่สุด่พยายามแยกข้
แต่เมื่อนาไปใช้
งกลับได้คม่าีคความ
(13)
ถูกต้องมากที
่สุด กแต่
นาไปใช้
งต่า ทาให้
ารจัเมืด่อกลุ
่มทาได้งานจริ
ไม่ถูกงต้กลั
องบได้ค่าความ
ถูกต้องต่า ทาให้การจัดกลุ่มทาได้ไม่ถูกต้อง

ชุดข้อมูลรูปภาพลามกอนาจาร
ชุดข้อมูลรูปภาพลามกอนาจาร

ในการทดลองได้ใช้ชุดข้อมูล TI-UNRAM (13)
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มูล่มรูปTI-UNRAM
ซึ่งประกอบด้
วย 2 กลุ่มข้อใช้มูชลุดคืข้ออกลุ
ภาพทั่วไปที(13)
่ไม่
ซึลามกอนาจาร
่งประกอบด้วย(Negative)
2 กลุ่มข้อและกลุ
มูล คือ่มกลุรูป่มภาพลามกอนาจาร
รูปภาพทั่วไปที่ไม่
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โดย คือ พารามิเตอร์ของ RBF kernel
ดังนั้น หาก มีค่ามากอาจส่งผลให้มีจ�ำนวนของ
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มเซล
ขี นาด 15x15 การเคลือ่ นทีข่ องบล็
ก (Grid
ขนาด
พิ
ก
จัดสมการที
หมวดหมู
่
่
(9)
ซึ่งค่าสี HSV
โดย 𝑅𝑅𝑂𝑂𝐼𝐼คือพื้นที่ของรูปภาพที่คิดว่าเป็น
Spacing)
ครั้งละจะถู5 กพินกาไปค
เซล านวณหาพื้นที่ ROI ที่คาดว่า
จากสมการที่ 9 หากค่า
มีค่ามาก หมายถึง
เป็นสีผิวสส�ของมนุ
ษย์ โดยต้องก
าหนดช่
วงของสี
ที่ต้องการ
าหรั
ววยวิ
ธธีกีการประมวลผลภาพ
ำหรับการทดลองด้
การทดลองด้
ยวิ
ารเรี
ยนรู้ของเครื
่องจักร
สี𝑅𝑅𝑂𝑂𝐼𝐼
ผิวของมนุษย์
ൌ
(9)
มีจ𝑆𝑆𝐾𝐾𝐶𝐶
�ำนวนของพื
้
น
ที
่
ส
ี
ผ
ิ
ว
ของมนุ
ษ
ย์
เ
ป็
น
จ�
ำ
นวนมาก
และหาก
𝑃𝑃 𝑥𝑥ǡ𝑦𝑦
โดยการก
าหนดค่
า
ต่
าสุ
ด
ของค่
า
สี
HSV
เป็
น
[10,
100,
รูแบ่
ปภาพทั
้งหมดจะถู
RGB ให้เป็น HSV
งออกเป็
น 2 วิธี คืกอแปลงจากค่
วิธี KNN ท�าำสีการทดสอบโดยก�
ำหนดค่า
มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าในภาพนั้นไม่มีภาพพื้นที่ที่เป็นสี
าจะถู
สูงสุกดนาไปค
[22, านวณหาพื
255, 255]
้น ค่าทีสีโดยใช้
ที่
คHSV
่าตั้งแต่
และวิ้นดัธทีงี นั่ SVM
ซึ่ง100]
ค่ให้าสีมีและค่
ROI
่คHSV
าดว่าRBF
𝑅𝑅𝑂𝑂𝐼𝐼 คือพื้นที่ของรูปภาพที่คิดว่าเป็น
ผิวโดย
ของมนุ
ษย์เลย โดยต้องใช้ค่าเทรดโชลด์ เป็นตัวก�ำหนด
Kernel
Cross
Validation
เพื่อทปรัี่ตบ้องการ
แต่งค่า
นสีผิวโดยใช้
ของมนุวษิธีกย์ารโดยต้
องกาหนดช่
วงของสี
สีผิวของมนุโดยค่
ษย์ า ถูกก�ำหนดให้มคี า่ เท่ากับ 0.5 เป็
ค่าความลามกอนาจาร
และ าหนดค่าต่าสุดของค่าสี HSV เป็น [10, 100,
โดยการก
ดังนัน้ หากค่า
แสดงว่าภาพนัน้ เป็นภาพลามกอนาจาร
100] และค่าสูงสุด [22, 255, 255] ดังนั้น ค่าสี HSV ที่
และ
แสดงว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ไม่ลามกอนาจาร

446

Olarik Surinta

J Sci Technol MSU

สรุปผลการทดลอง

ในการทดลองการจัดหมวดหมูร่ ปู ภาพลามกอนาจาร
ประกอบด้วย 5 การทดลอง คือ 1) วิธี Image Processing
(IMGP) และ SKC 2) วิธี HOG และ KNN 3) วิธี SIFT และ
KNN 4) วิธี HOG และ SVM และ 5) วิธี SIFT และ SVM โดย
ความถูกต้องของการจัดหมวดหมูร่ ปู ภาพลามกอนาจารแสดง
ดัง Table 1
Table 1

Average pornographic image classification
results on TI-UNTAM dataset.

Method
IMGP+SKC

Classification
Parameters
T = 0.5

HOG+KNN

K=7

SIFT+KNN

K=7

HOG+SVM

C = 20, gamma = 2-5

SIFT+SVM

C = 22, gamma = 2-5

Accuracy (%)

เริ่มต้นการทดลองด้วยวิธี IMGP+SKC โดยก�ำหนด
ให้มีค่า
ปรากฎว่ามีความถูกต้องในการจัดหมวดหมู่
ต�ำ่ ทีส่ ดุ ที่ 64% ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากรูปภาพทีอ่ ยูใ่ นชุดข้อมูล TI-UNRAM
ประกอบไปด้วยรูปภาพที่มีหลากหลายลักษณะ เช่น รูปภาพ
ไข่ และรูปภาพดอกกุหลาบสีเหลือง เป็นต้น ดังนัน้ เมือ่ น�ำมาท
ดลองปรากฏว่ามีผลลัพธ์เป็น Negative จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท�ำให้วิธี IMGP+SKC มีอัตราความถูกต้องต�่ำที่สุด
ต่ อ จากนั้ น ทดลองด้ ว ยวิ ธี KNN ซึ่ ง ก� ำ หนดให้
พารามิเตอร์
โดยค�ำนวณหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ
พื้นที่ด้วยวิธี HOG และวิธี SIFT จากการทดลองปรากฏว่า
KNN+HOG มีอัตราการจัดหมวดหมู่สูงกว่าวิธี KNN+SIFT
โดยมีความถูกต้องที่ 70% และ 66.4% ตามล�ำดับ
การทดลองสุดท้าย ทดสอบด้วยวิธี SVM ร่วมกับวิธี
HOG และวิ ธี SIFT ปรากฏว่ า ทั้ ง วิ ธี HOG+SVM และ
SIFT+SVM มีอตั ราการจัดหมวดหมูข่ องรูปภาพลามกอนาจาร
เท่ากันที่ 78% ซึ่งมากกว่าวิธี HOG+KNN อยู่ที่ 8 เปอร์เซ็นต์
ทั้ ง นี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการทดลองระหว่ า ง
SIFT+SVM และการทดลองในงานวิจัย13 ปรากฏว่าผลการ
ทดลองในงานวิ จั ย 13 ให้ ผ ลการทดลองที่ สู ง กว่ า ประมาณ
12.13% ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� เสนอวิธี Bag of Visual Words (BOW)
เพื่อช่วยในการเรียนรู้ข้อมูลที่มีอยู่จ�ำนวนจ�ำกัด

สรุปและอภิปรายผล

งานวิจยั ฉบับนี้ ได้นำ� เสนอวิธกี ารทางด้านการประมวลผลภาพ
และการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อใช้ในการจัดหมวดหมู่ของ
รูปภาพลามกอนาจาร โดยใช้ชดุ ข้อมูลTI-UNRAM ทีม่ รี ปู ภาพ
ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 1,400 รูปภาพ โดยข้อมูลถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ด้วยวิธีการ Cross Validation ดังนั้นข้อมูลในชุดเรียนรู้จึงมี
เพียง 700 รูปภาพเท่านั้น ส่งผลต่อการค�ำนวณด้วยวิธี SVM
เนื่องจากวิธีนี้จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลจ�ำนวนมากในการสร้าง
Model
งานวิจัยได้เปรียบเทียบวิธีการหาคุณลักษณะพิเศษ
ด้วยวิธี HOG และวิธี SIFT เพื่อน�ำมาใช้ร่วมกับวิธี KNN โดย
ค�ำนวณค่าระยะห่างด้วยวิธี Euclidean และ วิธี SVM โดยใช้
RBF Kernel จากการทดสอบปรากฏว่าวิธี HOG+SVM และ
SIFT+SVM มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นที่
ทดสอบ
ในอนาคต ผู ้ วิ จั ย ได้ ว างแผนในการใช้ วิ ธี ก ารหา
คุณลักษณะพิเศษด้วยวิธีที่อื่นที่แตกต่างกันไป เช่น SURF,
DAISY และ ORB เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถใช้วิธีการ Bag of
Visual Words (BOW) เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ข้อมูลที่มี
จ�ำนวนเพียง 700 รูปภาพ อาจส่งผลให้มีอัตราความถูกต้อง
เพิ่มขึ้น
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