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บทคัดยอ 

การเปรียบเทียบและยืนยันตัวตนดวยใบหนาเปนเทคโนโลยีที่กําลังเติบโตและเปนที่นิยมใชงานเพื่อประโยชนในการ

ยืนยันตัวบุคคลไมวาเพื่อเขาใชงานระบบ หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ รีคอกนิชั่นเอพีไอเปนตัวอยางเอพีไอที่เปด

ใหบริการเพื่อใหนักพัฒนาสามารถเชื่อมตอเขามาเพื่อสงภาพใบหนามาประมวลผลที่ระบบของผูใหบริการเพื่อเพิ่มความเร็วใน

การประมวลผลและเพื่อใหอุปกรณที่มีกําลังประมวลผลต่ําเชนโทรศัพทเคลื่อนที่อัจฉริยะสามารถใชคุณสมบัติเหลานี้ไดโดยไม

ตองทําการประมวลผลที่ยุงยากและใชพลังงานสูงที่ตัวเคร่ืองโทรศัพทเคลื่อนที่อัจฉริยะเอง สําหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาระบบเพื่อชวยในการพิสูจนและระบุตัวตนของผูสูญหายโดยเฉพาะเด็ก ดวยการถายภาพของเด็กที่สงสัยวาจะเปน

เด็กที่ถูกประกาศวาหายตัวไป โดยใชโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนบนสมารทโฟนแอนดรอยด จากนั้นโปรแกรมจะสงรูปภาพไป

ตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานขอมูลบนเซิรฟเวอรของรีคอกนิชั่นเอพีไอ โดยจะสงผลกลับมายังผูใชโดยระบุคารอยละความ

เหมือนจากการเปรียบเทียบและชื่อของเจาของรูปที่อยูในฐานขอมูลที่มีรอยละความเหมือนสูงที่สุด ผลการวิจัยพบวาการ

เปรียบเทียบใบหนาของบุคคลเจาของรูปในฐานขอมูลจะมีมากกวาคาเฉลี่ยผลการเปรียบเทียบใบหนาของบุคคลหนาคลาย

เจาของรูปในฐานขอมูล ซึ่งคาเฉลี่ยผลการเปรียบเทียบใบหนาของบุคคลเจาของรูปในฐานขอมูลที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือรอยละ 

77.9 และคาเฉลี่ยมากที่สุด คือรอยละ  90.1  

คําสําคัญ: เด็กสูญหาย รูปพรรณ แอนดรอยด 

Abstract 

Face comparison and identity verification is a growing and popular technology for the purpose of 

identity verification, whether for access to the system or to secure the place ReKognition API is an API 

sample that is open to allow developers to connect to send face images to the processing system of the 

service provider to speed up the processing and to Allowing devices with low processing power such as 

smartphones to use these features without the need for complicated processing and high power 

consumption at the smartphones. This research aims to develop a system to help identify and identify the 

missing person especially the child. By taking pictures of children suspected of being children who have 

been declared missing. Using programs developed on Android smartphones. Then the program sends the 

image to the server for comparison against the database and returns the user by specifying the percentage 
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similarity from the comparison and name of the owner of the image in the database with the Maximum 

Likelihood percentage. The results showed that the face comparison of the owner of the image in the 

database was more than the average. The mean of the results of the face comparison of individuals in the 

database with the lowest mean was 77.9 percent, the mean of the highest was 90.1 percent. 

Keywords: Missing children, Identifiers specified, Android 

1. ที่มาและความสําคัญ  

ในปจจุบันปญหาเด็กหาย เด็กถูกลักพาตัว และเด็กถูกบังคับใหเปนขอทาน หรือคาประเวณีนั้น เกิดข้ึนในประเทศไทย

บอยข้ึนและมักจะตามหาเด็กไมพบ หรือกวาจะพบเด็กเหลานั้นก็เกิดความบอบช้ําทางจิตใจจนบางราย ยากที่จะเรียกกลับคืน

ได ซ้ํารายหากถูกบังคับใหคาประเวณีก็อาจไดรับเชื้อ HIV หรือเกิดความเจ็บปวยตอรางกายได  

 สําหรับในประเทศไทยนั้นมูลนิธิกระจกเงาคือมูลนิธิที่ดูแลในเร่ืองการตามหาเด็กหายและเขาชวยเหลือซึ่งการ

ดําเนินการนั้นกระทําโดยการประกาศผานสื่อโทรทัศน และ สื่อสังคมออนไลนเชน Facebook ดังนั้นกลุมคนที่ติดตามขาวและ

สังคมออนไลนก็จะสามารถเปดดูรูปของเด็กที่หายได แตเมื่อพบเด็กที่สงสัยจริงๆ ก็ไมสามารถเจาะจงลงไปไดในทันทีวาใชเด็ก

ที่หายหรือไม ทําใหการเขาชวยเหลืออาจไมเกิดข้ึนเนื่องจากผูพบเห็นไมไดแจงใหทางหนวยงานที่เก่ียวของทราบเพราะไมแนใจ

วาจะใชเด็กที่หายหรือไม 

 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมที่ทํางานผานอุปกรณที่ประชาชนสวนมากมีใชงานอยางเชนสมารทโฟน ที่มี

ความสามาถในการถายรูปไดอยูแลว โดยเมื่อพบเจอเด็กที่ตองสงสัยวาจะเปนเด็กหายก็สามารถถายภาพและสงเขามาผาน API 

ของผูใหบริการเพื่อตรวจสอบกับระบบโดยอาศัยหลักการตามทฤษฎีในการวิเคราะหใบหนาและระบุใบหนาเชน  LSDNN, 

EigenFace  เพื่อระบุวาเด็กคนนั้นตรงกับขอมูลของเด็กหายจริงหรือไม หรือใกลเคียงเพียงใดเพื่อใหผูพบเห็นเด็กคนนั้น

สามารถตัดสินใจไดวาจะแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของเขาตรวจสอบดีหรือไมทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบพบวาเด็กคนนั้นมี

รูปพรรณใกลเคียงกับเด็กที่หายไป ใกลเคียงรอยละ 100 ก็จะทําใหแนใจไดวาเด็กคนนั้นคือเด็กที่หายไปหรือถูกลักพาตัวไป  

ซึ่งจะทําใหการเขาชวยเหลือเกิดข้ึนไดและลดความผิดพลาดของการระบุตัวไดมาก  

2. วัตถุประสงค  

เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบทีส่ามารถระบุรูปพรรณของเด็กที่สงสัยวาจะเปนเด็กที่ถูกลักพาตัวมาจากภาพถายเพื่อ

ตรวจสอบกับขอมูลของเด็กหายผานระบบรูจาํใบหนา 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

กระบวนการรูจําใบหนา(Face Recognition) คือ กระบวนการที่ไดนําภาพใบหนาที่ตรวจจับไดและประมวลผลแลว

จากข้ันตอนการตรวจจับใบหนามาเปรียบเทียบกับฐานขอมูลของใบหนาเพื่อระบุวาใบหนาที่ตรวจจับไดตรงกับบุคคลใด 

ตัวอยางของอัลกอริทึมการรูจําใบหนาไดแก Principal Component Analysis (PCA) คือการวิเคราะหองคประกอบหลัก 

ดวยเทคนิคในการผสม ลักษณะเดนในเวคเตอรนําเขาเพื่อสรางเวคเตอรใหมที่อยูในปริภูมิ (subspace) ที่มีมิตินอยกวา

เวคเตอรเดิม โดยการผสมที่ใชนั้นจะเปนการผสมเชิงเสนตรงหรือ linear combination นั่นคือการเอาลักษณะเดนมาคูณ

คาคงที่บางอยางแลวคอยบวกกับการนํา PCA มาใชในการพัฒนาระบบรูจําใบหนาก็จะทําไดโดยการแปลงภาพถายใบหนา

บุคคลสองมิติไปเปนเวคเตอรหนึ่งมิติ และเก็บไวในฐานขอมูล และเมื่อตองการนํารูปภาพใบหนาบุคคลที่สนใจมาเปรียบเทียบ

ก็จะทําการแปลงภาพใบหนานั้นเปนเวคเตอรหนึ่งมิติแลวนําเวคเตอรไปเปรียบเทียบกับภาพในฐานขอมูลเพื่อหาผลลัพธ 



 

 

วิธีการแบบ Linear Discriminant Analysis (LDA) นั้นก็จะมีวิธีการทํางานที่คลายกับ PCA ซึ่งใน PCA เราตองหา

ปริภูมิยอยที่เมื่อ project ขอมูลลงไปแลว มีการกระจายตัวสูงสุดแตใน LDA เราตองการปริภูมิยอยที่เมื่อ project  ขอมูลลง

ไปแลว ขอมูลจาก class เดียวกันเขาใกลกันมากข้ึน และขอมูลจากตาง class กันจะอยูหางกันมากข้ึนโดยแตละบล็อกคือ 

class  หรือภาพบุคคลที่มีความแตกตางกันนอยจะถูกจัดใหอยูในคลาสเดียวกัน 

Elastic Bunch Graph Matching (EBGM) EBGM ไดใชแนวคิดวารูปใบหนาของคนเรานั้นมีสวนที่ไมเปนเชิงเสนอยู

มาก (non-linear) และไมสามารถที่จะวิเคราะหโดยใชกระบวนการเชิงเสนอยางวิธีที่กลาวมากอนหนานี้ไดอยางเชนในเร่ือง

ของแสงที่ตกกระทบใบหนา,ตําแหนงของใบหนา และ การแสดงอารมณโดย EBGM จะใช Gabor Wavelet และ Gabor 

filter ในการประมวลผลและสรางภาพใบหนาโดยการกําหนดจุดที่สนใจบนใบหนาหลังจากนั้นก็เก็บภาพใบหนาที่สรางข้ึนไว

เปนฐานขอมูลเมื่อตองการที่จะทําการรูจําก็นําภาพนําเขามาผานกระบวนการเดียวกันและเปรียบเทียบระยะหางของแตละจุด

ของทั้งสองภาพวามีความใกลเคียงเพียงพอที่จะเปนรูปคนเดียวกันหรือไมซึ่งความยากของวิธีการนี้คือการกําหนดจุดที่สนใจ

บนใบหนาตองมีความแมนยําเปนอยางมาก 

การคนหาหนาคนจากภาพนั้นจึงเปนงานวิจัยที่ไดรับความสนใจศึกษากันอยางกวางขวาง เหตุผลที่ทําใหงานนี้ไดรับ

ความสนใจเนื่องมาจากความทาทายในการคนหาใบหนาบุคคลที่มีความหลากหลาย ของใบหนาที่ไมซ้ํากันในแตละบุคคล 

รวมถึงความเปลี่ยนแปลงไมแนนอนในการปรากฏของใบหนา เชน โครงสรางทางกายภาพของใบหนาที่แตกตางกันไปตามเชื้อ

ชาติตําแหนงที่ตั้งการวางทา หรือการแสดงออกของสีหนา เปนตน 

ใชการคนหาแบบจีนเนติกอัลกอลิทึมรวมกับโครงขายประสาทเทียม LSDNN (Lip detection neural network 

and Skin Distinction Neural Network) (Y.Mitsukura, et al. 2000) โดยทําการ คนหาตําแหนงของปากดวย LSDNN 

และทําการคนหาความสัมพันธของระยะหางระหวางตําแหนงของ ปากและสีผิวบริเวณโดยรอบดวยการคนหาแบบจีน

เนติกอัลกอลิทึมและวิธีเวกเตอรเก้ือหนุนรวมกับปริภูมิลักษณะเฉพาะ (eigenspace) ในการตรวจจับใบหนา บุคคลโดยใช

ปริภูมิลักษณะเฉพาะในการแบงขอบเขตความเปนหนาบุคคลออกจากสิ่งแวดลอม และทําการพิจารณารวมกับการตรวจจับ

รูปแบบใบหนาดวยวิธีเวกเตอรเก้ือหนุน 

การรูจําใบหนาแบบหลายมุมมองโดยใชเทคนิคผสมผสานการแบงภาพและการจับคูภาพมุมมองจริง(มาลีรัตน โสดานิล 

และ อมรศักดิ์ อมรธนานันท, 2555) ไดวิจัยเพื่อแกปญหาของมุมมองของใบหนา และเพิ่มประสิทธิภาพดวยวิธีการผสมผสาน

ระหวางเทคนิคการแบงภาพและการจับคูภาพที่มีหลายมุมมอง โดยจุดประสงคของการแบงภาพเพื่อหาพื้นที่สวนที่มีความ

ใกลเคียงกับใบหนามากที่สุด สําหรับการแบงภาพผูวิจัยไดนําเทคนิค Local Binary Pattern มาชวยในการหาคา Histogram 

ของพื้นที่ จากนั้นไดหาคาน้ําหนักดวย Chi-Square Statistic จากผลการทดสอบโดยใชฐานขอมูลใบหนา GTAV, FEI และ 

INDIAN เปรียบเทียบกับเทคนิคการรูจําใบหนาแบบ  EigenFace  และ  EigenFace  ที่ใชฐานขอมูลมุมมองจริง  พบวา

สามารถเพิ่มประสิทธิ ภาพการรูจําใบหนาแบบหลาย  มุมมองไดดีกวาเทคนิคที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

การรูจําใบหนาแบบใชคุณลักษณะทั้งใบหนาและเฉพาะสวนดวยแบบจําลองเชิงเรขาคณิตสามเหลี่ยมของตาและปาก

รวมกับแบบจําลองใบหนาเชิงเรขาคณิต(สมปอง เวฬุวนาธร และสุพจนนิตย สวุัฒน, 2553) ไดทําการวิจัยเพื่อพฒันาวิธีการที่

เพิ่มประสิทธิภาพการพิสูจนทราบตัวตนดวยการรูจําใบหนาโดยใชใบหนาทั้งหมดรวมกับใบหนาบางสวนเพื่อวิเคราะห

คุณลักษณะดวยแบบจําลองใบหนาเชิงเลขาคณิตสามเหลี่ยมของตาและปากรวมกับแบบจําลองใบหนาเชิงเรขาคณิตในการ

คนหาตําแหนงเฉพาะสวนของใบหนา 4 สวน คือ ตาซาย-ขวาจมูก และปาก ซึ่งผลที่ไดพบวาจากการทดลองกับภาพ 120 

ภาพพบวาสามารถเพิ่มประสิทธิ์ภาพของวิธีการแบบไอเกนเฟสมากข้ึนถึงรอยละ 90.86 



 

 

การพิสูจนทราบและระบุยืนยันตัวตนดวยการรูจําภาพใบหนาสวนใหญจะใชภาพใบหนาทั้งใบหนาในการรูจํา แตอยาง

ไรก็ตามประสิทธิภาพในการรูจํายังไมดีเทาที่ควรงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการพิสูจน

ทราบตัวตนโดยการรูจําภาพใบหนา(สมปอง เวฬุวนาธร และสุพจนนิตย สุวัฒน, 2554)  โดยการใชคุณลักษณะของใบหนาทั้ง

ใบหนารวมกับ คุณลักษณะเฉพาะสวนของใบหนาอีก 4 สวน คือ ตาซาย ตาขวา จมูก และปาก โดยวิธีการเชิงเรขาคณิตใน

การหา  ตําแหนงตาง ๆ บนภาพใบหนา เร่ิมจากการหาตําแหนงของตาทั้งสองขาง จมูก และปาก งานวิจัยนี้ใชภาพใบหนา 

110 ภาพ เพื่อการเรียนรูและทดสอบ การรูจําภาพใบหนาใชวิธีการประมวลผลกราฟแสดงคาความถ่ีของระดับความเขมพบวา

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรูจํามากข้ึนเปน 89.09% 

บริการ ReKognition  V.2 เปนซอฟตแวรที่ใชการวิเคราะหและระบุตัวตนดวยใบหนาโดยใหบริการในรูปแบบของ 

Cloud  Service ที่ถูกพัฒนาข้ึนโดย Orbeus  มีความสามารถในการตรวจสอบและระบุตวัตน  (Facial  Recognition) การ

แยกแยะสภาพแวดลอมได (Scene Understanding) สามารถเรียกใชงานผานหนาเว็บไซตไดและมี API ที่ทําใหผูพัฒนา

ซอฟตแวรสามารถเรียกใชบริการไดสะดวกมากข้ึนอีกดวย 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 การทํางานของระบบพิสูจนบุคคลสูญหายดวยการประมวลผลภาพใบหนาผานแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด มี

กระบวนการทํางานคือเมื่อผูใชถายรูปผูสงสัยที่หายตัวไปผานแอพพลิเคชั่นของระบบ ระบบจะนํารูปนั้นไปประมวลผล

เปรียบเทียบกับรูปของบุคคลสูญหายในฐานขอมูล โดยการทํางานของระบบพิสูจนบุคคลสูญหายดวยการประมวลผลภาพ

ใบหนาผานแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยดเร่ิมข้ึนเมื่อเราถายรูปผูสงสัยที่หายตัวไปผานแอพพลิเคชั่นของระบบ แลวสงรูปนั้นไป

ประมวลผลหาความเปรียบเทียบกับรูปของบุคคลสูญหายในฐานขอมูล โดยใหเซิรฟเวอรประมวลผล เมื่อประมวลผลสวนตางๆ

บนใบหนา   คาที่ไดจากการประมวลผลจะถูกสงกลับไปยังแอพพลิเคชั่นที่สงรูปถายมาวามีความคลายคลึงกับใครในฐานขอมูล 

รอยละความเหมือนเทาไหร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1  การทํางานของระบบพิสูจนบคุคลสูญหายดวยการประมวลผลภาพใบหนาผานแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด 

 สวนตอไปคือการอธิบายถึงการติดตอดังแสดงในรูปที่ 1 การทํางานของระบบพิสูจนบุคคลสูญหายดวยการประมวลผล

ภาพใบหนาผานแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด ซึ่งจะแสดงการติดตอระหวาง Client กับ Server โดย Client จะสงรูปถายที่

ตองการประมวลผลไปยัง Server และเมื่อ Server ประมวลผลรูปถายเสร็จจะสงผลการประมวลผลมายัง Client เชน  เมื่อสง



 

 

รูปถาย 1 รูปไปยัง Server แลว Server จะสงคากลับมาบอกวาบุคคลในรูปถายมีใบหนาคลายคลึงกับใคร รอยละความ

เหมือนเทาไหร เปนตน 

ฝง Server เมื่อไดรับภาพถายจาก Client จะทําการเรียกใชฟงกชั่น API ของ ReKognition เพื่อประมวลผลภาพใน

สวนตางๆที่สําคัญบนใบหนาของบุคคลในรูปภาพ เมื่อประมวลผลเสร็จจะสงคาผลของการประมวลผลภาพไปยัง Client จบ

การทํางานของฝง Server จากนั้น Client จะไดรับผลของการประมวลผลมาแลวแสดงผล จบการทาํงานของฝง Client 

  

 

 

 

    รูปที่  2  ผังระบบ (Flow chart ) แสดงการทาํงานของระบบ 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ผังระบบ (Flow chart) แสดงการทํางานของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  3  ผังระบบ (Flow chart ) แสดงการทาํงานของระบบ(ตอ) 

 การทํางานของระบบพิสูจนบุคคลสูญหายดวยการประมวลผลภาพใบหนาผานแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด สามารถ

อธิบายการทํางานได คือ เราถายรูปผูสงสัยที่หายตัวไปผานแอพพลิเคชั่นของระบบ แลวสงรูปนั้นไปประมวลผลหาความ

เปรียบเทียบกับรูปของบุคคลสูญหายในฐานขอมูล โดยใหเซิรฟเวอรประมวลผล เมื่อประมวลผลสวนตางๆบนใบหนา   คาที่ได

จากการประมวลผลจะถูกสงกลับไปยังแอพพลิเคชั่นที่สงรูปถายมาวามีความคลายคลึงกับใครในฐานขอมูล รอยละความ

เหมือนเทาไหร ซ่ึงเมื่อเร่ิมระบบแลว ผูใชแอพพลิเคชั่นจะเลือกปุม Take photo กลองถายรูปก็จะถูกเปดมา เมื่อผูใชถายรูป

แลวกลองถายรูปจะสรางตัวเลือกวาตองการจัดเก็บรูปนั้นหรือไม หากไมจะจบการทํางานเขาสูเมนูหลักเร่ิมตนโดยไมบันทึกรูป

ถายนั้น แตถาหากเลือกตกลง รูปถายนั้นก็จะถูกจัดเก็บไวในเม็มโมร่ี ผูใชจะเลือกรูปที่ตองการมาเปรียบเทียบจากโฟลเดอร

เม็มโมร่ีที่จัดเก็บรูป เมื่อเลือกรูปที่ตองการไดแลว แอพพลิชั่นจะทําการติดตอกับ API ของ ReKognition แลวทําการ

ตรวจสอบวาผูใชเลือกใชคําสั่ง Face_detect หรือไม หากตองการใชงาน API จะทําการสงคา json สําหรับ Face Detection 

มายังแอพพลิเคชั่น แลวแอพพลิเคชั่นจะทําการตรวจสอบความมีตัวตนของใบหนาวาระดับความมีตัวตนมากกวาหรือเทากับ 

0.1 หรือไม หากใชแอพพลิเคชั่นจะ Detect ใบหนา และแสดงผลคาที่ Detect ใบหนาได หากนอยกวา 0.1 จะทํางานในสวน 

B และหากไมใช Face_detect แลว API จะทําการตรวจสอบอีกวาผูใชเลือกใชคําสั่ง Face_recognize หรือไม หากตองการ

ใชงาน API จะทําการสงคา json สําหรับ Face Recognition มายังแอพพลิเคชั่น แลวแอพพลิเคชั่นจะทําการตรวจสอบความ

มีตัวตนของใบหนาวาระดับความมีตัวตนมากกวาหรือเทากับ 0.1 หรือไม หากใชจะทํางานในสวน C หากไมจะทํางานในสวน 

B ตอไป 



 

 

หากรูปถายมีตัวตนของใบหนา แอพพลิเคชั่นจะทําการรับคาชื่อผลลัพธและรอยละความเหมือนทั้งหมด แลว

แอพพลิเคชั่นจะทําการตรวจสอบวารอยละความเหมือนที่รับมานั้นมากที่สุดหรือไม หากไมการตรวจสอบก็จะดําเนินตอไป แต

ถาหากใชแอพพลิเคชั่นจะทําการแสดงชื่อและรอยละความเหมือนที่มากที่สุด ตอไปแอพพลิเคชั่นจะติดตอ GPS และ

ตรวจสอบวา GPS บนมือถือเปดอยูหรือไม หากไมเปดจะแสดงขอความวา “GPS is off ” แลวทํางานในสวนของ B แตถาหาก

เปดอยู จะทํางานในสวนของ D ตอไป ในจุดเชื่อม B คือจุดเชื่อมไปยังจบการทํางาน และในสวนที่จุดเชื่อม D คือจะทําการ

ติดตอ API ของ GPS และตรวจสอบวาสามารถตดิตอกับ API ของ GPS ไดหรือไม หากติดตอไมไดจะทําการแสดงขอความวา 

“Can not get location” และจบการทํางาน หากติดตอไดแอพพลิเคชั่นจะดึงคาละตจิูดและลองจิจูด แลวทาํคาละติจูดและ

ลองจิจูดมาใชในการดึงคาที่อยู โดยคาที่ดึงมาจะมี ถนน/ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ รหัสประเทศ เลขไปรษณีย ตามที่

ปรากฏในแผนที่แลวแสดงคาที่ดึงมาทั้งหมดและจบการทํางานระบบ 

5. ผลการวิจัย 

  เมื่อเปดโปรแกรมแลวจะพบกับสวนของรายการคําสั่งซึ่งการทํางานสามารถเลือกจากรายการไดโดยโปรแกรมที่พัฒนา

สามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยสามารถเลือกไดวาจะถายภาพหรือจะเลือกจากแกลลอร่ีซึ่งในกรณีที่

เลือกถายภาพจะเปนการทํางานแคในสวนของการถายภาพและเก็บลงแกลลอร่ีจากนั้นจะตองเลือกภาพจากแกลลอร่ีมาทํา

การวิเคราะหตั้งแต Face detection และ Face recognition ซึ่งหากพบหนาที่มีความเหมือนกันก็จะใหผลดังรูปที่ 4 (ค) 

โดยจะแสดงชื่อ และคารอยละความเหมือนที่วิเคราะหได รวมทั้งแสดงพิกัดตําแหนงที่ผูใชอยูเพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการ

คนหาตัวบุคคลที่เหมือนกับคนหาย ในการทดสอบกับกลุมตัวอยางของคนที่มีหนาคลายกันเปรียบเทียบกับคนที่เปนบุคคลนั้น

จริงพบวาโปรแกรมสามารถวิเคราะหหนาของบุคคลจริงกับคนหนาคลายใหผลที่แตกตางกันจนสามารถแยกไดอยางชัดเจนดัง

แสดงในรูปที่ 5 
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รูปที่  4 สวนของรายการคําสั่งและผลการเลือกรายการ Face recognition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  5 สวนของ 

6. สรุปผล  

จากการวิจัยพบวาระบบพิสูจนบุคคลสูญหายดวยการประมวลผลภาพใบหนาผานแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด 

สามารถที่ระบุตัวตนของใบหนาที่นํามาเปรียบเทียบไดใกลเคียงกับเจาของภาพ ซึ่งคาเฉลี่ยผลการเปรียบเทียบใบหนาของ

บุคคลเจาของรูปในฐานขอมูลที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 77.9 เปอรเซ็นต คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ  90.1 เปอรเซ็น สวนคาเฉลี่ยผล

การเปรียบเทียบใบหนาของบุคคลหนาคลายเจาของรูปในฐานขอมูลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 51.7 เปอรเซ็น คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

65.1 เปอรเซ็นต 

และพบวารูปตัวอยางที่ใหคาความเหมือนเฉลี่ยไดมากที่สุดคือรูปหนาตรง หากมีการเอียงใบหนาไมวาดานขวาหรือ

ดานซายก็จะทําใหระบบแปลผลรอยละความเหมือนไดแมนยํานอยลง แตอยางไรก็ตามก็ยังอยูในระดับที่ไมหางจากคาสูดสุด

มากนักคือ คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 77.9 เปอรเซ็นต คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ  90.1 เปอรเซ็น 
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