
นิพนธ์ต้นฉบับ

1 กลุม่ระบบอสิระอจัรยิะ (IAS) ห้องปฏบิตักิารมัลตเิอเจนท์, ระบบอจัฉรยิะและการจ�าลองสถานการณ์ (MISL), คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
1 Intelligent Autonomous Systems (IAS) group, Multi-agent Intelligent Simulation Laboratory (MISL), 

 Faculty of Informatics, Mahasarakham University, Khamriang, Kantarawichai, Maha Sarakham 44150, Thailand. E-mail: olarik.s@msu.ac.th

การหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่ส�าหรับการจัดหมวดหมู่รูปภาพลามกอนาจาร

Local Descriptors Approach for Pornographic Image Classification 

โอฬาริก สุรินต๊ะ1

Olarik Surinta1

Received: 7 October 2017 ; Accepted: 7 November 2017

บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับน้ีได้น�าเสนอวิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่เพื่อใช้ส�าหรับการจัดหมวดหมู่รูปภาพลามกอนาจาร โดย

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่ใช้เพื่อค�านวณหาข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วย วิธี Scale-Invariant Feature Transform 

(SIFT) และ Histogram of Oriented Gradients (HOG) โดยข้อมูลเอกลักษณ์ที่ผ่านการค�านวณจะถูกส่งไปยังขั้นตอนวิธีการ

ค�านวณเพือ่นบ้านใกล้ทีสุ่ด K ต�าแหน่ง (KNN) และวธีิซพัพอร์ทเวก็เตอร์แมชชนี (SVM) เพือ่ใช้ส�าหรบัจัดหมวดหมูรู่ปภาพลามก

อนาจาร ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้ข้อมูลชุด TI-UNRAM เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีทั้งหมด จากการทดลองพบว่า วิธี 

HOG และวธิ ีSIFT เมือ่ใช้งานร่วมกบัวธิ ีSVM ให้ผลการทดลองทีด่ทีีส่ดุ เมือ่น�าไปเทยีบกบัวธิ ีKNN และวธิกีารประมวลผลภาพ 

ดังนั้น วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพ้ืนท่ีเมื่อน�ามาใช้งานร่วมกับวิธี SVM สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหมวดหมู่

รูปภาพลามกอนาจาร

ค�าส�าคัญ: รูปภาพลามกอนาจาร การจัดหมวดหมู่รูปภาพ ขั้นตอนวิธีการค�านวณเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด k ต�าแหน่ง 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�า
การพัฒนาทางด้านสื่อดิจิตอล (Digital Media) ท่ีเป็น 

ไปอย่างรวดเร็วท�าให้เกิดข้อมูลประเภทข้อความ (Textual 

Information) และข้อมลูทีเ่ป็นเสยีง ภาพ และวิดโีอ (Non-Textual 

Information) จ�านวนมาก ซึ่งข้อมูลอาจถูกเผยแพร่ผ่านทาง

อนิเทอร์เนต็โดยอาจไม่ผ่านการคดักรอง เป็นผลท�าให้เกดิการ

เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือการเผยแพร่ส่ือลามกอนาจาร 

เป็นต้น ซึ่งหากเป็นข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบของ Non-Textual 

Information อาจยากต่อการคดักรอง อาจก่อให้เกดิปัญหาทาง

สังคมตามมา โดยเฉพาะต่อเยาวชนไทย1 

  หลายประเทศให้ความส�าคญัต่อการป้องกนัการกระ

ท�าที่ผิดกฎหมาย เช่น ประเทศไทยได้ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
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เศรษฐกิจและสังคมท�าหน้าที่คัดกรองและป้องกันเว็บไซต์ที่

เผยแพร่สือ่ดจิติอลทีม่ปัีญหา เช่นเวบ็ไซต์ลามกอนาจาร เวบ็ไซต์ 

ที่ขายของผิดกฎหมาย และเว็บไซต์ที่มีเรื่องของการพนันเข้า

มาเกี่ยวข้อง เป็นต้น ซ่ึงเป็นการป้องกันเพ่ือไม่ให้เยาวชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้จัด

ท�าระบบเพื่อป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีปัญหา แต่ทั้งนี้ยัง

เกิดช่องโหว่ให้แฮกเกอร์สามารถเจาะเข้าระบบ หรือแก้ไข

ท�าให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีมีปัญหาเหล่าน้ัน นักวิจัยได้

ค้นคว้าวิธีการป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย 

ประกอบด้วยการตรวจสอบเนื้อหาลามกอนาจารที่อยู ่ใน 

รปูแบบของข้อความ2,3 และการตรวจสอบเนือ้หาลามกอนาจาร

ที่อยู่ในรูปแบบของรูปภาพหรือวิดีโอ4,5

 การตรวจสอบเนือ้หาทีป่รากฏอยู่ในเว็บไซต์เป็นการ

ตรวจสอบข้อมูลประเภทข้อความเป็นหลัก เช่น วิธีการคัด

กรองเวบ็ไซต์อนาจารทีน่�าเสนอในงานวจิยั6 ได้น�าเนือ้หาทีเ่ป็น

ข้อความ (Content-Based) ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์มาใช้เป็น

ข้อมูลเพื่อช่วยในการจัดหมวดหมู่ (Classification) ของ

เว็บไซต์ โดยใช้วิธีการเรียนรู ้ของเครื่องจักร (Machine 

Learning) ประกอบด้วย วิธ ีSupport Vector Machine (SVM) 

และวิธี Naive Bayes เข้ามาช่วยในการจัดหมวดหมู่ของ

เว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ที่น�ามาใช้ในการทดสอบประกอบด้วย 

เว็บไซต์ที่แสดงเนื้อหาภาษาไทย และเว็บไซต์ต่างประเทศที่

แสดงเนื้อหาภาษาอังกฤษ จากการทดลองพบว่า ข้อมูลที่มี

เนื้อหาภาษาไทยมีอัตราการรู้จ�ามากกว่า 95% และข้อมูลท่ี

เป็นภาษาอังกฤษมีอัตราการรู้จ�ามากกว่า 98% 

 การตรวจสอบเนือ้หาของเวบ็ไซต์โดยการให้ค่าระดบั

คะแนน (Rating)7 และวิเคราะห์โครงสร้างของเว็บไซต์โดยให้

ความส�าคัญกับแท็ก (Tag) ของโปรแกรมภาษา HTML เช่น 

Tag ในส่วนของ Title, Body และ Link โดยน�าข้อมูลที่อยู่ใน 

HTML Tags มาวิเคราะห์โดยใช้โครงข่ายท่ีมีความหมาย 

(Semantic Network) มาเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ดังนั้น ค�าที่

มีความหมายที่ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ค�าศัพท์ «ศึกษา» 

จะถูกน�ามา สร้างเป็น Semantic Network ซ่ึงโครงข่าย

สามารถเชือ่มโยงค�าศพัท์ทีอ่ยู่ภายใต้โครงข่ายเดยีวกนัเข้าด้วย

กัน เช่น เรียน ติว ค้นคว้า ส�ารวจ และเล่าเรียน เป็นต้น เมื่อ

น�าข้อมูล HTML Tags ไปวิเคราะห์ ระบบจะก�าหนด Rating 

ให้กบัเวบ็ไซต์ ผลการวจิยัได้ก�าหนด Rating ของเวบ็ไซต์ออก

เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย เว็บไซต์อนาจาร เว็บไซต์ที่ไม่

อนาจาร และเว็บไซต์ที่มีค�าอนาจารแต่ไม่ใช่เว็บอนาจาร โดย

มีผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวม (F-Measure) ร้อยละ 97

 บางเว็บไซต์อาจเป็นเวบ็ไซต์ทีไ่ม่ได้เน้นเนือ้หาท่ีเป็น

ข้อความ แต่อาจเน้นทีน่�าเสนอแต่เพียงรปูภาพ เท่านัน้ ดงันัน้ 

ในงานวจิัยฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นที่จะใช้วิธีการประมวลผล (Image 

Processing) ภาพร่วมกับวธิกีารเรยีนรูข้องเครือ่งจกัร เพือ่ช่วย

ในการตรวจสอบรูปภาพที่เป็นรูปภาพลามกอนาจาร

 

การตรวจหารูปภาพลามกอนาจารด้วย
 วิธีการประมวลผลภาพ

 การตรวจหาภาพลามกอนาจารด้วยวิธีการ Image 

Processing สามารถท�าได้โดยการหาพื้นที่ที่ให้ความสนใจ 

(Region of Interest: ROI) ทีเ่ป็นสีผิวของมนุษย์ (Skin Region)8 

โดยใช้ค่าสีที่แตกต่างกันออกไปเช่น RGB, YcbCr และ HSV9 

เป็นต้น เมื่อค�านวณหาพื้นที่ ROI ที่ต้องการ จากนั้นน�าพื้นที่ 

ROI ไปค�านวณเพื่อหาอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ทั้งหมดของ

พื้นที่ ROI และพื้นที่เฉพาะในส่วนที่เป็นพื้นผิวที่อยู่ภายใน

พื้นท่ี ROI ท่ีน�ามาพิจารณา หากอัตราส่วนท่ีค�านวณได้

มากกว่าค่าที่ต้องการ (ROI Acceptable Rate) ภาพนั้นจะถูก

ก�าหนดให้เป็นภาพลามกอนาจาร (Pornographic Image) 

 งานวิจัยของMarcial-Basilio et al.10 น�าเสนอวิธี 

การตรวจจับ (Detect) ภาพลามกอนาจาร โดยการแปลงค่าสี

จาก RGB ให้เป็นค่าสี YCbCr หรือ HSV เพื่อค้นหา Skin 

Region เม่ือค้นพบจึงน�าพื้นท่ีนั้นไปค�านวณหาปริมาณของ

พิกเซลที่ปรากฏ โดยค�านวณจากจ�านวนของพิกเซลที่เป็น 

สีผิวและจ�านวนพิกเซลท้ังหมดของรูปภาพ หากผลลัพธ์ที่ได้

มากกว่าค่าที่ก�าหนดไว้ ภาพนั้นจะถูกก�าหนดให้เป็นภาพ

ลามกอนาจาร จากการทดสอบพบว่าค่าสี YCbCr ให้ผลลัพธ์

ดีกว่าค่าสี HSV เพียงเล็กน้อย โดยค่าสี YCbCr และ HSV  

มีอัตราการรู้จ�าอยู่ที่ 68.87% และ 68.25% ตามล�าดับ 

 Rattanee & Chiracharit11 น�าเสนอวิธีการตรวจ 

หาภาพเปลือยโดยไม่ใช้วิธีการรู้จ�า (Recognition) ซึ่งเริ่มจาก

การค้นหาใบหน้าของมนุษย์ (Face Detection) โดยใช้วิธีการ

ของ Viola & Jones 12 จากนั้นจึงหาพื้นที่ ROI ซึ่งเป็นพื้นที่ที่

เป็นส่วนของร่างกาย (Body) ขัน้ตอนนีเ้รียกว่า การค้นหาพ้ืนที่

ที่เป็นสีผิวของมนุษย์ (Skin Detection) โดยสังเกตจาก 

สีผิวของมนุษย์ (Human Skin) เป็นหลัก ดังนั้น ภาพที่ใช้จึง

ถูกเปลี่ยนค่าสีจาก RGB ให้เป็นค่าสี HSV ที่ประกอบไปด้วย

ค่าความเข้ม/จางของส ี(Hue) ค่าความอิม่ตวัของส ี(Saturation) 

และค่าความสว่าง (Brightness) 

 เมือ่เปลีย่นค่าสใีห้อยูใ่นค่าสแีบบ HSV ท�าให้สามารถ

ก�าหนดค่าสีที่เหมาะกับสีผิวของมนุษย์ จากนั้นน�าพื้นที่ ROI 

ไปผ่านกระบวนการ Morphological ด้วยวธิกีาร Dilation และ 

Erosion เพือ่ระบขุอบเขตของพืน้ที ่ROI ให้ชดัเจน จากนัน้จงึ

น�าพื้นที่ ROI ไปสร้างเป็นฮิสโตแกรม (Histogram) เพื่อตรวจ

สอบความหนาแน่นของค่าสีด�า (สีด�าถกูก�าหนดให้เป็นบรเิวณ
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ที่ไม่เป็นสีผิวของมนุษย์) หากพื้นที่ ROI ที่น�ามาพิจารณานั้น

มีค่าความหนาแน่นของค่าสดี�ามาก แสดงว่าภาพนัน้ไม่ได้เป็น

ภาพลามก รูปภาพที่ใช้ในการทดลองอยู่ในรูปแบบของ JPG 

และ PNG โดยรูปภาพจะถูกปรับเปล่ียนให้มีขนาด200x200 

พิกเซล ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 40 รูปภาพ ซึ่ง

เป็นรูปภาพลามกอนาจาร 30 รูปภาพ และรูปลามกอนาจาร 

10 รูปภาพ จากการทดลอง ปรากฏว่ามีอัตราความถูกต้อง 

96.22% ท้ังนี้ ในการทดสอบจะต้องปรากฏใบหน้าอยู่ใน

รูปภาพเท่านั้น 

ROI Acceptable Rate

Output
(Porn)

Output
(Non-Porn)

No

Skin Region
Detection

(ROI)

Images Processing
- Convert image
- Morphological
- etc.

Images

Figure 1  The illustration of the phonographic image 

classification in image processing scheme

 ขั้นตอนโดยสังเขปของการการตรวจหาภาพลามก

อนาจารด้วยวิธี Image Processing แสดงดัง Figure 1

การจดัหมวดหมู่รปูภาพลามกอนาจารด้วยวธิีการประมวลผล

ภาพและการเรียนรู้ของเครื่องจักร

 การจัดหมวดหมู่ภาพลามกอนาจารด้วยวิธีการ

ประมวลผลภาพร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่องจักร 

 สามารถท�าได้หลายวิธี เช่น กรณีภาพที่น�ามา

วเิคราะห์ไม่ได้มเีพยีงภาพบคุคลเพยีงอย่างเดยีว อาจประกอบ

ไปด้วยทิวทัศน์ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ดังนั้น วิธีนี้จึงต้องหา

พื้นที่ ROI ที่ใช้เป็นตัวแทนของมนุษย์โดยพิจารณาจากสีผิว

เป็นหลัก และหากเป็นกรณีท่ีภาพน้ันเป็นภาพบุคคลเพียง

อย่างเดียว วิธีนี้จึงไม่จ�าเป็นต้องหาพื้นที่ ROI แต่สามารถน�า

ภาพทั้งภาพเป็นตัวแทนของพื้นที่ ROI 

 เมื่อได้พื้นที่ ROIจากนั้นจึงค�านวณหาคุณลักษณะ 

พิเศษ (Feature Extraction) ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป 

เช่น วิธี PCA13, Bag of Visual Words (BOW)14, Gray Level 

Co-Matrix (GLCM)8 และ Local Descriptor (เช่น Scale-

Invariant Feature Transform: SIFT และ Speeded UP 

Robust Features: SURF)15 เป็นต้น เพื่อค�านวณหาข้อมูลที่
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การประมวลผลภาพร่วมกบัการเรยีนรู้ของเครือ่งจกัร แสดงดงั 

Figure 2 

 งานวจิยัของ Karavarsamis et al.19 ได้น�าเสนอการ

รูจ้�ารปูภาพลามกอนาจาร ซึง่เร่ิมต้นด้วยการหาพืน้ทีผ่วิมนษุย์

ซึ่งเรียกว่าพื้นที่ ROI จากนั้นจึงน�าพื้นที่ ROI ไปจัดหมวดหมู่

ด้วยวิธี Random Forest Classification ผลลัพธ์จากการจัด

หมวดหมู่ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มลามก 

(Porn) และกลุ่มไม่ลามก (Benign) งานวิจัยนี้แบ่งการทดลอง

ออกเป็น 3 การทดลอง คือ 1) กลุ่ม Porn และ กลุ่ม Benign 

2) กลุ่ม Porn-Scene และกลุ่ม Bikini และ 3) กลุ่ม Skin และ

กลุ่ม Non-Skin โดยใช้ Correct Classification Rate (CCR) 

ในการวัดความถูกต้อง ซึ่งมีผลลัพธ์ที่สูงกว่า 87% เมื่อเทียบ

กับวิธี POESIA ซึ่งเป็น Open-Source Project ให้ผลลัพธ์ 

82.4%
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แตกต่างกันออกไป เช่น วิธี PCA (13), Bag of Visual 
Words (BOW) (14), Gray Level Co- Matrix (GLCM) 
(8) และLocal Descriptor (เช่น Scale-Invariant Feature 
Transform: SIFT และ Speeded UP Robust Features : 
SURF )  ( 15 ) เป็นต้น เพื่อค านวณหาข้อมูลที่เป็น
เอกลักษณ์ (Feature Vector ) โดยข้อมูลนั้นจะถูกน าไป
ประมวลผลด้วยวิธี Machine Learning เช่น KNN  (16), 
Multi- layer Perceptron (MLP) และ SVM (17,18) เป็น
ต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างแบบจ าลอง (Model ) ส าหรับใช้ในการ
พยากรณ์ (Predict ) หรือจัดหมวดหมู่รูปภาพที่เป็นภาพ
ลามกอนา จาร ภาพรวมของวิธี การประมวลผลภาพ
ร่วมกับการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร แสดงดัง Figure  2  

 งานวิจัยของ Karavarsamis et al . ( 19 ) ได้
น าเสนอการรู้จ ารูปภาพลามกอนาจาร ซ่ึงเริ่มต้นด้วยการ
หาพื้นที่ผิวมนุษย์ซึ่งเรียกว่าพื้นที่ ROI จากน้ันจึงน าพื้นที่ 
ROI ไปจัดหมวดหมู่ด้ว ยวิธี Random Forest 
Classification ผลลัพธ์จากการจัดหมวดหมู่ถูกแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มลามก (Porn ) และ
กลุ่มไม่ลามก (Benign ) งานวิจัยนี้แบ่งการทดลอง
ออกเป็น 3 การทดลอง คือ 1) กลุ่ม Porn และ กลุ่ม 
Benign 2) กลุ่ม Porn- Scene และกลุ่ม Bikini และ 3) 
กลุ่ม Skin และกลุ่ม Non- Skin โดยใช้ Correct 
Classification Rate (CCR) ในการวัดความถูกต้อง ซึ่งมี
ผลลัพธ์ที่สูงกว่า 87% เมื่อเทียบกับวิธี POESIA ซึ่งเป็น 
Open-Source Project ให้ผลลัพธ์ 82.4% 

 Wijaya et al . (13) น าเสนอวิธีการหาความ
น่าจะเป็นของสีผิวมนุษย์ (Skin Probability ) โดยใช้
วิธีการ Histogram Equalization บนค่าสีแบบ YCbCr 
เพื่อใช้ส าหรับตรวจหาพื้นที่ ROI ที่เป็นสีผิวมนุษย์ 
จากน้ันน าพื้นที่ ROI ที่เป็นสีผิวมนุษย์ไปผ่าน
กระบวนการ Principal Component Analysis (PCA) 
เพื่อสร้างคุณลักษณะพิเศษส าหรับน าไปใช้ในการรู้จ า 
โดยใช้วิธี KNN ในการจัดหมวดหมู่ของรูปภาพลามก
อนาจาร มีความถูกต้อง 90.13% 

 งานวิจัยฉบับนี้ น าเสนอวิธีการจัดหมวดหมู่
รูปภาพลามกอนาจารโดยใช้วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษ
เฉพาะพื้นที่ (Local Descriptor) เน่ืองจากอัลกอริทึ่มของ
วิธี Local Descriptor นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้
ค านวณหาทิศทาง (Orientation ) ของ Gradeint ที่
เกิดขึ้นภายในรูปภาพ โดยใช้วิ ธีการเช่น Gaussian 
Filter หรือ Convolution Kernel ในการค านวณหา
ขอบภาพ จากน้ันภาพจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน (Block ) 
ตามต้องการเพื่อน าไปหาค่า Orientation ต่อไป จากน้ัน
น าคุณลักษณะพิเศษและป้ายก ากับ (Label) ทั้งหมดจาก
ข้อมูลชุดเรียนรู้ ไปค านวณด้วยวิธี Support Vector 
Machine (SVM ) (20) และวิธี K-Nearest neighbor 
(KNN) (21) เพื่อสร้าง Model ส าหรับน าไปใช้ในการจัด
หมวดหมู่ของรูปภาพ 

 นอกจากนี้วิธี Local Descriptor ประกอบด้วย
วิธี Scale-Invariant Features Transform (SIFT) (22) 
และวิธี Histogram of Oriented Gradients (HOG) (23) 
ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ถูกใช้เพื่อสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของรูปภาพและน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ด้วยวิธี SVM โดยใช้เคอร์เนล (Kernel ) แบบ Radial 
Basis Function (RBF ) และวิธี KNN โดยใช้การวัด
ระยะห่างแบบยุคลิด (Euclidean Distance ) (24) ซึ่งใช้
ชุดข้อมูล TI-UNRAM (13) ในการทดสอบประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 22 The combination of image processing and 
machine learning technique in the phonographic image 
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Transform: SIFT และ Speeded UP Robust Features : 
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Open-Source Project ให้ผลลัพธ์ 82.4% 

 Wijaya et al . (13) น าเสนอวิธีการหาความ
น่าจะเป็นของสีผิวมนุษย์ (Skin Probability ) โดยใช้
วิธีการ Histogram Equalization บนค่าสีแบบ YCbCr 
เพื่อใช้ส าหรับตรวจหาพื้นที่ ROI ที่เป็นสีผิวมนุษย์ 
จากน้ันน าพื้นที่ ROI ที่เป็นสีผิวมนุษย์ไปผ่าน
กระบวนการ Principal Component Analysis (PCA) 
เพื่อสร้างคุณลักษณะพิเศษส าหรับน าไปใช้ในการรู้จ า 
โดยใช้วิธี KNN ในการจัดหมวดหมู่ของรูปภาพลามก
อนาจาร มีความถูกต้อง 90.13% 

 งานวิจัยฉบับนี้ น าเสนอวิธีการจัดหมวดหมู่
รูปภาพลามกอนาจารโดยใช้วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษ
เฉพาะพื้นที่ (Local Descriptor) เน่ืองจากอัลกอริทึ่มของ
วิธี Local Descriptor นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้
ค านวณหาทิศทาง (Orientation ) ของ Gradeint ที่
เกิดขึ้นภายในรูปภาพ โดยใช้วิ ธีการเช่น Gaussian 
Filter หรือ Convolution Kernel ในการค านวณหา
ขอบภาพ จากน้ันภาพจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน (Block ) 
ตามต้องการเพื่อน าไปหาค่า Orientation ต่อไป จากน้ัน
น าคุณลักษณะพิเศษและป้ายก ากับ (Label) ทั้งหมดจาก
ข้อมูลชุดเรียนรู้ ไปค านวณด้วยวิธี Support Vector 
Machine (SVM ) (20) และวิธี K-Nearest neighbor 
(KNN) (21) เพื่อสร้าง Model ส าหรับน าไปใช้ในการจัด
หมวดหมู่ของรูปภาพ 

 นอกจากนี้วิธี Local Descriptor ประกอบด้วย
วิธี Scale-Invariant Features Transform (SIFT) (22) 
และวิธี Histogram of Oriented Gradients (HOG) (23) 
ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ถูกใช้เพื่อสร้างคุณลักษณะ
พิเศษของรูปภาพและน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ด้วยวิธี SVM โดยใช้เคอร์เนล (Kernel ) แบบ Radial 
Basis Function (RBF ) และวิธี KNN โดยใช้การวัด
ระยะห่างแบบยุคลิด (Euclidean Distance ) (24) ซึ่งใช้
ชุดข้อมูล TI-UNRAM (13) ในการทดสอบประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 22 The combination of image processing and 
machine learning technique in the phonographic image 
classification. 
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 Wijaya et al.13 น�าเสนอวิธีการหาความน่าจะเป็น

ของสีผิวมนุษย์ (Skin Probability) โดยใช้วิธีการ Histogram 

Equalization บนค่าสแีบบ YCbCr เพือ่ใช้ส�าหรบัตรวจหาพืน้ที่ 

ROI ที่เป็นสีผิวมนุษย์ จากนั้นน�าพื้นที่ ROI ที่เป็นสีผิวมนุษย์

ไปผ่านกระบวนการ Principal Component Analysis (PCA) 

เพื่อสร้างคุณลักษณะพิเศษส�าหรับน�าไปใช้ในการรู้จ�า โดยใช้

วธิ ีKNN ในการจดัหมวดหมูข่องรปูภาพลามกอนาจาร มคีวาม

ถูกต้อง 90.13%

 งานวิจัยฉบับนี้ น�าเสนอวิธีการจัดหมวดหมู่รูปภาพ

ลามกอนาจารโดยใช้วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่ 

(Local Descriptor) เนือ่งจากอลักอรทิึม่ของวธีิ Local Descriptor  

นัน้ถกูออกแบบมาเพือ่ให้ค�านวณหาทศิทาง (Orientation) ของ 

Gradeint ท่ีเกดิขึน้ภายในรปูภาพ โดยใช้วธิกีารเช่น Gaussian  

Filter หรือ Convolution Kernel ในการค�านวณหาขอบภาพ 

จากนัน้ภาพจะถกูแบ่งออกเป็นส่วน (Block) ตามต้องการเพือ่

น�าไปหาค่า Orientation ต่อไป จากนั้นน�าคุณลักษณะพิเศษ

และป้ายก�ากบั (Label) ท้ังหมดจากข้อมลูชดุเรยีนรู ้ไปค�านวณ

ด้วยวิธี Support Vector Machine (SVM)20 และวิธ ี

K-Nearest neighbor (KNN)21 เพื่อสร้าง Model ส�าหรับน�าไป

ใช้ในการจัดหมวดหมู่ของรูปภาพ

 นอกจากน้ีวิธี Local Descriptor ประกอบด้วยวิธี 

Scale-Invariant Features Transform (SIFT)22 และวิธี His-

togram of Oriented Gradients (HOG)23 ซ่ึงเป็นวิธีที่มี

ประสิทธิภาพ ถูกใช้เพื่อสร้างคุณลักษณะพิเศษของรูปภาพ

และน�ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้วยวิธี SVM โดยใช้

เคอร์เนล (Kernel) แบบ Radial Basis Function (RBF) และ

วิธี KNN โดยใช้การวัดระยะห่างแบบยุคลิด (Euclidean  

Distance)24 ซึ่งใช้ชุดข้อมูล TI-UNRAM13 ในการทดสอบ

ประสิทธิภาพ

วิธีการหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่
 คณุลกัษณะพิเศษเฉพาะพืน้ทีท่ีใ่ช้ในงานวจิยัฉบบันี้ 

ประกอบด้วย 

 Scale-Invariant Features Transform

 วิธี Scale-Invariant Features Transform (SIFT) 

ถกูน�าเสนอโดย Lowe22 ซึง่วธิกีารของ SIFT นัน้จะค�านวณหา

จุดส�าคัญ (Keypoint) จากรูปภาพทั้งภาพ จากนั้นจึงน�าจุด 

Keypoint แต่ละจุดมาค�านวณหาคุณลักษณะพิเศษ โดย

คุณลักษณะพิเศษที่ได้จากวิธี SIFT จะมีทั้งสิ้น 128 จ�านวน 

ซึง่ค�านวณได้จากการน�าพืน้ทีบ่รเิวณรอบ ๆ  จดุ Keypoint มา

แบ่งออกเป็น 4x4 พื้นที่ (Block) เท่า ๆ กัน และจึงน�าแต่ละ 

Block ไปค�านวณหาค่า Gradient Magnitude และค่า Gradient 

Orientation จากนัน้ค่า Gradient Orientation จะถกูจดัเกบ็ลง

ใน Orientation Bin ที่ก�าหนดให้มีขนาดเท่ากับ 8 ช่อง (Bin) 

คณุลกัษณะพเิศษทีค่�านวณได้จาก Keypoint จ�านวน 1 จดุ จะ

มี (4x4x8) 128 จ�านวน ดังนั้น หากรูปภาพหนึ่งรูปมีจ�านวน 

Keypoint ทั้งสิ้น 4 จุด คุณลักษณะพิเศษที่ได้จากการค�านวณ

จะมีทั้งสิ้น 512 จ�านวน

 ทั้งนี้ เนื่องจากในการค�านวณหาจุด Keypoint ใน

แต่ละรูปภาพนั้นอาจปรากฏจ�านวนของ Keypoint ไม่เท่ากัน 

งานวิจัยฉบับนี้จึงได้แบ่งรูปภาพออกเป็นพื้นที่ย่อย (Sub-re-

gion) ซึง่เรยีกว่า Block ทีม่ขีนาด  และน�าแต่ละ Block 

ไปค�านวณเพือ่หาค่าคณุลกัษณะพเิศษ ในการค�านวณรปูภาพ

จะถูกน�ามา Convolution โดยใช้ Gaussian Kernel ในการ

ค�านวณ ดังสมการต่อไปนี้

        (1)

โดย  คือ ค่าความสว่าง (Intensity) ของ

 แต่ละพิกเซล ณ ต�าแหน่ง  

 ของรูปภาพ

  คือ Gaussian kernel โดย   

 ก�าหนดให้  เป็นขนาดความ   

 กว้างของ Gaussian Kernel

 ค�านวณค่า  และ  ดังสมการต่อไปนี้

         (2)

         (3)

 ค�านวณค่า Gradient Magnitude 

  (4)

 ค�านวณค่า Gradient Orientation   

  (5)

 จากนั้นจึงสร้าง Histogram โดยค�านวณจากความถี่

ของค่า Gradient Orientation 

 Histogram of Oriented Gradients

 Dalal & Triggs23 ได ้น�าเสนอว ิธีการการหา

คุณลักษณะพิเศษท่ีชื่อ Histogram of Oriented Gradients 

(HOG) เพ่ือน�าไปใช้ในการตรวจจบัภาพบคุคล (Human Detection) 

โดย HOG เป็นวธิกีารในการค�านวณหาคณุลกัษณะพเิศษจาก
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รูปภาพ จากนั้นคุณลักษณะพิเศษจะถูกส่งไปค�านวณด้วยวิธี 

SVM แบบLiner Kernel ในการสร้าง Model และถูกน�าไปใช้

ส�าหรับการจัดหมวดหมู่ของบุคคล (Person / Non-person 

Classification) การค�านวณด้วยวิธี HOG นั้น รูปภาพจะถูก

แบ่งออกเป็น Block ขนาด  จากนั้นค�านวณเพื่อหาค่า 

Gradient ในแนวนอน  และแนวตั้ง  โดยค�านวณในทุก

ต�าแหน่ง  ของรูปภาพ การแปลงภาพให้เป็นรูปภาพ

แบบ Gradient (Image Gradient) สามารถใช้วิธี เช่น Sobel 

และ Prewitt ในการค�านวณ ดังสมการที่ 6-7

 

         (6)

         (7) 

โดย   คือค่าความสว่าง (Intensity) ณ   

 ต�าแหน่ง 

 จากนัน้ค�านวณเพือ่หาค่า Gradient Magnitude และ 

Orientation (ดังสมการที ่4 และ 5) จากนัน้จงึสร้าง Histogram 

โดยค�านวณจากความถีข่องค่า Gradient Orientation ทีป่รากฏ

ในแต่ละ Block โดยค่า Gradient Orientation จะถูกจัดเก็บลง

ไปใน Orientation bin ตามขนาดที่ได้ก�าหนดไว้

 คุณลักษณะพิเศษที่ได้จะถูกน�าไป Normalized โดย

ใช้วิธีการ L2 Block Normalization25 ดังสมการที่ 8

  (8)

โดย  คือ Histogram ที่ได้จาก Block ทั้งหมด

  คือ ค่าที่ใกล้จ�านวน 0

  คือ ค่าคุณลักษณะพิเศษของ HOG ที่ผ่านการ 

Normalized

 วธิกีารทีใ่ช้ในการจัดหมวดหมูข่องรปูภาพลามก

อนาจาร

 การจัดหมวดหมู่ของรูปภาพที่ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้  

มีทั้งสิ้น 2 วิธี ประกอบด้วย

 K-Nearest Neighbors Algorithm

 วธิ ีK-Nearest neibhbors (KNN) หรือวธิสี�าหรบัการ

ค้นหาสมาชิกที่ใกล้ที่สุด13,21 เป็นเทคนิคหนึ่งของ Machine 

Learning ที่ไม่ต้องสร้าง Model เพื่อน�ามาใช้ส�าหรับจัดหมวด

หมูข้่อมูล แต่ข้อมลูทัง้หมดจะถกูน�ามาค�านวณหาค่าระยะทาง 

(Distance Value) เพื่อเปรียบเทียบระยะทางระหว่างข้อมูลที่

ต้องการน�ามาจัดหมวดหมู่  และข้อมูลท้ังหมด  ดังนั้น

ข้อมูลที่มี Distance Value ที่น้อยที่สุดจ�านวน  ข้อมูล จึงถูก

น�ามาพิจารณา และในข้อมูลทั้งสิ้นจ�านวน  ข้อมูลนั้น หากมี

สมาชิกของกลุ่ม  ใดมากที่สุด ข้อมูลที่ต้องการน�ามาจัด

หมวดหมู่  จะถูกก�าหนดให้อยู่ในกลุ่มนั้น 

 หากก�าหนดให้  ดงันัน้ Distance Value ทีน้่อย

ทีส่ดุทัง้ส้ิน 3 ค่าจะถกูน�ามาพจิารณา  หากข้อมลูทีม่ ีDistance 

Value ทัง้ส้ิน 3 จ�านวนอยูใ่นกลุม่  ดังต่อไปน้ี  

ดงันัน้ ข้อมลูทีต้่องการน�ามาจดัหมวดหมูจ่ะถกูก�าหนดให้เป็น

 เนื่องจากมีจ�านวนที่ปรากฏมากที่สุด

 การค�านวณ Distance Value ด้วยการหาระยะห่าง

แบบยุคลิด (Euclidean Distance) สามารถค�านวณได้ดัง

สมการที่ 9

  (9)

โดยที่  คือ จ�านวนของคุณลักษณะพิเศษ    

 (Dimensions) ของข้อมูล

  คือ ข้อมูลที่อยู่ใน Training Set และ y   

 คือ ข้อมูลที่ต้องการน�ามาจัดหมวดหมู่

 จากนั้นน�า Distance Value  ที่ได้ทั้งหมดไป

เพื่อ Majority Vote ดังนั้นกลุ่ม  ของข้อมูลที่ปรากฏบ่อย

ที่สุดจะถูกก�าหนดให้เป็นผลลัพธ์ของ KNN ดังสมการที่ 10

 (10)

โดยที่  คือ ข้อมูลที่ต้องการน�ามาจัดหมวดหมู่

  คือ ข้อมูลที่อยู่ใน Training set ล�าดับ  

 ที่ 

  คือ ฟังก์ชันที่ใช้หาค่าความ     

 ใกล้เคียง (Similarity Function)    

ระหว่าง  และ 

 Support Vector Machine

 Vapnik20 ได้คิดค้นวิธี Support Vector Machine 

(SVM) ในปี ค.ศ. 1998 ซึ่งเป็นวิธีการจัดหมวดหมู ่ที่มี

ประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นย�า นักวิจัยจึงน�าไปช่วย

แก้ไขปัญหาทางด้าน Classification ได้แก่ Dalal & Triggs23 

ได้น�า linear SVM ไปใช้เพื่อตรวจหาบุคคล (Human Detec-

tion) จากวิดีโอ และงานวิจัยของ Kermorvant & Louradour 

ได้น�าไปใช้เพื่อจัดหมวดหมู่ของข้อความในจดหมาย (Text 

Classification)26 เป็นต้น

 อัลกอริท่ึมของ SVM ท�าหน้าท่ีในการหาเส้นแบ่ง 

(Hyperplane) ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด (Optimal) ท่ีมรีะยะห่าง (Margin) 

ระหว่างข้อมูล (Training Points) กับ Hyperplane มากที่สุด 
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โดยที่ Training Points ที่เข้าใกล้เส้น Hyperplane จะถูกเรียก

ว่า Support Vectors แรกเริ่ม SVM ถูกออกแบบมาเพื่อใช้จัด

หมวดหมู่ข้อมลูเฉพาะทีเ่ป็น 2 กลุม่ (two-class Classification) 

โดยใช้สมการเส้นตรง (Linear Model) ในการแบ่งกลุ่มข้อมูล 

โดยฟังก์ชันท่ีใช้ส�าหรับตัดสินใจในการแบ่งข้อมูลคุณลักษณะ

พิเศษ (Feature Vector)  คือ

  (11)

โดย  คือ ค่าเฉลี่ยน�้าหนัก (Weight Vector)

  คือ ค่าไบแอส (Bias)

 ในการค�านวณค่าพารามิเตอร์  และ   นั้น SVM 

จะค�านวณเพือ่หาค่า Cost Function ทีม่ค่ีาน้อยทีสุ่ด ดงัสมการ

ต่อไปนี้

 

  (12)

 ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัด 

   ในกรณี  

 และ

 

  ในกรณี 

 โดย  คือ ค่าคงท่ีท่ีใช้ส�าหรับก�าหนดค่าความผิด

พลาดในการแบ่งกลุ่มข้อมูล 

  คือ Slack Variable ที่ใช้วัดค่าความผิดพลาดท่ี

คลาดเคลื่อนไปจากต�าแหน่งที่เหมาะสม27

 ในการก�าหนดระยะห่างระหว่างเส้น Hyperplane 

สามารถก�าหนดได้โดย  ซึง่จะท�าหน้าทีแ่บ่งกลุม่

ข้อมูลที่มีระยะห่างระหว่างเส้น Hyperplane มากที่สุด โดย

ก�าหนดกลุ่ม Positve ได้จาก  และกลุ่ม 

Negative จาก   และใช้สมการเส้นตรง 

(Linear Kernel Function) เพื่อค�านวณแบ่งกลุ่มของข้อมูล

 นอกจากน้ันยังสามารถใช้ Kernel ตัวอื่น ในการ

ค�านวณเพือ่หาเส้นแบ่งกลุม่ข้อมลูทีม่ลัีกษณะเป็น Non-linear 

ได้แก่ Radial Basis Function (rbf) โดยค�านวณจากสมการที่ 

13

  (13)

 โดย  คือ พารามิเตอร์ของ RBF kernel 

 ดังนั้น หาก  มีค่ามากอาจส่งผลให้มีจ�านวนของ 

Support Vectors จ�านวนมากขึ้นตามไปด้วย และส่งผลให้

ข้อมลูเกดิการ Overfitting ซึง่หมายความว่าอลักอรท่ึิมจะสร้าง 

Model ทีพ่ยายามแยกข้อมลูชดุทดสอบให้มคีวามถกูต้องมาก

ที่สุด แต่เมื่อน�าไปใช้งานจริงกลับได้ค่าความถูกต้องต�่า ท�าให้

การจัดกลุ่มท�าได้ไม่ถูกต้อง

 ชุดข้อมูลรูปภาพลามกอนาจาร

 ในการทดลองได้ใช้ชุดข้อมูล TI-UNRAM13 ซึ่ง

ประกอบด้วย 2 กลุ่มข้อมูล คือกลุ่มรูปภาพทั่วไปที่ไม่ลามก

อนาจาร (Negative) และกลุม่รปูภาพลามกอนาจาร (Positive) 

โดยข้อมูลกลุ่ม Negative ประกอบด้วยรูปภาพจ�านวน 715 

รูปภาพ และกลุ่ม Positive มีจ�านวน 685 รูปภาพ รวมทั้งสิ้น 

1,400 รูปภาพ ซึ่งขนาดของรูปภาพที่จัดเก็บอยู่ในชุดข้อมูล

นั้นมีขนาด (Resolution) ที่แตกต่างกัน แสดงดัง Figure  3

 จากการตรวจสอบรูปภาพจากชดุข้อมลู TI-UNRAM 

พบว่างานวิจัย13 อาจมีมุมมองในการจัดหมวดหมู่ของภาพ

ลามกอนาจารที่มีความแตกต่างกัน จึงท�าให้รูปภาพบางรูปที่

ไม่เป็นรูปลามกอนาจารถูกจัดให้อยู่ในหมวด Negative แสดง

ดัง Figure  4 และในหมวด Positive ยังมีรูปภาพที่ไม่ได้เป็น

รูปภาพบุคคล (Figure  5) อีกด้วย ทั้งนี้ งานวิจัยฉบับนี้ไม่ได้

ปรบัเปลีย่นหมวดหมู่ของรปูภาพในชดุข้อมลู TI-UNRAM แต่

อย่างใด

(a)

7 

 ในการค านวณค่าพารามิเตอร�์�𝑤และ 𝑏𝑏นั้น SVM 
จะค านวณเพื่อหาค่า Cost Function ที่มีค่าน้อยที่สุด ดัง
สมการต่อไปนี ้
𝐽𝐽 𝑤𝑤 𝜉𝜉 𝑤𝑤𝑇𝑇𝑤𝑤 𝐶𝐶  𝜉𝜉𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖   (12) 
ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจ ากัด  
 𝑤𝑤𝑇𝑇𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑏𝑏 ≥ − 𝜉𝜉𝑖𝑖ในกรณี 𝑦𝑦𝑖𝑖  
และ 
 𝑤𝑤𝑇𝑇𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑏𝑏 ≤ 𝜉𝜉𝑖𝑖ในกรณี 𝑦𝑦𝑖𝑖 −  
โดย𝐶𝐶คือค่าคงที่ที่ใช้ส าหรับก าหนดค่าความผิดพลาด
 ในการแบ่งกลุ่มข้อมูล  
 𝜉𝜉คือ Slack Variable ที่ใช้วัดค่าความผิด
 พลาดที่คลาดเคล่ือนไปจากต าแหน่งที่เหมาะสม 
(27) 
 ในการก าหนดระยะห่างระหว่างเส้น 
Hyperplane สามารถก าหนดได้โดย 𝑤𝑤𝑇𝑇𝑥𝑥 𝑏𝑏 ซึ่งจะ
ท าหน้าที่แบ่งกลุ่มข้อมูลที่มีระยะห่างระหว่างเส้น 
Hyperplane มากที่สุด โดยก าหนดกลุ่ม Positve ได้จาก 
𝑤𝑤𝑇𝑇𝑥𝑥 𝑏𝑏 และกลุ่ม Negative จาก 𝑤𝑤𝑇𝑇𝑥𝑥 𝑏𝑏 −
และใช้สมการเส้นตรง (Linear Kernel Function) เพื่อ
ค านวณแบ่งกลุ่มของข้อมูล 
 นอกจากนั้นยังสามารถใช้ Kernel ตัวอื่น ในการ
ค านวณเพื่อหาเส้นแบ่งกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Non-
linear ได้แก่ Radial Basis Function (rbf) โดยค านวณ
จากสมการที่ (13) 
𝐾𝐾 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑗𝑗  𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝  −𝛾𝛾 𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑗𝑗    (13) 
โดย 𝛾𝛾 คือพารามิเตอร์ของ RBF kernel  

 ดังนั้น หาก 𝛾𝛾 มีค่ามากอาจส่งผลให้มีจ านวนของ 
Support Vectors จ านวนมากขึ้นตามไปด้วย และส่งผลให้
ข้อมูลเกิดการ Overfitting ซึ่งหมายความว่าอัลกอริทึ่มจะ
สร้างModel ที่พยายามแยกข้อมูลชุดทดสอบให้มีความ
ถูกต้องมากที่สุด แต่เมื่อน าไปใช้งานจริงกลับได้ค่าความ
ถูกต้องต่ า ท าให้การจัดกลุ่มท าได้ไม่ถูกต้อง 

ชุดข้อมูลรูปภาพลามกอนาจาร 

 ในการทดลองได้ใช้ชุดข้อมูล TI-UNRAM (13) 
ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มข้อมูล คือกลุ่มรูปภาพทั่วไปที่ไม่
ลามกอนาจาร (Negative) และกลุ่มรูปภาพลามกอนาจาร 
(Positive) โดยข้อมูลกลุ่ม Negative ประกอบด้วยรูปภาพ
จ านวน 715 รูปภาพ และกลุ่ม Positive มีจ านวน 685 

รูปภาพ รวมทั้งส้ิน 1,400 รูปภาพ ซึ่งขนาดของรูปภาพ
ที่จัดเก็บอยู่ในชุดข้อมูลนั้นมีขนาด (Resolution ) ที่
แตกต่างกัน แสดงดัง Figure  3 

 จากการตรวจสอบรูปภาพจากชุดข้อมูล        
TI-UNRAM พบว่างานวิจัย (13) อาจมีมุมมองในการจัด
หมวดหมู่ของภาพลามกอนาจารที่มีความแตกต่างกัน จึง
ท าให้รูปภาพบางรูปที่ไม่เป็นรูปลามกอนาจารถูกจัดให้
อยู่ในหมวดNegative แสดงดัง Figure  4 และในหมวด 
Positive ยังมีรูปภาพที่ไม่ได้เป็นรูปภาพบุคคล (Figure  
5) อีกด้วย ทั้งนี้ งานวิจัยฉบับนี้ไม่ได้ปรับเปล่ียน
หมวดหมู่ของรูปภาพในชุดข้อมูล TI-UNRAM แต่อย่าง
ใด 
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 จากงานวิจัย (11) เริ่มต้นด้วยการค้นหาใบหน้า
ที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพ ทั้งนี้ รูปภาพที่ปรากฏในชุดข้อมูล 
TI-UNRAM บางส่วน (แสดงดัง Figure 5) ไม่ได้เป็นภาพ
บุคคล ดังนั้น การทดลองในส่วนของการประมวลผลภาพ
จึงไม่ได้รวมวิธีการค้นหาใบหน้าเข้าไปด้วย 

วิธีการประเมินผลทดลอง 

 ในงานวิจัยฉบับนี้ การตรวจหารูปภาพลามก
อนาจารด้วยวิธีการ Image Processing ใช้สมการในการ
จัดหมวดหมู่ของรูปภาพ (Image Classification ) ที่
น าเสนอโดย Marcial- Basilio et al . (10) ค านวณจาก
สมการที่ (9) 

𝑆𝑆𝐾𝐾𝐶𝐶   𝑅𝑅𝑂𝑂𝐼𝐼 
  𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑦𝑦           (9) 

โดย 𝑅𝑅𝑂𝑂𝐼𝐼คือพื้นที่ของรูปภาพที่คิดว่าเป็น  
 สีผิวของมนุษย ์

     𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑦𝑦 คือพิกเซลทั้งหมดของรูปภาพ 
 ที่ท าการจัดหมวดหมู่ 

 จากสมการที่ ( 9 )  หากค่า 𝑆𝑆𝐾𝐾𝐶𝐶มีค่ามาก 
หมายถึง มีจ านวนของพื้นที่สีผิวของมนุษย์เป็นจ านวน
มาก และหาก𝑆𝑆𝐾𝐾𝐶𝐶มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าในภาพนั้นไม่มี
ภาพพื้นที่ที่เป็นสีผิวของมนุษย์เลย โดยต้องใช้ค่า       
เทรดโชลด์𝑇𝑇เป็นตัวก าหนดค่าความลามกอนาจาร โดย
ค่า𝑇𝑇ถูกก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.5   ดังนั้น หากค่า
𝑆𝑆𝐾𝐾𝐶𝐶 ≥ 𝑇𝑇แสดงว่าภาพนั้นเป็นภาพลามกอนาจาร และ
𝑆𝑆𝐾𝐾𝐶𝐶 𝑇𝑇 แสดงว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ไม่ลามกอนาจาร  

 ดังนั้น หากใช้สมการที่ (9) ในการค านวณ
รูปภาพที่น ามาค านวณจะต้องเป็นรูปที่มีเพียงบุคคล
ปรากฏอยู่ในภาพเท่านั้น หากในรูปภาพประกอบไปด้วย
ทิวทัศน์ หรือองค์ประกอบอื่น ถึงแม้ว่าในรูปภาพน้ันจะมี
บุคคลที่อยู่ในลักษณะเปลือยก็ตาม จะส่งผลให้ค่า 𝑆𝑆𝐾𝐾𝐶𝐶ที่
ได้จากการค านวณมีค่าต่ า ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้ผิดพลาด 

 งานวิจัยฉบับนี้ ใช้วิธี k-fold cross validation 
เพื่อประเมินผลการทดลอง โดยก าหนดให้ 𝑘𝑘มีค่าเท่ากับ 
2 ซึ่งหมายถึงการสุ่มข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน  (13) 
ดังนั้น ข้อมูลจ านวน 700 รูปภาพ จากข้อมูลทั้งหมด 
1,400 รูปภาพจึงถูกแบ่งเป็นข้อชุดเรียนรู้เพื่อน ามา 
สร้า งModel และข้อมูลที่เหลืออีก 700 รูปภาพจึงถูก
แบ่งเป็นข้อมูลชุดทดสอบเพื่อใช้ในการพยากรณ์ 
(Predict) ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าความถูกต้อง (Accuracy) 

พารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง 

 งานวิจัยฉบับนี้ ได้ใช้ชุดข้อมูล TI-UNRAM 
เพื่อท าการทดลองจัดหมวดหมู่รูปภาพ โดยข้อมูลจะที่
จัดเก็บเป็นรูปภาพลามกอนาจารที่มีขนาดของพิกเซลไม่
เท่ากัน ดังนั้นจึงต้องปรับเปล่ียนขนาดของรูปภาพให้มี
ขนาด 90x90 พิกเซล 

 ส าหรับการทดลองด้วยวิธีการประมวลผลภาพ 
รูปภาพทั้งหมดจะถูกแปลงจากค่าสี RGB ให้เป็น HSV 
ซึ่งค่าสี HSV จะถูกน าไปค านวณหาพื้นที่ ROI ที่คาดว่า
เป็นสีผิวของมนุษย์ โดยต้องก าหนดช่วงของสีที่ต้องการ 
โดยการก าหนดค่าต่ าสุดของค่าสี HSV เป็น [10, 100, 
100] และค่าสูงสุด [22, 255, 255] ดังนั้น ค่าสี HSV ที่

 

Figure 55 The positive examples of non-human image 
from the TI-UNRAM dataset. 

Figure 44 Sample of positive images are found in the 
negative category. 

Figure 4  Sample of positive images are found in the 

negative category.

8 

 

 

 จากงานวิจัย (11) เริ่มต้นด้วยการค้นหาใบหน้า
ที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพ ทั้งนี้ รูปภาพที่ปรากฏในชุดข้อมูล 
TI-UNRAM บางส่วน (แสดงดัง Figure 5) ไม่ได้เป็นภาพ
บุคคล ดังนั้น การทดลองในส่วนของการประมวลผลภาพ
จึงไม่ได้รวมวิธีการค้นหาใบหน้าเข้าไปด้วย 

วิธีการประเมินผลทดลอง 

 ในงานวิจัยฉบับนี้ การตรวจหารูปภาพลามก
อนาจารด้วยวิธีการ Image Processing ใช้สมการในการ
จัดหมวดหมู่ของรูปภาพ (Image Classification ) ที่
น าเสนอโดย Marcial- Basilio et al . (10) ค านวณจาก
สมการที่ (9) 

𝑆𝑆𝐾𝐾𝐶𝐶   𝑅𝑅𝑂𝑂𝐼𝐼 
  𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑦𝑦           (9) 

โดย 𝑅𝑅𝑂𝑂𝐼𝐼คือพื้นที่ของรูปภาพที่คิดว่าเป็น  
 สีผิวของมนุษย ์

     𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑦𝑦 คือพิกเซลทั้งหมดของรูปภาพ 
 ที่ท าการจัดหมวดหมู่ 

 จากสมการที่ ( 9 )  หากค่า 𝑆𝑆𝐾𝐾𝐶𝐶มีค่ามาก 
หมายถึง มีจ านวนของพื้นที่สีผิวของมนุษย์เป็นจ านวน
มาก และหาก𝑆𝑆𝐾𝐾𝐶𝐶มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าในภาพนั้นไม่มี
ภาพพื้นที่ที่เป็นสีผิวของมนุษย์เลย โดยต้องใช้ค่า       
เทรดโชลด์𝑇𝑇เป็นตัวก าหนดค่าความลามกอนาจาร โดย
ค่า𝑇𝑇ถูกก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.5   ดังนั้น หากค่า
𝑆𝑆𝐾𝐾𝐶𝐶 ≥ 𝑇𝑇แสดงว่าภาพนั้นเป็นภาพลามกอนาจาร และ
𝑆𝑆𝐾𝐾𝐶𝐶 𝑇𝑇 แสดงว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ไม่ลามกอนาจาร  

 ดังนั้น หากใช้สมการที่ (9) ในการค านวณ
รูปภาพที่น ามาค านวณจะต้องเป็นรูปที่มีเพียงบุคคล
ปรากฏอยู่ในภาพเท่านั้น หากในรูปภาพประกอบไปด้วย
ทิวทัศน์ หรือองค์ประกอบอื่น ถึงแม้ว่าในรูปภาพน้ันจะมี
บุคคลที่อยู่ในลักษณะเปลือยก็ตาม จะส่งผลให้ค่า 𝑆𝑆𝐾𝐾𝐶𝐶ที่
ได้จากการค านวณมีค่าต่ า ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้ผิดพลาด 

 งานวิจัยฉบับนี้ ใช้วิธี k-fold cross validation 
เพื่อประเมินผลการทดลอง โดยก าหนดให้ 𝑘𝑘มีค่าเท่ากับ 
2 ซึ่งหมายถึงการสุ่มข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน  (13) 
ดังนั้น ข้อมูลจ านวน 700 รูปภาพ จากข้อมูลทั้งหมด 
1,400 รูปภาพจึงถูกแบ่งเป็นข้อชุดเรียนรู้เพื่อน ามา 
สร้า งModel และข้อมูลที่เหลืออีก 700 รูปภาพจึงถูก
แบ่งเป็นข้อมูลชุดทดสอบเพื่อใช้ในการพยากรณ์ 
(Predict) ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าความถูกต้อง (Accuracy) 

พารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง 

 งานวิจัยฉบับนี้ ได้ใช้ชุดข้อมูล TI-UNRAM 
เพื่อท าการทดลองจัดหมวดหมู่รูปภาพ โดยข้อมูลจะที่
จัดเก็บเป็นรูปภาพลามกอนาจารที่มีขนาดของพิกเซลไม่
เท่ากัน ดังนั้นจึงต้องปรับเปล่ียนขนาดของรูปภาพให้มี
ขนาด 90x90 พิกเซล 

 ส าหรับการทดลองด้วยวิธีการประมวลผลภาพ 
รูปภาพทั้งหมดจะถูกแปลงจากค่าสี RGB ให้เป็น HSV 
ซึ่งค่าสี HSV จะถูกน าไปค านวณหาพื้นที่ ROI ที่คาดว่า
เป็นสีผิวของมนุษย์ โดยต้องก าหนดช่วงของสีที่ต้องการ 
โดยการก าหนดค่าต่ าสุดของค่าสี HSV เป็น [10, 100, 
100] และค่าสูงสุด [22, 255, 255] ดังนั้น ค่าสี HSV ที่

 

Figure 55 The positive examples of non-human image 
from the TI-UNRAM dataset. 

Figure 44 Sample of positive images are found in the 
negative category. 

Figure 5  The positive examples of non-human image 

from the TI-UNRAM dataset.

 จากงานวจิยั11 เริม่ต้นด้วยการค้นหาใบหน้าทีป่รากฏ

อยู่ในรูปภาพ ทั้งนี้ รูปภาพที่ปรากฏในชุดข้อมูล TI-UNRAM 

บางส่วน (แสดงดงั Figure 5) ไม่ได้เป็นภาพบคุคล ดังนัน้ การ

ทดลองในส่วนของการประมวลผลภาพจึงไม่ได้รวมวิธีการ

ค้นหาใบหน้าเข้าไปด้วย

 วิธีการประเมินผลทดลอง

 ในงานวิจยัฉบบันี ้การตรวจหารปูภาพลามกอนาจาร

ด้วยวิธีการ Image Processing ใช้สมการในการจัดหมวดหมู่

ของรูปภาพ (Image Classification) ที่น�าเสนอโดย Marcial-

Basilio et al.10 ค�านวณจากสมการที่ 14

     (14)

โดย  คอื พืน้ทีข่องรปูภาพทีค่ดิว่าเป็นสผีวิของมนษุย์

  คือ พิกเซลทั้งหมดของรูปภาพที่ท�าการจัด

หมวดหมู่

 จากสมการท่ี 9 หากค่า  มีค่ามาก หมายถึง  

มีจ�านวนของพ้ืนท่ีสีผิวของมนุษย์เป็นจ�านวนมาก และหาก

 มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าในภาพนั้นไม่มีภาพพื้นที่ที่เป็นสี

ผิวของมนุษย์เลย โดยต้องใช้ค่าเทรดโชลด์  เป็นตัวก�าหนด

ค่าความลามกอนาจาร โดยค่า  ถกูก�าหนดให้มค่ีาเท่ากบั 0.5   

ดงันัน้ หากค่า  แสดงว่าภาพนัน้เป็นภาพลามกอนาจาร 

และ  แสดงว่าภาพนั้นเป็นภาพที่ไม่ลามกอนาจาร 

 ดงันัน้ หากใช้สมการที ่9 ในการค�านวณรปูภาพทีน่�า

มาค�านวณจะต้องเป็นรูปที่มีเพียงบุคคลปรากฏอยู่ในภาพ

เท่านั้น หากในรูปภาพประกอบไปด้วยทิวทัศน์ หรือองค์

ประกอบอื่น ถึงแม้ว่าในรูปภาพนั้นจะมีบุคคลที่อยู่ในลักษณะ

เปลอืยกต็าม จะส่งผลให้ค่า  ท่ีได้จากการค�านวณมค่ีาต�า่ 

ท�าให้ผลลัพธ์ที่ได้ผิดพลาด

 งานวิจัยฉบับนี้ ใช้วิธี k-fold cross validation เพื่อ

ประเมินผลการทดลอง โดยก�าหนดให้  มีค่าเท่ากับ 2 ซ่ึง

หมายถึงการสุ่มข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน13 ดังนั้น ข้อมูล

จ�านวน 700 รูปภาพ จากข้อมูลทั้งหมด 1,400 รูปภาพจึงถูก

แบ่งเป็นข้อชดุเรยีนรูเ้พือ่น�ามา สร้าง Model และข้อมลูทีเ่หลอื

อีก 700 รูปภาพจึงถูกแบ่งเป็นข้อมูลชุดทดสอบเพื่อใช้ในการ

พยากรณ์ (Predict) ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าความถูกต้อง (Accu-

racy)

 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง

 งานวิจัยฉบับนี้ ได้ใช้ชุดข้อมูล TI-UNRAM เพื่อ

ท�าการทดลองจัดหมวดหมู่รูปภาพ โดยข้อมูลจะที่จัดเก็บเป็น

รปูภาพลามกอนาจารทีม่ขีนาดของพกิเซลไม่เท่ากนั ดงันัน้จงึ

ต้องปรับเปลี่ยนขนาดของรูปภาพให้มีขนาด 90x90 พิกเซล

 ส�าหรบัการทดลองด้วยวธิกีารประมวลผลภาพ รปูภาพ 

ทั้งหมดจะถูกแปลงจากค่าสี RGB ให้เป็น HSV ซึ่งค่าสี HSV 

จะถกูน�าไปค�านวณหาพืน้ที ่ROI ทีค่าดว่าเป็นสผีวิของมนษุย์ 

โดยต้องก�าหนดช่วงของสีที่ต้องการ โดยการก�าหนดค่าต�่าสุด

ของค่าสี HSV เป็น [10, 100, 100] และค่าสูงสุด [22, 255, 

255] ดงันัน้ ค่าส ีHSV ท่ีไม่ได้อยูใ่นช่วงทีก่�าหนดจะถกูเปลีย่น

ให้เป็นสีด�า และค่าสีที่อยู่ในช่วงจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสีขาว

 ส�าหรับการค�านวณหาคุณลักษณะพิเศษด้วยวิธี 

HOG จ�านวนของเซลล์ในแต่ละบล็อก (Cell per Block) ถูก

ก�าหนดให้มีขนาด 2x2 เซลล์ โดยในแต่ละเซลล์มีจ�านวน

พิกเซล (Pixels per Cell) 30x30 พิกเซล และจ�านวนที่ใช้เก็บ

ค่า Orientation Bin ก�าหนดให้เป็น 18 bin และพารามิเตอร์ที่

ใช้ส�าหรบัวธีิ SIFT ประกอบด้วยขนาดของบลอ็ก หรอืเรียกว่า 

Patch ก�าหนดให้มขีนาด  15x15 การเคลือ่นทีข่องบล็อก (Grid 

Spacing) ครั้งละ 5 พิกเซล

 ส�าหรับการทดลองด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร 

แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือวิธี KNN ท�าการทดสอบโดยก�าหนดค่า

 ให้มีค่าต้ังแต่  และวิธี SVM โดยใช้ RBF 

Kernel โดยใช้วิธีการ Cross Validation เพื่อปรับแต่งค่า  

และ 
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สรุปผลการทดลอง
 ในการทดลองการจดัหมวดหมูร่ปูภาพลามกอนาจาร

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

ความถกูต้องของการจัดหมวดหมูร่ปูภาพลามกอนาจารแสดง

ดัง Table 1

Table 1   Average pornographic image classification 

results on TI-UNTAM dataset.

Method Classification 

Parameters

Accuracy (%)

IMGP+SKC 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 

 เริ่มต้นการทดลองด้วยวิธี IMGP+SKC โดยก�าหนด

ให้มีค่า  ปรากฎว่ามีความถูกต้องในการจัดหมวดหมู่

ต�า่ทีสุ่ดที ่64% ทัง้นีเ้นือ่งจากรปูภาพทีอ่ยูใ่นชดุข้อมลู TI-UNRAM  

ประกอบไปด้วยรูปภาพที่มีหลากหลายลักษณะ เช่น รูปภาพ

ไข่ และรปูภาพดอกกหุลาบสเีหลอืง เป็นต้น ดงันัน้ เมือ่น�ามาท

ดลองปรากฏว่ามีผลลัพธ์เป็น Negative จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่

ท�าให้วิธี IMGP+SKC มีอัตราความถูกต้องต�่าที่สุด

 ต่อจากนั้น ทดลองด้วยวิธี KNN ซึ่งก�าหนดให้

พารามิเตอร์  โดยค�านวณหาคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ

พื้นท่ีด้วยวิธี HOG และวิธี SIFT จากการทดลองปรากฏว่า 

KNN+HOG มีอัตราการจัดหมวดหมู่สูงกว่าวิธี KNN+SIFT 

โดยมีความถูกต้องที่ 70% และ 66.4% ตามล�าดับ

 การทดลองสุดท้าย ทดสอบด้วยวิธี SVM ร่วมกับวิธี 

HOG และวิธี SIFT ปรากฏว่าทั้งวิธี HOG+SVM และ 

SIFT+SVM มีอตัราการจัดหมวดหมูข่องรปูภาพลามกอนาจาร

เท่ากันที่ 78% ซึ่งมากกว่าวิธี HOG+KNN อยู่ที่ 8 เปอร์เซ็นต์

 ทั้งนี้  เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่าง 

SIFT+SVM และการทดลองในงานวิจัย ของ wijaya et al.13 

ปรากฏว่าผลการทดลองในงานวิจัย13 ให้ผลการทดลองที่สูง

กว่าประมาณ 12.13% ผู้วิจัยจึงได้น�าเสนอวิธี Bag of Visual 

Words (BOW) เพือ่ช่วยในการเรยีนรู้ข้อมลูทีม่อียูจ่�านวนจ�ากดั 

สรุปและอภิปรายผล
งานวจิยัฉบบันี ้ได้น�าเสนอวธีิการทางด้านการประมวลผลภาพ 

และการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อใช้ในการจัดหมวดหมู่ของ

รปูภาพลามกอนาจาร โดยใช้ชดุข้อมลู TI-UNRAM ทีม่รีปูภาพ

ทัง้สิน้จ�านวน 1,400 รปูภาพ โดยข้อมลูถกูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ด้วยวิธีการ Cross Validation ดังนั้นข้อมูลในชุดเรียนรู้จึงมี

เพียง 700 รูปภาพเท่านั้น ส่งผลต่อการค�านวณด้วยวิธี SVM 

เนื่องจากวิธีนี้จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลจ�านวนมากในการสร้าง 

Model 

 งานวิจัยได้เปรียบเทียบวิธีการหาคุณลักษณะพิเศษ

ด้วยวิธี HOG และวิธี SIFT เพื่อน�ามาใช้ร่วมกับวิธี KNN โดย

ค�านวณค่าระยะห่างด้วยวิธี Euclidean และ วิธี SVM โดยใช้ 

RBF Kernel จากการทดสอบปรากฏว่าวิธี HOG+SVM และ 

SIFT+SVM มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นที่

ทดสอบ

 ในอนาคต ผู ้วิจัยได้วางแผนในการใช้วิธีการหา

คุณลักษณะพิเศษด้วยวิธีที่อื่นที่แตกต่างกันไป เช่น SURF, 

DAISY และ ORB เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถใช้วิธีการ Bag of 

Visual Words (BOW) เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ข้อมูลที่มี

จ�านวนเพียง 700 รูปภาพ อาจส่งผลให้มีอัตราความถูกต้อง
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