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ขอ้มลูทีน่ ำมำใช ้ FEI Face Database

มรีปูทัง้หมด 2800 รปู   
มขีนำด  640 x 480 px
ม ี4 ไฟต ์   มรีปูเพศชำยและเพศหญงิ

http://fei.edu.br/~cet/facedatabase.html

ตวัอยา่งรปู



น ำรูปจำก FEI Face Database ท ำกำรหำใบหน้ำจำกรูปภำพเพื่อมำครอป
ผลลัพธ์กำรใช้โมเดลในกำรหำใบหน้ำในรูปภำพ

Model Part1 Part2 Part3 Part4 Result

CNN 691 694 688 700 2,773

HOG 651 574 638 653 2,516

Haar Cascade 656 666 650 645 2,617

จำกตำรำงผลปรำกฏว่ำ กำรใช้ Model CNN ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด         
ซึ่งสำมำรถ crop ใบหน้ำได้ทั้งหมด 2,773 ภำพ  

• สำมำรถแบ่งเป็นเพศหญิงได้ 1,397 ภำพ
• เพศชำยได้ 1,376 ภำพ 



ตัวอย่างรูปภาพที่ไม่สามารถ Crop ได้

CNN



ตัวอย่างรูปภาพที่ไม่สามารถ Crop ได้

HOG



ตัวอย่างรูปภาพที่ไม่สามารถ Crop ได้

Haar Cascade



วิธีที่ค้นหำใบหน้ำได้ดีที่สุด คือ CNN ดังน้ันจึงเลือกวิธีของ CNN ใช้ในกำรค้นหำใบหน้ำในภำพ 
แล้วท ำกำรครอปใบหน้ำที่ค้นหำเจอในภำพ ปรับให้เป็นสีเทำและปรับขนำดให้ 88 x 80 px

รูปที่ท ำกำรครอปเสร็จแล้ว

รูปที่ท ำกำรครอปเสร็จแล้ว



รูปที่ท ำกำรครอปเสร็จแล้ว

รูปที่ท ำกำรครอปเสร็จแล้ว



หลังจำกที่ได้ท ำกำรครอปรูปภำพแล้ว ต่อไปน ำรูปภำพที่ครอปไปท ำกำร Prediction ว่ำภำพนั้นเป็นเพศ
ชำยหรือหญิง 

รูปที่น ำเข้ำมำในกำรค้นหน้ำใบหน้ำเพ่ือท ำกำรครอป

หลังจำกท่ีครอปรูปได้
ขนำดที่ก ำหนดไว้แลว้
ก็ท่ีท ำกำร 
Prediction ผลท่ีได้
ออกมำนั้น เป็น 1 
เพศชำย Prediction 
ได้ถูกต้อง



Prediction ในภำพนั้นเป็นเพศชำยหรือเพศหญิง

รูปที่น ำเข้ำมำในกำรค้นหน้ำใบหน้ำเพ่ือท ำกำรครอป

หลังจำกท่ีครอปรูปได้
ขนำดที่ก ำหนดไว้แลว้
ก็ท่ีท ำกำร 
Prediction ผลท่ีได้
ออกมำนั้น เป็น 0 
เพศหญิง Prediction 
ได้ถูกต้อง



ข้อมูลที่น ำมำใช้ เป็นภำพที่ถ่ำยเอง 

มีรูปจ ำนวน 173 รูป มีเพศชำยและเพศหญงิ
มีขนำด 4608 x 3456 px



วิธีที่ใช้ในกำรค้นหำใบหน้ำคือ CNN เพรำะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหลังจำกที่ได้ทดลองมำทั้ง 3 วิธี

รูปที่ถ่ำยมำจำกกล้องของโทรศัพท์มีขนำด 4608 x 3456 px ซึ่งมีขนำดที่ใหญ่มำกเกินไปท ำให้ไม่
สำมำรถ ค้นหำใบหน้ำจำกรูปได้ จึงต้องท ำกำรลงขนำดภำพให้เล็กลงก่อน จึงจะสำมำรถค้นหำ
ใบหน้ำในภำพได้

Light Image Resizer

โปรแกรมที่ใช้ในกำร resize รูปภำพ



จำกรูปภำพ ขนำด 4608x3456px ปรับให้มีขนำด 400x300px  



ภำพที่ไม่สำมำรถครอปได้



น ำภำพมำท ำกำรค้นหำใบหน้ำโดย CNN 

ภำพท่ีน ำเข้ำมำ ท ำกำรหำใบหน้ำ 



กำรครอปใบหน้ำและท ำกำร Prediction รูปว่ำเป็นเพศชำยหรือเพศหญิง

เมื่อครอปใบหน้ำจำกในรูปได้
ขนำด 88x80px และท ำกำร 
Prediction ออกมำผลลัพธ์ที่ได้
คือ Prediction ออกมำเป็น 1 
เพศชำย Prediction ได้ถูกต้อง

ภำพท่ีครอปและท ำกำรPrediction



น ำภำพมำท ำกำรค้นหำใบหน้ำโดย CNN 

ภำพท่ีน ำเข้ำมำ ท ำกำรหำใบหน้ำ 



กำรครอปใบหน้ำและท ำกำร Prediction รูปว่ำเป็นเพศชำยหรือเพศหญิง

เมื่อครอปใบหน้ำจำกในรูปได้
ขนำด 88x80px และท ำกำร 
Prediction ออกมำผลลัพธ์ที่ได้
คือ Prediction ออกมำเป็น 0 
เพศหญิง Prediction ได้ถูกต้อง

ภำพท่ีครอปและท ำกำรPrediction



ภำพท่ีน ำมำค้นหำใบหน้ำเพื่อท ำกำรครอป

ภำพที่น ำเข้ำมำ Prediction เป็นภำพที่มีหลำยหน้ำในหนึ่งรูป โดยใช้ CNN



ภำพท่ีท ำกำรครอปแล้วมีขนำด 88x80 px และท ำกำร Prediction แล้วผลลัพธ์ท่ีได้นั้นออกมำเป็น 0
ท้ัง 2 ภำพ เป็นเพศหญิงเหมือนกัน



ภำพที่น ำเข้ำมำ Prediction เป็นภำพที่มีหลำยหน้ำในหนึ่งรูป โดยใช้ CNN

ภำพท่ีน ำมำค้นหำใบหน้ำเพื่อท ำกำรครอป



เมื่อภำพได้ท ำกำรค้นหำใบหน้ำในภำพแล้วค้นหำ
เจอ 3 หน้ำ แล้วครอปหน้ำให้มีขนำด 88x80px
และได้ท ำกำร Prediction ออกมำผลลัพธ์ที่ได้คือ 
ออกมำเป็น 0 เพศหญิง  



สรุป ในกำรค้นหำใบหน้ำด้วยวิธีทั้ง 3 วิธีนั้น CNN เป็นวิธีที่ดีที่สุด จึงเลือกใช้ 
CNN ช่วยในกำรค้นหำใบหน้ำในภำพสำมำรถค้นหำใบหน้ำได้ดีแบบที่หลำยคนใน
หนึ่งภำพก็สำมำรถค้นหำได้เจอ และในส่วนของกำร Prediction นั้นหำกน ำภำพ
ที่มีใบหน้ำเพียงแค่คนเดียวสำมำรถ Prediction ได้ถูกต้อง แต่ถ้ำน ำภำพที่มี
หลำยคนในหนึ่งภำพนั้นยัง Prediction ไม่ถูกต้อง    
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