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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลัง
Image Classification หรื อการจาแนกข้ อมูลภาพออกเป็ นคลาสต่าง ๆ เป็ นงานที่ได้ รับ
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีความสาคัญอย่างมาก เห็นได้ จากการนาไปประยุกต์ใช้ ในงาน
หลายๆแขนง ในปั จจุบนั การจาแนกภาพ(Image Classification) โดยการใช้ โครงข่ายแบบคอนโวลู
ชัน Convolution neural network (CNN) นัน้ เป็ นวิธีที่ได้ รับความนิยมอย่างมาก ด้ วยปั จจัยที่การ
เรี ยนรู้เชิงลึก (Deep learning) สามารถทาได้ ง่ายขึน้ เนื่องด้ วยจานวนข้ อมูลภาพที่มีเพิ่มขึน้ อย่าง
มหาศาลและการมีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing service) ที่ทาให้ สามารถ
เข้ าถึง Computation unit ได้ ง่า ยขึน้ ในราคาที่ถูกลง และปั จ จัยที่ CNN สามารถลดขัน้ ตอนที่ มี
ความยุ่งยากในการจาแนกภาพโดยใช้ การเรี ยนรู้ ของเครื่ อง (Machine learning based image
classification) แบบดัง้ เดิม ที่ต้องสกัดฟี เจอร์ (feature extraction) เพื่อหาเส้ น (edge) สี (color)
รูปทรง (shape) ฯลฯ ด้ วยตัวเอง (hand-crafted features) เพื่อให้ ได้ ฟีเจอร์ (feature) ที่เหมาะสม
กับปั ญหาและชุดข้ อมูลนัน้ ๆ ก่อนแล้ วนาไปสร้ างโมเดล ซึง่ ต่างจาก CNN ที่จะใช้ การเรียนรู้ตงแต่
ั้
ต้ น จนจบกระบวนการ (end-to-end learning) ตัง้ แต่ ก ารหาฟี เจอร์ (feature) จนถึ ง การสร้ าง
แบบจาลอง และปั จจัยที่สาคัญที่สุดคือเรื่ องประสิทธิภาพที่ให้ ความแม่นยาสูง กว่ามากเมื่อเทียบ
การจาแนกภาพโดยใช้ การเรียนรู้ของเครื่ องแบบดังเดิ
้ ม
อย่ า งไรก็ ต ามการจ าแนกภาพโดยใช้ โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบคอนโวลูชัน จะมี
ประสิ ทธิภ าพดีและมี ความน่ าเชื่ อถื อภายใต้ สภาพแวดล้ อมแบบ Close-set เท่านัน้ เนื่องจาก
แบบจาลองจะถูกฝึ กขึน้ มาจากคลาสที่เราทราบทังหมดและในขั
้
นตอนการท
้
านายนันภาพที
้
่ใช้ ใน
การทานาย จะต้ องเป็ นภาพที่อยู่ในคลาสที่ปรากฏอยู่ในขันตอนการเทรนโมเดลเท่
้
านัน้ อย่างไรก็
ตามในการน าแบบจ าลองไปใช้ จ ริ ง มัก จะอยู่ ภ ายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มแบบ Open-Set ซึ่ง เป็ น
สภาพแวดล้ อมที่มีความเป็ นไปได้ เสมอที่ภาพที่ใช้ ในการทานายจะเป็ นภาพที่ไม่ได้ อยู่ในคลาสใด
ๆ เลยในขันตอนการฝึ
้
กฝนแบบจาลอง
สาหรับปั ญหาในงานวิจยั นี ้มาจากระบบ Bottle Beverage Image Classification ซึ่งเป็ น
การจาแนกภาพขวดเครื่องดื่มออกเป็ นชนิดต่าง ๆ โดยภาพเหล่านี ้เป็ นภาพที่ถกู ถ่ายด้ วยกล้ องจาก
โทรศัพท์จากตู้แช่ของตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศ ในการฝึ กแบบจาลองนัน้ เป็ นไปได้ ยากมากที่
สามารถสร้ างแบบจาลองให้ ร้ ู จกั ภาพของขวดเครื่ องดื่มทัง้ หมดในท้ องตลาด และมีโอกาสเสมอที่
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จะพบเครื่ องดื่มที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน กล่าวคือหากใช้ แบบจาลองกับภาพเหล่านี ้ซึ่งเป็ นภาพที่ไม่
ปรากฏอยู่ในคลาสใด ๆ ในขัน้ ตอนการฝึ กแบบจาลอง ผลการทานายที่ได้ ก็จะยังเป็ นคลาสหนึ่งที่
อยู่ในขันตอนฝึ
้
กแบบจาลองเสมอ ซึง่ เป็ นคาตอบที่ไม่ถกู ต้ อง
โดยวิทยานิพนธ์ นีไ้ ด้ นาเสนอวิธีการแก้ ปัญหาการจาแนกภาพแบบ Open-set ของภาพ
ขวดเครื่ อ งดื่ ม ซึ่ ง ภาพที่ ใช้ ท านายจะเป็ น ภาพที่ อ ยู่ ใ นคลาสที่ ป รากฏในขัน้ ตอนการฝึ ก ฝน
แบบจาลอง หรืออาจไม่ได้ อยู่ในคลาสใดเลยในขันตอนการฝึ
้
กฝนแบบจาลองเลยก็ได้

1.2 ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
่งหมายไว้ ดงั นี ้
1. สร้ างแบบจ าลองบนพื น้ ฐานโครงข่ายประสาทเที ยมแบบคอนโวลูชัน ส าหรับ การ
จาแนกภาพขวดเครื่องดื่มแบบเซ็ตเปิ ดที่มีความแม่นยาสูง
2. สามารถจาแนกภาพขวดเครื่ องดื่ม ออกเป็ นประเภทที่กาหนด (Target class) และ
สามารถระบุว่าเป็ นประเภทที่ไม่ร้ ูจกั (Unknown) เมื่อภาพที่ใช้ ทานายไม่ได้ อยู่ในกลุ่ม
ของคลาสใดในขันตอนการฝึ
้
กฝนแบบจาลอง
3. เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการจาแนกภาพที่ไม่ร้ ูจกั (Unknown class) ซึ่งเป็ นภาพที่ไม่
อยู่ในคลาสใดในขันตอนการฝึ
้
กฝนแบบจาลอง
4. เพื่อทราบถึงหลักการทางานของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน และนาไป
ปรับใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
1.3 ความสาคัญของการวิจัย
งานวิจัยนี เ้ ป็ น การศึกษาและน าเสนอวิธี แก้ ปัญ หาของการจ าแนกภาพขวดเครื่ องดื่ ม
ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มแบบ Open-set โดยภาพเครื่ อ งดื่ม เหล่านี จ้ ะถูก จ าแนกออกเป็ น สิ น ค้ า
ประเภทต่าง ๆ ผลการทานายจะถูกแปรผลและนาไปใช้ ในการวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาดใน
แต่ละพื ้นที่ แบบจาลองที่ใช้ ในการทานายจะถูกฝึ กฝนขึ ้นมาโดยอาศัยภาพสินค้ าที่ถูกรวบรวมและ
ทาการแยกเป็ นคลาสต่าง ๆ ไว้ แต่เมื่อโมเดลถูกนาไปใช้ งานจริ งพบว่ามีโอกาสเสมอที่ข้อมูลภาพที่
ส่ง มาท านายจะเป็ น ภาพที่ ไม่ ได้ อ ยู่ในกลุ่ม ของคลาสใด ๆเลยที่ ป รากฏในขัน้ ตอนการฝึ ก ฝน
แบบจาลองซึ่งจะส่งผลให้ เกิดความผิดพลาดในการทานาย ส่งผลให้ การแปรผลผิดพลาดไปด้ วยซึ่ง
จะเป็ นปั ญหา ในภาคธุรกิจที่ต้องนาผลที่ได้ ไปใช้ ต่อ ทังในการวางแผนการตลาด
้
แผนการกระจาย
สินค้ า ฯลฯ

3
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ กาหนดขอบเขตของานวิจยั ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. พัฒนาแบบจาลองสาหรับการจาแนกภาพโดยใช้ โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลู
ชัน สาหรับการจาแนกภาพขวดเครื่ องดื่มแบบเซ็ตเปิ ด โดยแบบจาลองที่ได้ จะมาจาก
การทดลอง N-Binary Classifier, N+unknown Class classifier, N+combination
Class Classsifier, 2 Layer Classification(OC-SVM and Multi-class model) and
2 Layer Classification(Isolation Forest and Multi-class model)
2. เปรี ยเทียบประสิทธิภาพแบบจาลองในแง่ของความแม่นยาและเวลาที่ใช้ ในการฝึ กฝน
แบบจาลอง โดยใช้ ชดุ ข้ อมูลภาพเครื่องดื่ม ซึง่ ประกอบด้ วย
- ชุดข้ อมูลภาพถ่ายสินค้ าเครื่ องดื่ม 44 คลาส (44 ประเภทสินค้ า) จานวน 11,309
ภาพ ซึง่ เป็ นภาพ
- ชุดข้ อมูลภาพสินค้ าเครื่องดื่ม 1,592 ภาพ ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่เป็ นสินค้ าที่มี SKU ไม่
ซ ้ากับ SKU ในชุดข้ อมูลแรกเลย

1.5 กรอบแนวคิดงานวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาและนาเสนอวิธีแก้ ปัญหาของการจาแนกภาพขวดเครื่ องดื่ม โดย
ใช้ เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั
เพื่อสร้ างแบบจาลองในการจาแนกภาพขวด
เครื่องดื่มภายใต้ สภาพแวดล้ อมแบบ Open-set ที่ภาพในการทานายอาจจะเป็ นภาพที่อยู่นอก
กลุม่ ของภาพที่ใช้ ในการฝึ กฝนแบบจาลอง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง และได้ จาแนกออกตาม
หัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ Open-set classification
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ Convolution Neural Network
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ Residual Networks (ResNet)
4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ Generative Adversarial Networks (GANs)
5. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ Variational Autoencoders (VAEs)
6. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ One-Class Support Vector Machine
7. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ Isolation Forest
8. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ Principal Component Analysis
2.1 Open-set classification
โดยปกติแล้ วในการสร้ างแบบจาลองเพื่อการจาแนก (Classification Model) แบบจาลอง
จะถูกฝึ กฝนมาจากข้ อมูลที่ถูกแยกไว้ เป็ นคลาสต่าง ๆ (class label) จากนันเมื
้ ่อโมเดลถูกนาไปใช้
งานจริ ง ข้ อมูลที่ใช้ ในการทานายจะต้ องเป็ นข้ อมูลที่เป็ นคลาสใดคลาสหนึ่งที่อยู่ในขั น้ ตอนการป
ฝึ กฝนแบบจ าลองเท่ า นั น้ ซึ่ ง ถื อ เป็ นสภาพแวดล้ อมแบบ close-set ในทางตรงกั น ข้ าม
สภาพแวดล้ อมแบบ open-set เมื่อนาแบบจาลองไปใช้ งานจริ งแล้ ว ภาพที่ใช้ ทานายสามารถเป็ น
ภาพที่ อ ยู่น อกเหนื อ กลุ่ม ของภาพที่ ใช้ ในขัน้ ตอนฝึ ก ฝนแบบจ าลองได้ นัน้ (Scheirer, Rocha,
Sapkota, & Boult, 2013) (Bendale & Boult, 2015)ภาพประกอบที่ 1 แสดงให้ เห็ น Decision
Boundaries ของคลาส สุนขั , แมว และ ม้ า ในการจาแนกภาพแบบ close-set หากนาแบบจาลอง
นี ้ไปใช้ จริ งแล้ วสมมติภาพที่ใช้ ทานายเป็ นภาพของเสือ ผลการทานายที่ได้ ก็จะยังเป็ น สุนัข, แมว
และ ม้ า เท่านัน้
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ภาพประกอบ 1 decission boundaries ของ close-set classification
จากภาพประกอบที่ 2 ซึ่งแสดงให้ เห็นถึง Open-set classification จากภาพจะเห็นว่า
นอกเหนือจากคลาสหลัก(known class) ซึ่งประกอบด้ วย สุนขั , แมว และ ม้ า แล้ ว ยังมีคลาสอื่น ๆ
(unknown class) ที่ยงั ไม่ทราบอยู่ด้วย

ภาพประกอบ 2 open-set classification
กล่ า วโดยสรุ ป แล้ วในปั ญหา Open-set classification นั น้ ในขั น้ ตอนการทดสอบ
แบบจาลอง (testing) จะมีทัง้ คลาสที่ร้ ู จัก (known class) ซึ่งเป็ นคลาสที่ใช้ ในขัน้ ตอนการฝึ กฝน
และคลาสที่เราไม่ร้ ูจกั (unknown class) ซึง่ เป็ น class ที่ไม่ปรากฏอยู่ในขันตอนการฝึ
้
กฝนมาก่อน
เลย ซึ่ ง จะแตกต่ า งจากปั ญ หา Close-set classification ทั ง้ แบบ binary และ multi-class
classification ตรงที่ในขันตอนการฝึ
้
กฝนและทดสอบจะใช้ แค่ known class เพียงเท่านัน้
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2.2 ทฤษฎีท่ ีเกี่ยวข้ องกับโครงข่ ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียมเป็ นแบบจาลองที่มี การทางานเลียนแบบการทางานของสมอง
อาศัยการเรียนรู้โดยใช้ หน่วยประมวลผลจานวนมากรวมกันเป็ นโครงข่ายซึ่งมีลกั ษณะเหมือนเซลล์
สมองมนุษย์ โดยมีส่ว นข้ อมูลรับเข้ าหรื ออินพุต (Input) และส่งค่าถ่วงนา้ หนัก (Weight) ผ่าน
การประมวลผลแล้ วจะได้ ข้อมูลออกหรือเอาต์พตุ (Output)

ภาพประกอบ 3 เพอร์ เซ็ปตรอน
ในโครงข่ายประสาทเทีย มนัน้ จะประกอบขึน้ จากเพอร์ เซ็ ปตรอน(Perceptron) ซึ่ง เป็ น
หน่วยพื ้นฐานที่เล็กที่สดุ ภาพประกอบที่ 3 แสดงโครงสร้ างของเพอร์ เซ็ปตรอน ซึง่ สามารถเขียนใน
รูปสมการได้ ดงั สมการที่ 1
𝑛

𝑦 = 𝑓 (𝑏 + ∑ 𝑤𝑖 𝑥𝑖 )

ข้ อมูลรั บเข้ า (Input)

𝑖=1

𝑋 = [𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ]

𝑥𝑖 คือ ข้ อมูลรับเข้ า (Input) แต่ละตัว

พารามิเตอร์ (Parameter)
𝑊 = [𝑤1 , 𝑤2 , … , 𝑤𝑛 ] , 𝑏
𝑤𝑖 คือ ค่าถ่วงน ้าหนัก (Weight)

ดังนัน้ 𝑥𝑖 · 𝑤𝑖 คือ Input ที่ถกู ถ่วงน ้าหนัก
𝑏 คือ ค่าความเอนเอียง (Bias)

(1)
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เอาท์ พุต (Output)
𝑧 = 𝑤1 · 𝑥1 + 𝑤2 · 𝑥2 + ⋯ + 𝑤𝑛 · 𝑥𝑛 + 𝑏
𝑦 = 𝑓(𝑧)
𝑧 คือ ผลรวมของข้ อมูลเข้ าที่ถ่วงน ้าหนักแล้ ว ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 𝑥𝑖 + 𝑏

คือ ฟั งก์ชนั่ กระตุ้น (Activation function)
𝑦 คือ ข้ อมูลส่งออก (output) จากเพอร์ เซ็ปตรอน
𝑓(. )

2.2.1 ฟั งก์ ช่ ันกระตุ้น (Activation Function)
ฟั งก์ชนั่ กระตุ้น (Activation Function) เป็ นฟั งก์ชนั ที่เป็ นตัวกาหนดว่าเพอ์เซปตรอนจะส่ง
ข้ อมูลออกในลักษณะใด ซึง่ ฟั งก์ชนั กระตุ้นมีหลายรูปแบบ เช่น ฟั งก์ชนั ซิกมอยด์ (Sigmoid
function), ฟั งก์ชนั ไฮเพอร์ โบลิกแทนเจนต์ (Hyperbolic Tangent Function; Tanh), ฟั งก์ชนั เรคติ
ไฟด์เชิงเส้ น (Rectified Linear Unit Function; ReLU)
𝜎(𝑧) =

𝑡𝑎𝑛ℎ (𝑧) =

1
1 + exp(−𝑧)
exp(𝑧) − exp(−𝑧)
exp(𝑧) + exp(−𝑧)

ReLU(z) = max (0, z)

สมการที่ 2 คือฟั งก์ชนั ซิกมอยด์จะให้ ผลลัพธ์อยู่ในช่วง 0 ถึง 1
สมการที่ 3 ฟั งก์ชนั ไฮเพอร์ โบลิกแทนเจนต์จะให้ ผลลัพธ์อยู่ในช่วง -1 ถึง 1
และ สมการที่ 4 ฟั งก์ชนั เรคติไฟด์เชิงเส้ นจะให้ ผลลัพธ์เป็ น 0 หรือ z

(2)
(3)
(4)
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2.2.2 การฝี กฝนแบบจาลองโครงข่ ายประสาทเทียม
เป้ามายของการงฝึ กฝนแบบจาลองก็เพื่อให้ ได้ แบบจาลองที่มีความแม่นยาที่สดุ ในการวัด
ว่าแบบจาลองสามารถทานายผลได้ ดีแค่ไหนต้ องมีการนิยามฟั งก์ชนั ต้ นทุน (loss function) ขึ ้นมา
เมื่อจะหาความแตกต่างระหว่างค่าจริง 𝑦 เปรียบเทียบกับค่าที่ทานาย 𝑦̂
ในขัน้ ตอนการฝึ กโครงข่ายประสาทเทียม ค่าถ่วงนา้ หนัก (𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡) และค่าความเอน
เอียง (𝑏𝑖𝑎𝑠) จะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้ ได้ ฟังก์ชนั ต้ นทุนน้ อยลงที่สดุ ดังที่แสดงในสมการที่ 5
(5)
จากสมการ
𝑦 คือ ค่าจริ ง
𝑦̂ คือ คือค่าที่ทานาย
𝐿(𝑦, 𝑦̂) คือ ฟั งก์ชน
ั ต้ นทุน (loss function)
2.2.3 ฟั งก์ ชันสูญเสีย (Loss Function)
ในการฝึ กฝนแบบจาลองค่าจาก loss function เป็ นตัวแปรที่ใช้ ในการปรับค่าถ่วงน ้าหนัก
เพื่ อหาค่าถ่วงนา้ หนักที่ดีที่สุดที่ทาให้ ค่าของฟั งก์ ชันต้ นทุนน้ อยที่สุด ฟั งก์ ชันต้ นทุนมี อยู่หลาย
ฟั งก์ชนั โดยต้ องเลือกใช้ ให้ เหมาะสมปัญหา เช่น Cross-entropy, MSE, Kullback Leibler ฯลฯ
ครอส-เอนโทรปี ล็อซ (Cross-entropy loss)
ครอส-เอนโทรปี ล็อซ (Cross-entropy loss) เป็ นฟั งก์ชนั ใช้ บ่งชี ้ประสิทธิภาพของ
แบบจ าลองว่าสามารถจ าแนกได้ ผิดพลาดแค่ไหน ในสมการที่ 6 แสดงการหา Crossentropy loss สาหรับการจาแนกเป็ นหลายประเภท(Multi-class classification) เพื่อบอก
ประสิทธิภาพในการจาแนกซึง่ ผลลัพธ์คือค่าความน่าจะเป็ นระหว่าง 0 ถึง 1
(6)
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2.2.4 การหาค่ าที่ดีท่สี ุด (Optimization)
การหาค่าที่ดีที่สุด (Optimization) มีเป้าหมายเพื่อหาพารามิเตอร์ หรื อค่าถ่วงนา้ หนักที่ดี
ที่สดุ เพื่อปรับปรุงแบบจาลองให้ มีประสิทธิภาพดีขึ ้น โดยวิธีการที่นิยมใช้ กนั ก็คือการเคลื่อนลงตาม
ความชัน (Gradient Descent Algorithm)
จากสมการที่ 7 เกรเดียนต์ ∇𝑔( 𝑤 ) คือ เวคเตอร์ ของอนุพันธ์ ย่อย(Partial derivatives)
ทังหมด
้
ซึง่ จะบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของ 𝑔( 𝑤 ) เมื่อ 𝑤 เปลี่ยน
(7)
(8)
ค่าถ่วงน ้าหนักใหม่จะหาได้ จากสมการที่ 8 โดยที่
𝛼 คือ อัตราการเรี ยนรู้ (learning rate)
𝜕𝐿
คือ เกรเดียนต์ของฟั งก์ชนั ต้ นทุนเทียบกับค่าถ่วงน ้าหนัก
𝜕𝑊
Full-Batch Gradient Descent
ฟูล แบตซ์ เกรเดี ยนต์ เดสเซนท์ (Full-Batch Gradient Descent) จะใช้
ข้ อมูลทุกจุดในการคานวณเกรเดียนต์ ดังที่แสดงในสมการที่ 9 แสดงให้ เห็นการ
คานวณเกรเดียนต์จากคือข้ อมูลตัวที่ 1 ถึง 𝑁
(9)
Stochastic Gradient Descent
สโตแคสติกเกรเดียนต์เดสเซนท์ (Stochastic Gradient Descent; SGD)
จะใช้ ข้อมูลเพียงจุดเดียวในการคานวณเกรเดียนต์แทนที่การใช้ ทุกจุดแบบดังที่
แสดงในสมการที่ 10
(10)
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Mini-Batch Gradient Descent
มินิแบตซ์ เกรเดียนต์ เดสเซนท์ (Mini-Batch Gradient Descent) จะใช้
ข้ อมูลบางส่วนในการคานวณเกรเดียนต์ จากสมการที่ 11 แสดงให้ เห็นการคาวณ
เกรเดียนต์จากคือข้ อมูลตัวที่ 𝑘 ถึง 𝑘 + 𝑚
(11)

2.3 ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ องกับโครงข่ ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolution Neural
Network)
โครงข่ า ยประสาทเที ย มแบบคอนโวลู ชัน (Convolution Neural Network; CNN) เป็ น
โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (Deep Neural Network) ที่ประกอบด้ วยเซ็ตของฟิ ลเตอร์ (Filter)
ซึ่งฟิ ลเตอร์ เหล่านีใ้ นจะใช้ เพื่อทาคอนโวลูชันกับอินพุต และในระหว่างขัน้ ตอนการฝึ กฝน(train
neural network) ฟิ ลเตอร์ เ หล่ า นี ก้ ็ จ ะถู ก ปรั บ ค่ า เพื่ อ ให้ ได้ ฟิ ลเตอร์ ที่ เหมาะสมที่ สุ ด โดยมี
จุดประสงค์คือการสกัดฟี เจอร์ จากภาพ (Feature Extraction)
โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน ได้ รับความนิยมอย่างมากหลังจาก Krizhevsky
ได้ นาเสนอ AlexNet (Krizhevsky, Sutskever, & Hinton, 2012) ซึง่ สามารถเอาชนะในการแข่งขัน
ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) โดยสามารถทาคะแนนได้ สงู
กว่าเทคนิคแบบดัง้ เดิม และ CNN Based Architecture ยังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเห็นได้ จาก top
5 error rate ของชุ ด ข้ อ มู ล ImageNet ลดจาก ~25% จนเหลื อ ~2.25% ภายใน 5 ปี ห ลัง จาก
AlexNet ถูกนาเสนอ ซึ่ง error rate ที่ ~2.5 % นัน้ ถือว่าน้ อยกว่า human error อีกด้ วย ปั จจุบัน
CNN ถูก ประยุก ต์ ไปใช้ ในคอมพิ วเตอร์ วิ ทัศ น์ (Computer vision) ไม่ ว่ าจะเป็ น การท า Image
Classification, Object Detection, Image and Video Recognition ฯลฯ
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ภาพประกอบ 4 แสดงโครงสร้ าง Convolution Neural Network
ที่มา: Convolutional Neural Network. (n.d.). Retrieved December 1, 2019, from
https://www.mathworks.com/solutions/deep-learning/convolutional-neural-network.html
จากภาพประกอบที่ 1 ได้ แสดงโครงสร้ างของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชนั
โดยเริ่มต้ นที่ ชันข้
้ อมูลเข้ า (Input Layer) จะรับข้ อมูลเข้ าเป็ นรูปภาพเพื่อเข้ าสู่การดาเนินการที่ชนั ้
ต่าง ๆ โดยสามารถจัดประเภทของชันต่
้ างๆ ได้ เป็ น ชันคอนโวลู
้
ชนั (Convolution Layer), ชันพู
้
ลลิ่ง (Pooling Layer), ชันเชื
้ ่อมโยงโดยสมบูรณ์ (Fully-Connected Layer)
2.3.1 ชัน้ คอนโวลูชัน (Convolution Layer)
ชันคอนโวลู
้
ชนั (Convolution Layer) มีไว้ เพื่อทาการคอนโวลูชนั ระหว่างอินพุต(Input) กับ
ฟิ ลเตอร์ /เคอร์ เนล(Filter/Kernel) ผลลัพธ์ที่ได้ คือฟี เจอร์ แมพ/แอคทิเวชันแมพ (Feature Map/
Activation Map) ดังที่แสดงในภาพประกอบที่ 5 โดยที่ฟิลเตอร์ จะมีการสุม่ และปรับเปลี่ยนใน
ขันตอนการเรี
้
ยนรู้
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ภาพประกอบ 5 Convolution Layer
ที่มา: Khan, S., Rahmani, H., Shah, S. A. A., Bennamoun, M., Medioni, G., &
Dickinson, S. (2018). A Guide to Convolutional Neural Networks for Computer Vision.
Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/document/8295029
ขนาดอินพุต (𝑊input × 𝐻input × 𝐷input) จะถูกกาหนดโดยความกว้ าง, ความสูงและ
ความลึก โดยปกติแล้ วขนาดความกว้ างและความสูงจะมีขนาดเท่ากัน ที่ชนอิ
ั ้ นพุต (Input Layer)
ความลึกของอินพุตจะมาจากจานวน Color depth เช่น หากเป็ นภาพสี RGB ความลึก (𝐷input )
จะเท่ากับ 3 และในชันที
้ ่ลกึ ขึ ้น (Hidden Layer) ความลึก (𝐷input ) จะเท่ากับจานวนฟิ ลเตอร์ ที่ใช้
ในชันก่
้ อนหน้ า
ที่ชนคอนโวลู
ั้
ชนั (Convolution Layer)จะมีพารามิเตอร์ สาหรับฟิ ลเตอร์ ดงั ต่อไปนี ้
จานวนฟิ ลเตอร์ (𝐾) จานวนฟิ ลเตอร์ ที่ใช้ จะส่งผลต่อความลึกของเอาต์พตุ (Feature
Map/Activation Map) ดังที่แสดงในภาพประกอบที่ 5 ความลึกของเอาต์พตุ (12 Activation
map)จะเท่ากับจานวนฟิ ลเตอร์ ที่ใช้ (12 Filter)
ขนาดฟิ ลเตอร์ (𝐹 × 𝐹) เป็ นการกาหนดขนาดความกว้ างและความสูงของฟิ ลเตอร์ เช่น
ฟิ ลเตอร์ ขนาด 3x3, 5x5, 7x7, 11x11
Stride (𝑆) ฟิ ลเตอร์ จะมีการขยับเพื่อดาเนินการคอนโวลูชนั กับอินพุต ดังนันจะต้
้ องมีการ
กาหนดว่าขนาดของ Stride เพื่อกาหนดการขยับของฟิ ลเตอร์
Zero-Padding (𝑃) คือการกาหนดว่าให้ มีการเติม 0 เข้ าไปที่บริ เวณขอบของอินพุต
หรือไม่ ปกติแล้ วถ้ าไม่มีการทา padding ผลที่ได้ จากการคอนโวลูชนั จะทาให้ ได้ ฟีเจอร์ แมพที่มี
ขนาดเล็กลงกว่าขนาดอินพุต จึงมีทางเลือกในการทา padding ในกรณีที่ต้องการรักษาขนาดของ
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ฟี เจอร์ แมพไม่ให้ หดลงและจานวน padding จะหาได้ จากสมการที่ 12 เมื่อต้ องการรักษาขนาด
ของเอาต์พตุ ให้ เท่ากับขนาดของอินพุต
𝑝=

𝑓−1
2

(12)

เอาต์ พุต(Output) ที่ได้ จากการทาคอนโวลูชนั จะเรี ยกว่า ฟี เจอร์ แมพหรือแอคทิเวชันแมพ
(Feature Map; Activation Map) ซึง่ จะมีขนาดเป็ น (𝑊output × 𝐻output × 𝐷output ) โดยที่
Woutput = ((Winput − F + 2P)/S) + 1

(13)

𝐻output = ((𝐻input − 𝐹 + 2𝑃)/𝑆) + 1
𝐷output = 𝐾

ผลที่ได้ จากการทาคอนโวลูชนั จะต้ องฝ่ านฟั งก์ชนั กระตุ้น (Activation Function) เพื่อทา
การปรับค่าที่ได้ จากการทาคอนโวลูชนั และส่งต่อไปเป็ นอินพุตในชันถั
้ ดไป โดยฟั งก์ชนั กระตุ้นที่
นิยมใช้ ใน CNN มีหลายฟั งก์ชนั เช่น ฟั งก์ชนั เรคติไฟด์เชิงเส้ น (ReLU) ภาพประกอบที่ 6 แสดง
ค่าที่ได้ หลังผ่านฟั งก์ชนั ฟั งก์ชนั เรคติไฟด์เชิงเส้ น

ภาพประกอบ 6 ผลลัพธ์ที่ได้ จากฟั งก์ชนั เรคติไฟด์เชิงเส้ น (ReLU)
2.3.2 ชัน้ พูลลิ่ง (Pooling Layer)
ชันพู
้ ลลิ่ง (Pooling Layer) มักวางต่อจากชันคอนโวลู
้
ชนั จะถูกใช้ เพื่อลดขนาดของฟี เจอร์
แมพ (Feature Map, Activation Map) กล่าวคือฟี เจอร์ แมพที่ได้ จากชันคอนโวลู
้
ชนั จะถูกส่งไปยัง
ชันพู
้ ลลิ่งเพื่อทาการลดขนาดความกว้ างและความสูง ทาให้ ข้อมูลที่จะส่งไปยังชันถั
้ ดไปทาให้ เป็ น
การมีขนาดเล็กลง ซี่งจะป็ นการลดพารามิเตอร์ ไปด้ วย
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ภาพประกอบ 7 Pooling Operation
ที่มา: CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition. (n.d.).
Retrieved, from http://cs231n.github.io/convolutional-networks/#architectures
ในชันพู
้ ลลิ่งจะรับข้ อมูลเข้ าซึ่งจะมีขนาดเป็ น (𝑊input × 𝐻input × 𝐷input) และจะมี
พารามิเตอร์ ที่ต้องกาหนดดังต่อไปนี ้
Pool size ขนาดของพูล (𝐹 × 𝐹)
Stride (𝑆) เพื่อกาหนดการขยับของ Pool
เอาต์พตุ ทจากชันพู
้ ลลิ่งจะมีขนาดเป็ น (𝑊output × 𝐻output × 𝐷output ) โดยที่
𝑊output = ((𝑊input − 𝐹)/𝑆) + 1

(14)

𝐻output = ((𝐻input − 𝐹)/𝑆) + 1
𝐷output = 𝐷input

การดาเนินการบนชันพู
้ ลลิ่งสามารถทาได้ 2 วิธีคือพูลค่ามากที่สดุ (Max Pooling) และพูล
ค่าเฉลี่ย (Average Pooling)
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ภาพประกอบ 8 การทาพูลลิ่ง
ที่มา: CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition. (n.d.).
Retrieved, from http://cs231n.github.io/convolutional-networks/#architectures
จุดประสงค์ของชันคอนโวลู
้
ชนั และชันพู
้ ลลิ่งนันก็
้ เพื่อทาการสกัดฟี เจอร์ จากภาพ โดยใน
ชันซ่
้ อนแรกๆ จะได้ พีเจอร์ ระดับล่างเช่น เส้ น ในชันที
้ ่ลกึ ขึ ้นลงไปก็จะเป็ นการสกัดฟี เจอร์ ที่ซบั ซ้ อน
ขึ ้น ซึง่ จานวนชันคอนโวลู
้
ชนั และชันพู
้ ลลิ่งที่เพิ่มขึ ้นก็จะส่งผลให้ ความลึกของโครงข่ายที่เพิ่มขึ ้น

ภาพประกอบ 9 โครงสร้ างอย่างง่ายของ CNN
2.3.3 ชัน้ เชื่อมโยงสมบูรณ์ Fully Connected Layer
ชันเชื
้ ่อมโยงสมบูรณ์ (Fully Connected Layer ) จะอยู่ในส่วนท้ ายของเครือข่ายซึง่ อาจจะ
มี 1-2 ชันก่
้ อนส่งข้ อมูลเข้ า Softmax Function โดยให้ ทกุ Neuron ในชันนี
้ ้จะต่อกับฟี เจอร์ แม
พก่อนหน้ าแบบ Fully-Connected โดยจะต้ องทาการ (Flatten) ให้ เป็ นเวคเตอร์ หนึ่งมิติก่อน

15
2.3.4 ฟั งก์ ชันซอฟต์ แม๊ กซ์ (Softmax function)
ฟั งก์ชนั ซอฟต์แม๊ กซ์ (Softmax function) จะถูกวางไว้ ที่ชนสุ
ั ้ ดท้ ายเพื่อหาความน่าจะเป็ น
ของแต่ละคลาส คลาสที่มีความน่าจะเป็ นสูงสุดคือผลการทานาย จากสมการที่ 15 คะแนนความ
น่าจะเป็ นของแต่ละคลาส. โดย 𝑧𝑖 คือ logit score ในเวคเตอร์ 𝑧 ความน่าจะเป็ นของแต่ละคลาส
หาได้ จากเอกซ์โพเนนเชียลของ logit หารด้ วยผลรวมของเอกซ์โพเนนเชียลของ logit ทุกตัว
ผลลัพธ์ที่ได้ คือคะแนนความน่าจะเป็ นของคลาส ซึง่ ผลรวมของความน่าจะเป็ นของทุกคลาสจะมี
ค่าเท่ากับ 1
𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(zi ) =

exp(𝑧𝑖 )
𝐾
∑𝑘=1 exp(𝑧𝑘 )

(15)

2.4 Residual Networks (ResNet)
สถาปั ตยกรรมเป็ นตัวกาหนดโครงสร้ างในแต่ละชัน้ จะมีการต่อกันอย่างไรหรื อใช้ ฟังก์ ชัน
กระตุ้นแบบไหน ขนาดฟิ ลเตอร์ เป็ นเท่าไหร่ โดยมี สถาปั ตยกรรมหลายๆตัวที่ม ชื่อเสียงและทา
ประสิทธิภาพได้ ดีที่สุด ณ ช่วงเวลานัน้ (state of the art) เช่น AlexNet, GoogLeNet, VGG เป็ น
ต้ น สถาปัตยกรรมใหม่ๆที่ถกู นาเสนอมีประสิทธิภาพดีขึ ้นจะมาพร้ อมกับความลึกที่มากขึ ้น(เพิ่มชัน้
ซ่อนมากขึ ้น) อย่างไรก็ตามมีงานวิจยั ที่แสดงให้ เห็นว่าเมื่อความลึกเพิ่มขึ ้นถึงจุดหนึ่งประสิทธิภาพ
กลับ ไม่ ไ ด้ ดี ขึ น้ หนึ่ ง ในสาเหตุส าคัญ ก็ คื อ การ Optimization เช่ น ปั ญ หา gradient vanishing
ส่งผลให้ ค่าเกรเดียนต์สญ
ู หาย เป็ นต้ น
Residual Networks (ResNet) (He, Zhang, Ren, & Sun, 2015) เป็ นสถาปัตยกรรมหนึ่ง
ที่มีการออกแบบที่สาคัญที่ทาให้ ได้ ประสิทธิภาพดีถึงแม้ ว่าจะมีความลึกมากก็ตาม โดยได้ นาเสนอ
เทคนิ ค ที่ เรี ย กว่ า skip connection ภาพประกอบที่ 11 แสดงโครงสร้ างของ ResNet ซึ่ ง เป็ น
โครงสร้ างที่ประกอบขึ ้นจาก Residual block ต่อกัน ResNet สามารถให้ ประสิทธิภาพดีถึงแม้ จะมี
ความลึกมากขึน้ ก็ตาม โดยโครงสร้ างที่แสดงในภาพคือ ResNet18 ซึ่งมี ค วามลึก 18 ชัน้ และ
สามารถสร้ างให้ ลกึ ขึ ้นได้ เช่น ResNet50, ResNet152 ที่มีความลึกถึง 50 และ 152 ชันตามล
้
าดับ
2.4.1 Residual Blocks
Residual Blocks ใช้ วิธีการทา Skip Connection เป็ นทางลัดเพื่อใช้ ข้ามชันคอน
้
โวลูชนั ในบางชัน้ เนื่องจากการคอนโวลูชนั ในบางชันอาจไม่
้
มีความจาเป็ นค่าถ่วงน ้าหนัก
สามารถให้ เป็ น 0 ได้ โดยที่ข้อมูลเข้ าก็จะส่งผ่านไปชันถั
้ ดไปได้ โดยไม่มีการสูญหาย
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ภาพประกอบที่ 10 แสดงโครงสร้ างของ Residual Block (รูปขวา) เทียบกับแบบปกติที่ไม่
มี Skip Connection (รูปซ้ าย) เมื่อ 𝑋 คือข้ อมูลเข้ า ข้ อมูลเข้ าจะผ่านการถ่วงน ้าหนัก
𝑓(𝑥) แล้ วส่งต่อไปยังฟั งก์ชน
ั กระตุ้น แต่ในกรณีของ Residual Block ข้ อมูลเข้ าถ่วง
น ้าหนักแล้ วจะนามารวมกับข้ อมูลเข้ าอีกที 𝑓(𝑥) + 𝑥 ก่อนส่งไปฟั งก์ชนั กระตุ้น

ภาพประกอบ 10 Residual block
2.4.2 ResNet Model
ResNet จะมีโครงสร้ างที่ประกอบขึ ้นจาก residual block ต่อกัน ดังที่แสดงใน
ภาพประกอบที 11 ที่ชนแรกของโครงข่
ั้
ายจะใช้ ฟิลเตอร์ ขนาด 7x7 และให้ เอาท์พตุ เป็ น 64
และกาหนด stride เป็ น 2 ตามด้ วยการทา Batch Normalization และการทาพูลลิ่ง
ค่าสูงสุด (Max pooling) ในชันต่
้ อๆไปจะประกอบขึ ้นจาก Residual Blocks ซึง่ มี
โครงสร้ างข้ างในประกอบด้ วยประกอบขึ ้นด้ วย ชันคอนโวลู
้
ชนั ที่ใช้ ฟิลเตอร์ ขนาด 3x3,
Batch Normalization และ ฟั งก์ชนั กระตุ้นเรคติไฟด์เชิงเส้ น (ReLU) ดังที่แสดงใน
ภาพประกอบที 11 (ซ้ าย) และในส่วนท้ ายของโครงข่ายจะทาพูลลิ่งแบบค่าเฉลี่ย
(Average pooling) ก่อนจะเข้ าสูข่ นตอนการจ
ั้
าแนก (classification) ต่อไป
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ภาพประกอบ 11 โครงสร้ างของ ResNet
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2.4 One-Class Support Vector Machine
One-Class Support Vector Machine (OC-SVM) (Schölkopf, Williamson, Smola,
Shawe-Taylor, & Platt, 2000) ถูกพัฒนามาจาก Support Vector Machine เพื่อใช้ ในงาน
Anomaly Detection โดยมีแนวคิดให้ ทาการฝึ กแบบจาลองด้ วยชุดข้ อมูลที่มีเพียงข้ อมูลปกติ
(normal data) และจะนาไปใช้ ตรวจจับข้ อมูลผิดปกติ (Anomaly) เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ ามา (new
observation) ภาพประกอบที่ 14 แสดงให้ เห็น Decision boundary ของ OC-SVM เมื่อจุดสีเทา
คือข้ อมูลที่ใช้ ในการฝึ กแบบจาลอง (training observation) วงกลมคือ decision boundary ที่จะ
เป็ นตัวแบ่งระหว่างข้ อมูลปกติกบั ข้ อมูลผิดปกติ หากข้ อมูลใหม่ที่โมเดลยังไม่เคยเห็นมาก่อนเข้ า
มาแล้ วแล้ วอยู่ภายใน decision boundary ก็จะถูกจาแนกเป็ นข้ อมูลปกติ(จุดสีเขียว) ในทาง
ตรงกันข้ ามหากข้ อมูลใหม่ตกอยู่นอก decision boundary แสดงว่าเป็ นข้ อมูลที่ผิดปกติ(จุดสีแดง)

ภาพประกอบ 12 Decision boundary
2.5 Isolation Forest
Isolation Forest (F. T. Liu, K. M. Ting, & Z.-H. Zhou, 2008) เป็ นเทคนิคที่ใช้ ในการ
ตรวจจับสิ่งผิดปกติ (Anomaly Detection) มีโครงสร้ างที่เป็ น Tree ที่ทาหน้ าที่แบ่งข้ อมูล
(Partitioning) จนข้ อมูลแต่ละตัว (Instance) แยกออกจากข้ อมูลที่เหลือ (Isolated)
การท างานของของ Isolation Forest จะเริ่ ม จากการแบ่ ง ข้ อ มู ล (Partitioning) ซึ่ ง การ
partitioning เริ่ มจากการเลือกฟี เจอร์ (Feature) มาแล้ วทาการสุ่มค่าระหว่างค่าน้ อยที่สดุ และมาก
ที่สดุ ของฟี เจอร์ ที่เลือกมาและค่าที่ส่มุ มาได้ นี ้จะใช้ ในการแบ่งข้ อมูล โดยกระบวนการ Partitioning
จะถูกทาซ ้าจนกระทั่งแต่ละ Instance แยกออกจาก Instance ที่เหลือ การ Partitioning ทาให้ ได้
โครงสร้ างแบบ Tree โดย Instance ที่ผิดปกติจะมี path จาก root node ที่สนกว่
ั ้ า Instance ปกติ
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จากภาพประกอบที่ 15 เมื่อ 𝑋𝑖 เป็ นข้ อมูลปกติ (normal point) ซึ่งจะต้ อง Partitioning ถึง
12 ครัง้ ถึงจะ Isolated ในขณะที่ 𝑋0 ซึง่ เป็ น anomaly จะ Partitioning เพียง 4 ครัง้

ภาพประกอบ 13 Isolation Forest Partitioning
2.6 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบหลัก (Principal Component Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis; PCA) เป็ นวิธีท่ใี ช้ ใน
การลดจานวนมิติของข้ อมูล (Dimensionality Reduction) ให้ มีขนาดที่เหมาะสมที่ยงั สามารถ
อธิบายข้ อมูลนันได้
้
สมมติให้ ข้อมูลมีตวั แปรจานวนมากเช่นมีตวั แปรจานวน n ตัว จากนัน้ PCA
จะทาการสร้ างเซ็ตของตัวแปรใหม่ซงึ่ เป็ นฟั งก์ชนั ของตัวแปรเดิม n ตัว โดยจะดึงรายละเอียดหรือ
ความแปรปรวนจากตัวแปรเดิมมาไว้ ในตัวแปรใหม่ให้ ได้ มากที่สดุ
PCA ได้ ถูกนามาใช้ ในการคัดเลือกฟี เจอร์ (Feature Selection) เพื่อให้ ได้ ฟีเจอร์ ใหม่ไปใช้
ในขันตอนการเทรนโมเดลด้
้
วย learning algorithm ใด ๆ แทนที่การใช้ ฟีเจอร์ ทงหมด
ั้
โดย PCA จะ
แปลงข้ อมูลที่มีฟีเจอร์ จานวนมากให้ มีจานวนฟี เจอร์ น้อยลง ส่งผลให้ ใช้ เวลาในการประมวลผล
และวิเคราะห์น้อยลง

ภาพประกอบ 14 ขันตอนการลดมิ
้
ติข้อมูลด้ วย PCA
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สาหรับขันตอนการท
้
า PCA จะประกอบด้ วย 5 ขันตอนหลั
้
ก ดังที่แสดงในภาพประกอบที่
16 ในขันตอนแรกคื
้
อการเตรียมข้ อมูลโดยการทานอมัลไลซ์ หากความแปรปรวนของตัวแปรใน
ข้ อมูลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
สามารถทาได้ โดยให้ แต่ละตัวแปรหารด้ วยค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากนันในขั
้ นตอนที
้
่ 2 จะเป็ นการคานวณหา covariance/correlation matrix เพื่อนาไป
คานวณหา eigenvectors และ eigenvalues ในขันตอนที
้
่ 3 โดยที่ eigenvalues จะเป็ นค่าที่บอก
ถึงความความสาคัญของแต่ละ eigenvectors (ค่า eigenvectors จะถูกเรียงจากมากไปน้ อยตาม
eigenvalues) ในขันตอนที
้
่ 4 จะเป็ นการเลือก eigenvectors ที่มีค่า eigenvalues สูงตามลาดับ
และ eigenvectors ที่เลือกทังหมดจะน
้
าไปสร้ างเป็ นชุดข้ อมูลใหม่

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ ูวิจยั ได้ ศึกษาสามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่มได้ แก่ งานวิจัยลุ่ม CNNBased Image Classification จะเป็ นการศึกษาสถาปั ตยกรรมและปั ญหาของโครงข่ายประสาท
เที ย มแบบคอนโวลูชัน , งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ องกลุ่ม Open-set classification ทัง้ แบบ traditional
machine learning based และ deep learning based, งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกลุ่ ม Anomaly
detection โดยหากพิจ ารณางานวิจัย ที่เกี่ ยวข้ องทัง้ หมดในกลุ่ม Open-set classification และ
Anomaly detection จากข้ อมูลที่ใช้ ในการฝึ กฝนแบบจาลอง จะสามารถแบ่งงานวิจัยได้ ออกเป็ น
2 กลุม่ ย่อย
(1) ใช้ ข้อมูล known class เท่านันในการฝึ
้
กฝนแบบจาลอง
(2) ใช้ ข้ อมู ล know class และ unknown class ในการฝึ กฝนแบ บจ าล อง โดยที่
unknown class คื อ ตั ว อย่ า งข้ อมู ล ที่ ใช้ แท น unknown class ซึ่ ง อาจจะเป็ น
ข้ อมูลภาพจริง หรือเป็ นภาพที่ได้ จากการสังเคราะห์
ผู้วิจยั ได้ แสดงรายละเอียดงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้
2.7.1 งานวิจัยกลุ่ม CNN-Based Image Classification
Anh Nguyen Jason Yosinski และ Jeff Clune (Bendale & Boult, 2015) นาเสนอ
งานวิจยั ที่ได้ ทดลองหาวิธีเพื่อหลอก Deep Neural Network-Based Classifier ด้ วยภาพที่ทาการ
สังเคราะห์ขึ ้นมาใหม่ ซึง่ เป็ นภาพที่ไม่สามารถแยกแยะประเภทได้ ด้วยตามนุษย์ ผลการทดลอง
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พบว่าสามารถหลอก Classifier ด้ วยคะแนน Confidence ที่สงู ซึง่ จริงๆแล้ วภาพเหล่านี ้ไม่ได้ เป็ น
ภาพที่อยู่ในคลาสใดเลย
Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, และ Geoffrey Hinton (Krizhevsky et al., 2012)
นาเสนอบทความวิจยั เรื่ อง ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural
Networks โดยงานวิจยั นี ้นับเป็ นผลงานชิ ้นสาคัญที่ทาให้ CNN เป็ นที่สนใจของนักวิจยั โดย
นาเสนอ AlexNet ซึง่ เป็ น CNN Based Architecture ตัวแรกที่สามารถเอาชนะในการแข่งขัน
ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) โดยสามารถทาคะแนนได้ สงู
กว่าเทคนิคแบบดังเดิ
้ ม AlexNet ซึง่ เป็ น CNN ตัวแรกๆที่ออกแบบมาเพื่อประมวลผลด้ วย GPU มี
จุดเด่นที่ใช้ filter ขนาดใหญ่ (11x11) , ประกอบด้ วย 8 hidden layer และเป็ น CNN โมเดลแรก
ที่ใช้ Rectified Linear Units (ReLUs) เป็ น Activation Function งานวิจยั นี ้ยังได้ ใช้ เทคนิคการทา
Data Augmentation ให้ เกิดความหลากหลายของภาพ ซึง่ ช่วยให้ ลดปัญหา overfit ได้
Karen Simonyan และ Andrew Zisserman (Simonyan & Zisserman, 2014) ได้
นาเสนอโมเดล VGG ซึง่ ใช้ เทคนิคการออกแบบที่แตกต่างไปจาก AlexNet โดยทาการลดขนาด
ของ filter เป็ น 3x3 (AlexNet ใช้ filterขนาด 11x11) แต่ใช้ การเพิ่มความลึกใน hidden layer เข้ า
ไปเป็ น 16-19 layer ผลที่ได้ คือประสิทธิภาพดีขึ ้นความแม่นยาที่สงู ขึ ้น
ในงานวิจยั หลัง AlexNet จะเห็นได้ ว่าความลึกของ hidden layer นันมี
้ การเพิ่มขึ ้นมาโดย
ตลอดหลายปี ความลึกที่เพิ่มขึ ้นนี ้ส่งผลให้ ความแม่นยาสูงขึ ้น แต่เมื่อจุดนึงความแม่นยาจะลดลง
อันเนื่องมาจากปัญหาค่าเกรเดียนต์สญ
ู หาย (gradient vanishing)
Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren และ Jian Sun (He et al., 2015) ได้
นาเสนอ CNN Architecture ที่สามารถมีความลึกมากและมี Accuracy สูงมากได้ โดยมี hidden
layer สูงสุดถึง 152 layer และแก้ ปัญหา gradient vanishing ด้ วยเทคนิค skip connection,
batch normalization ทาให้ ได้ ความแม่นยาสูง ถึงแม้ จะเป็ นโมเดลที่มีความลึกมากก็ตาม
Jonathan Huang และคณะ (Huang et al., 2016) ได้ นาเสนองานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษา
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพทังในแง่
้
ความเร็วและความแม่นยาของ Object Detector โดยเลือก
Detector ที่ใช้ Meta Architecture เป็ น SSD (Single Shot Multibox Detector) , Faster RCNN) และ R-FCN (Region-based Fully Convolutional ซึง่ Meta Architecture เหล่านี ้พัฒนา
บนพื ้นฐานของ Convolution Neural Network สาหรับการตรวจจับวัตถุ โดยใช้ CNN
Architecture อย่าง Inception , VGG , Resnet ,Mobile Net ในการทา Feature Extraction โดย
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบ Accuracy กับเวลาการประมวลผล (GPU Time) พบว่า Faster
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RCNN ที่ใช้ Inception Resnet V2 เป็ น Feature Extractor ให้ Accuracy สูงสุด ตามด้ วย Faster
RCNN ที่ใช้ Resnet เป็ น Feature Extractor ซึง่ ใช้ เวลาในการประมวลผลนานที่สดุ ตามลาดับ
ส่วน SSD ที่ใช้ Feature Extractor เป็ น MobileNet
Data Augmentation (Krizhevsky et al., 2012) ถูกใช้ เพื่อเพิ่มจานวนตัวอย่างรูปโดย
อาศัยรูปเดิมมาปรับซึง่ สามารถทาได้ โดยหลายวิธีเช่นทา Transforms โดยการทา Flip Horizontal,
Flip Vertical, การปรับขนาดหรื อเลือกมาบางส่วน (Random Crops/Scale) การขยับภาพ,
(Translation) , Rotation หมุนภาพ , ยืดภาพออก (Stretching), การเฉือนภาพ (Shearing)
รวมถึงการปรับค่า RGB หรื อ การปรับ Contrast (Wong, Gatt, Stamatescu, & McDonnell,
2016) ตัวอย่างของการทา Data Augmentation แสดงในภาพประกอบที่ 4 และนอกจาก Data
Augmentation จะถูกใช้ มาเพื่อเพิ่มจานวนตัวอย่างรูปแล้ ว ยังมีประโยชน์ในการลด Overfitting
อีกด้ วย
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ที่มา: How to Configure Image Data Augmentation When Training Deep
Learning Neural Networks. (n.d.). Retrieved from https://machinelearningmastery.com
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2.7.2 งานวิจัยกลุ่ม Open-set classification
Walter J. Scheirer และคณะ(Scheirer et al., 2013) ได้ ทาการศึกษาปัญหา Open-set
และได้ นิยามทฤษฎีที่น่าสนใจหลายหัวข้ อเช่น การหาความซับซ้ อนของปัญหา (openness
score), Open-set risk minimization และยังนาเสนออัลกอริทมึ หลายตัว เช่น 1-vs-set machine
algorithm ซึง่ พัฒนามาจาก SVM กล่าวคือ 1-vs-set machine จะใช้ 2 hyperplane โดยที่
hyperplane แรกจะได้ มาจาก SVM และ hyperplane อีกอันจะสร้ างให้ ขนานกับ hyperplane
แรก ข้ อมูลที่นามาทดสอบใดที่อยู่ระหว่าง 2 hyperplane จะจาแนกให้ เป็ น target class (known
class) ส่วนข้ อมูลที่อยู่นอก 2 hyperplane จะถูกจาแนกเป็ น unknown class
Abhijit Bendale และคณะ (Bendale & Boult, 2015) ได้ นาเสนอวิธีการแก้ ปัญหา
Open-set บน Deep Neural Network โดยงานวิจยั นี ้สะท้ อนให้ เห็นว่าที่ชนั ้ SoftMax Layer เป็ น
ปัญหาและต้ องปรับเปลี่ยนเพื่องาน Open-set classification จึงนาเสนอ OpenMax และ Multiclass Meta-Recognition เพื่อใช้ ในการคานวณหา class score แทนที่ SoftMax function ทาให้
สามารถระบุ unkown class ได้ ดีขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ 1-vs-set machine
OpenMax ยังถูกนาไปพัฒ นาต่อในงานของ Zongyuan Ge และคณะ (Ge, Demyanov, Chen,
& Garnavi, 2017) ที่ ได้ นาเสนอ G-OpenMax โดยนาเอา OpenMax ไปใช้ ร่วมกับ Generative
Adversarial Networks (GANs) (Goodfellow et al., 2014) เพื่อทาการสังเคราะห์ภาพ unknown
class ขึ ้นมา (synthetic image) ดังนันภาพ
้
known class และ ภาพ unknown class จะถูกใช้ ใน
การเทรนโมเดล ซึ่งจะแตกต่างจาก OpenMax เดิมที่จะใช้ แค่ภาพ known class ร่วมกับ EVT ใน
การประมาณค่าความน่าจะเป็ น
Lawrence Neal, Matthew Olson และคณะ (Neal, Olson, Fern, Wong, & Li, 2018)
ได้ นาเสนอการแก้ ปัญหาโดยใช้ เทคนิค data augmentation ร่วมกับ GANs ในการสร้ างภาพ
สังเคราะห์ภาพที่มีลกั ษณะคล้ ายกับภาพต้ นฉบับ (counterfactual image) โดยใช้ ภาพในชุด
ข้ อมูลที่เป็ นคลาสที่ร้ ูจกั (known class) เป็ นต้ นฉบับในการสร้ างภาพแบบคล้ าย ภาพที่สงั เคราะห์
ขึ ้นมาจะไม่ถกู จัดให้ อยู่ไปรวมในคลาสที่ร้ ูจกั (known class) คลาสใด แต่จะเป็ นคลาสพิเศษที่เพิ่ม
ขึ ้นมาอีกคลาสเพื่อใช้ ในการเทรน ผลการทดลองแสดงให้ เห็นประสิทธิภาพที่ดีกว่า Open-Max
และ G-OpenMax บนชุดข้ อมูล CIFAR10, CIFAR50 และ TinyImagenet
Lei Shu, Hu Xu และคณะ (Shu, Xu, & Liu, 2018) ได้ ใช้ เทคนิคการทา classification
แบบ open-set โดยนาเสนอ joint model framework ที่ประกอบด้ วยการทา classification,
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auto-encoding และclustering ผลที่ได้ คือนอกจากจะสามารถจาแนกคลาสที่ไม่ร้ ูจกั unknown
class แล้ วยังสามารถจัดกลุ่ม (clustering) คลาสที่ไม่ร้ ูจกั ได้ อีกด้ วย
Kumar Sricharan และ Ashok Srivastava (Sricharan & Srivastava, 2018) ได้ นาเสนอ
การสร้ าง Classifiers เพื่อให้ สามารถทานาย sample ที่อยู่นอกกลุม่ (out-of-distribution) โดยได้
ใช้ GAN เพื่อสร้ าง out of distribution sample ที่จะใช้ สาหรับการเทรนโมเดล GANs โมเดลที่
เลือกใช้ ได้ แก่ Standard GAN, ConfGAN, DCGAN, BoudaryGAN มาสร้ าง out of distribution
sample เพื่อใช้ เทรนบน VGGNet และชุดข้ อมูลที่ใช้ คือ MNIST, CIFAR10, SVHN, ImageNet
2.7.3 งานวิจัยกลุ่ม Anomaly Detection
Bernhard Schölkopf และคณะ (Schölkopf et al., 2000) ได้ นาเสนอ One-Class
Support Vector Machine (OC-SVM) ซึง่ เป็ นเทคนิคที่พฒ
ั นาจาก Support Vector Machine
โดยจะใช้ เพียงแค่ข้อมูลปกติ (normal data) ในขันตอนการ
้
training และใช้ โมเดลนี ้เพื่อหาข้ อมูลที่
ผิดปกติในขันตอนการ
้
testing รายละเอียดได้ กล่าวไว้ ในหัวข้ อที่ 2.4
Tax และคณะ ได้ น าเสนอ Support Vector Data Description (SVDD) (Tax & Duin,
2004) โดยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก SVM ในขัน้ ตอนการ training ของ SVDD จะเป็ น การค้ น หา
hyper-sphere ที่เล็ ก ที่ สุด (minimum radius) ที่ ส ามารถบรรจุ ข้อ มูล inlier ได้ เมื่ อมี ข้อ มูลใหม่
(new observation) หากตกอยู่ใน hyper-sphere ก็จะถือเป็ นข้ อมูลปกติ แต่หากตกอยู่ข้างนอก
hyper-sphere ก็จะถือว่าเป็ นข้ อมูลผิดปกติ
Fei Tony Liu, Kai Ming Ting และ Zhi-Hua Zhou (F. T. Liu, K. M. Ting, & Z. Zhou,
2008) ได้ นาเสนอ Isolation Forest สาหรับการทา Anomaly Detection โดยใช้ เทคนิคการ
partitioning ข้ อมูลเพื่อสร้ างเป็ น tree และใช้ ความลึกของ tree เพื่อหาว่าข้ อมูลใดเป็ น Anomaly
รายละเอียดได้ กล่าวไว้ ในหัวข้ อที่ 2.5
นอกจากงานวิ จัย ที่ เป็ น traditional machine learning based แล้ ว ยัง มี ง านวิ จัย ที่ ใ ช้
เทคนิค deep neural netework อีกหลายงานวิจยั เช่น
Poojan Oza และ Vishal M. Patel (Oza & Patel, 2019) ได้ นาเสนอการทา OC-CNN
(One-Class Classification บน Convolution Neural Network) โดยนา Pre-trained AlexNet
และ VGG มาปรับโครงสร้ างในบาง Layer และใช้ การ generate sample สาหรับ negative class
ขึ ้นมา กล่าวคือที่ Layer ท้ าย เมื่อ flatten activation map เป็ น feature vector แล้ วจะยังไม่สง่ ไป
ชัน้ Softmax Layer ทันที แต่จะนาไปรวมกับ pseudo-negative class data ที่ generate ขึ ้นมา
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จาก Gaussian Function ก่อนแล้ วจึงส่งไป Softmax Layer ในการทดลองได้ ใช้ ชดุ ข้ อมูลภาพ
Abnormality-1001 , UMDAA-02 Face และ FouderType-200 และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
กับวิธีการอื่นได้ แก่ OC-SVM (One-Class Support Vector Machine) , BSVM (Binary SVM) ,
MPM (MiniMax Probability Machine), SVDD (Support Vector Data Description), OC-NN
(One-Class Neural Network) และ OC-SVM+ ผลการวิจยั พบว่า OC-CNN และ OC-SVM+ ให้
ประสิทธิภาพสูงสุดสุดใกล้ เคียงกันกับทัง้ 3 ชุดข้ อมูล ทังบน
้ AlexNet และ VGGNet
Mohammad Sabokrou และคณะ (Sabokrou, Khalooei, Fathy, & Adeli, 2018) ได้ นา
Generative Adversarial Networks (GANs) มาประยุกต์เพื่อทา Novelty Detection โดยใช้
Deep Neural Network 2 ตัว โดย Network แรกเรี ยกว่า Refine (R) และ ตัวท่าสองคือ Detector
(D) มีหลักการทางานคือ R Network จะทาการ reconstruct ข้ อมูลใดๆ ในกรณีที่ข้อมูลนันเป็
้ น
positive sample แล้ ว R จะทาการ reconstruct เพื่อให้ ข้อมูลใหม่ที่มีค่าความน่าจะเป็ น positive
class สูงขึ ้น แต่ถ้ากรณีที่ข้อมูลเป็ น negative sample (outlier) R จะไม่สามารถทา Reconstruct
ได้ ดีนกั ทาให้ ค่าความน่าจะเป็ น positive class ลดลดนัน่ เอง จากนันข้
้ อมูลที่ผ่านการ
reconstruct แล้ ว จะส่งต่อไปยัง Network D เพื่อทาการแยก positive sample กับ negative
sample ในการทดลองได้ ใช้ ชดุ ข้ อมูล MNIST และ Caltech-256 โดยมีการสุม่ ภาพจาก
Categories อื่นเข้ ามาใส่ เพื่อให้ เป็ นภาพ Outlier ผลการวิจยั พบว่าสามารถ detect outlier ที่
ไม่ได้ อยู่ในคลาสที่ใช้ เทรนได้ ดีและเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ แล้ วมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
Raghavendra Chalapathy, Aditya Krishna Menon และ Sanjay Chawla
(Chalapathy, Menon, & Chawla, 2018) ได้ นาเสนอ OC-NN (One-Class Neural Network)
โมเดลสาหรับการทา Anomaly Detection โดยการสร้ าง Feed Forward Network และใช้ OCSVM (One-Class Support Vector Machine) มาใช้ เสมือนเป็ น loss function ในกระบวนการเท
รนโมเดล และได้ นาเสนอ alternating minimization algorithms เป็ น optimizer วิธีการที่งานวิจยั
นี ้ได้ นาเสนอจะแตกต่างจากวิธีแบบไฮบริ ด ที่จะใช้ autoencoder, GANs เพื่อให้ ได้ feature แล้ ว
ค่อยส่งต่อไปให้ Detector ตรวจสอบว่าเป็ น anomaly หรือไม่ ซึง่ แตกต่างจาก OC-NN ตรงที่
feature ที่ได้ จาก hidden layer จะถูกสร้ างขึ ้นเพื่อการทา anomaly detection ในการทดลองได้ ใช้
ชุดข้ อมูล Synthetic,MNIST,CIFAR-10,GTSRB และได้ เปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ที่ใช้ Deep Learning
เช่น Robust Convolutional Autoencoder, Deep Convolutional Autoencoder (DCAE) หรือวิธีแบบเชิง
เส้ นเช่น OC-SVM/SVDD ผลที่ได้ คือ OC-NN มีประสิทธิภาพใกล้ เคียงและดีกว่ากลุม่ OC-SVM/SVDD
ในบางกรณี

บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
ในการทาวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การเตรี ยมข้ อมูลสาหรับการวิจยั
2. การสร้ างแบบจาลองการจาแนกภาพ
3. การวัดประสิทธิภาพและวิเคราะห์ผล

3.1 การเตรี ยมข้ อมูลสาหรั บการวิจัย
ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ สร้ างชุดข้ อมูลเครื่องดื่ม ซึง่ ได้ มาจากสกัดมาจากภาพถ่ายตู้แช่สินค้ า
ในประเทศไทยโดยภาพถ่ า ยเหล่ า นี ถ้ ูก ถ่ ายด้ ว ยกล้ อ งสมาทโฟน ตัว อย่ า งภาพถ่ า ยแสดงใน
ภาพประกอบที่ 16

ภาพประกอบ 16 ภาพถ่ายตู้แช่ต้นฉบับ
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ภาพประกอบ 17 แสดงขั้นตอนสร้างชุดข้อมูล
เนื่องจากชุดข้ อมูลเครื่ องดื่มนี เ้ ป็ นชุดข้ อมูล ที่สร้ างขึน้ มาใหม่จึงต้ องมี กระบวนการสร้ าง
และเตรียมชุดข้ อมูลให้ ได้ มาตรฐานตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
3.1.1 ตรวจจับวัตถุท่สี นใจ (Object Detection)
Object Detection มี ห น้ าที่ เ พื่ อ ตรวจหาขวดใดๆในภ าพ ถ่ า ยตู้ แช่ ดั ง ที่ แ สดงใน
ภ าพ ป ระก อ บ ที่ 18 พั ฒ น าขึ น้ ม าโด ย ใช้ Faster R-CNN detector (Girshick, 2015) บ น
TensorFlow Object Detection API (Huang et al., 2016) และ Detector Model ทางานโดยใช้
Pre-trained model ที่ ถู ก ฝึ กฝนบนชุ ด ข้ อมู ล COCO-dataset (Lin et al., 2014) ภาพขวดที่
ตรวจจับได้ จะถูกนาไปทาการจัดประเภทของภาพ (Labeling)

ภาพประกอบ 18 Object Detection
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3.1.2 จัดประเภทของภาพ (Labeling)
ในขัน้ ตอนนีจ้ ะนาภาพที่ได้ จากขัน้ ตอนแรกมาจัดประเภท ตารางที่ 1 แสดงจานวนภาพ
ขวดเครื่ องดื่มแยกตามยี่ห้อ ซึ่งมีทัง้ หมด 44 ยี่ห้อ แต่ในงานวิจัยนีส้ นใจเฉพาะเครื่ องดื่ม 3 ยี่ห้อ
ได้ แ ก่ cbd, m150 และ redbull โดยน าภาพ 3 ยี่ ห้ อ นี จ้ ัด ให้ เป็ น 3 คลาสหลัก (Known class)
ได้ แก่ p1,p2 และ p3 ตามลาดับ และเครื่ องดื่มยี่ห้ออื่นๆที่เหลือ 41 ยี่ห้อจะจัดให้ เป็ นภาพในคลาส
อื่นๆ (Other Class) แสดงในภาพประกอบ และ ภาพประกอบที่ 19 และ 20 ตามลาดับ
ตาราง 1 แสดงจานวนภาพที่สกัดได้ แยกตามยี่ห้อเครื่ องดื่ม
id
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ยี่ห้อ
aje big grape
aje big green
aje big orange
aje big strawberry
c-vitt lemon
c-vitt orange
cbd
chalarm black galingale
coke
est
est play cream soda
fanta strawberry
gsd tang gui jub
ishiton genmaicha
jubjai
kratingdaeng-extra abc
kratingdaeng-extra zinc
kratingdaeng-g2
kratingdaeng-g3
lipo

จานวนภาพ
150
148
108
152
151
164
1027
213
285
181
180
182
327
223
187
217
295
362
290
200
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ตาราง 1 (ต่อ)
id
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ยี่ห้อ
lipo plus
lipton
m-150 storm
m150
mirinda mix-it blueberry
mirinda mix-it grape
mirinda orange
mirinda strawberry
oishi green tea genmai
oishi green tea original
oishi green tea water grape
oishi green tea water lemon
pharyanak
pharyanak herbal
ranger
ready
redbull
som in sum
sponsor
theoplex-l
vitamix v1000
white shark
yen yen herb
yen yen honey
รวมทัง้ สิน้

จานวนภาพ
174
175
252
1024
176
107
204
191
188
215
177
135
137
162
133
231
1032
243
237
357
111
227
186
193
11309
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ภาพประกอบ 19 เครื่องดื่มคลาส p1, p2 และ p3 ซึง่ เป็นคลาสหลัก (Known class) ที่ต้องทำการ
จำแนก

ภาพประกอบ 20 ภาพเครื่องดื่มในประเภทอื่นๆ (Other Class) โดยมาจากการนาภาพเครื่องดื่ม
41 ยี่ห้อ ที่อยู่นอกเหลือจาก (Knonw class) มารวมกัน
หลังจากกระบวนการจัดประเภทของภาพแล้ ว สามารถสรุปได้ เป็ น ประเภท p1 จานวน 1027 รู ป
ประเภท p2 จานวน 1024 รูป ประเภท p3 จานวน 1032 รูป และประเภท other จานวน 8226 รูป
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เนื่ องจากจุดประสงค์ ของงานวิจัยนีค้ ือสามารถทานายภาพที่อยู่นอกเหนือกลุ่ม ภาพที่ใช้ เทรน
โมเดลได้ (Unknown class) ผู้วิจยั จึงได้ เตรียมชุดข้ อมูลอีกชุด โดยการดึงภาพมาจากอินเทอร์ เน็ต
จานวน 1,592 รูป ซึ่งเป็ นภาพของเครื่ องดื่มซึ่งไม่มียี่ห้อซ ้ากับ 44 ยี่ห้อที่ใช้ ในการเทรนโมเดล ดังที่
แสดงในภาพประกอบที่ 21

ภาพประกอบ 21 ตัวอย่างภาพขวดเครื่องดื่มในกลุม่ Unknown Class

ภาพประกอบ 22 กราฟแสดงจานวนภาพขวดแยกเป็ นคลาสต่างๆ
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3.2 การสร้ างแบบจาลองการจาแนกภาพ
จุดประสงค์ของการสร้ างแบบจาลองก็ เพื่อจาแนกภาพขวดเครื่ องดื่มออกเป็ นคลาสต่างๆ
และหากขวดเครื่ องดื่มไม่อยู่ในคลาสใดในขันตอนการเรี
้
ยนรู้ก็ต้องจาแนกออกเป็ นคลาสที่ไม่ร้ ูจัก
ได้
𝐷𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑡 = {(𝑥1 , 𝑦1 ), (𝑥2 , 𝑦2 ), … , (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 )}

(16)

𝑦𝑖 ∈ {𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙1 , … , 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛 }

จากสมการที่ 16 ชุดข้ อมูล (Dataset) ประกอบขึ ้นจากเซ็ตของภาพโดยที่
𝑥𝒾 คือ ภาพที่ 1 ถึงภาพที 𝑛
𝑦𝑖 คือ คลาส (known class label) ของภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 𝑛
ภาพ 𝑥𝒾 จะถูกจาแนกออกเป็ นคลาส(known class label) และสามารถจาแนกเป็ นคลาส
ที่ไม่ร้ ูจกั (unknown class) ในกรณีที่ไม่อยู่ในคลาสใด(known class label) ในขันตอนการฝึ
้
กฝน
จากเป้าหมายข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ ออกแบบการทดลองออกเป็ น 3 โครงสร้ าง เพื่อทาการทดลองและ
หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพดีที่สดุ ดังต่อไปนี ้
1. N-Binary Classifier
2. N+1 Class Classifier
3. 2 Layer Classification
โดยที่ ร ะบบทั ง้ หมดจะท างานอยู่ บ น Google Compute Engine โดยก าหนดความ
ต้ องการไว้ เป็ น Machine type n1-highmem-2 (2 vCPUs, 13 GB memory) ,CPU platform
Intel Broadwell, GPUs 1 x NVIDIA Tesla K80
3.2.1 N-Binary Classifier
N-Binary Classifier เป็ นการฝึ กแบบจาลองเท่ากับจานวนประเภท (N Classifier) โดยแต่
ละโมเดลจะใช้ ข้อมูลภาพ 2 ประเภท (Binary Classification) คือภาพประเภทที่สนใจ 1 คลาส
เท่านัน้ และภาพประเภทอื่นๆ ซึง่ ทาให้ แต่ละแบบจาลองจะรับผิดชอบในการทานายเพียงแค่ 1
คลาส ซึง่ คาตอบที่ได้ จะเป็ นใช่หรือไม่ใช่คลาสนันเท่
้ านัน้ ด้ วยวิธีการฝึ กฝนแบบจาลองแบบนี ้ทาให้
ได้ แบบจาลองทังหมด
้
N ชุดเท่ากับจานวนคลาสที่มี (known Classes)
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ในขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือการสรุปการทานายจากทุกแบบจาลอง สามารถสรุปได้ เป็ น 3 กรณี
ดังต่อไปนี ้
1. กรณีที่ทุกแบบจาลอง ทานายว่าภาพเป็ นที่ไม่อยู่ในคลาสใดเลยที่ใช้ ในขันตอนการฝึ
้
กฝน
(Known classes) จะสามารถสรุปได้ ว่าเป็ นประเภทที่ไม่ร้ ูจกั (Unknown Class)
2. กรณี ที่มี 1 แบบจาลอง ทานายว่าภาพเป็ นที่อยู่ในกลุ่ม คลาสที่ใช้ ในขัน้ ตอนการฝึ กฝน
(Known class) จะสามารถสรุปได้ ว่าเป็ นภาพนันเป็
้ นประเภทที่ Classifier นันท
้ านาย
3. กรณีที่มีมากกว่า 1 แบบจาลอง ทานายว่าภาพเป็ นที่อยู่ในกลุ่มคลาสที่ใช้ ในขันตอนการ
้
ฝึ กฝน(Known class) ให้ เลือกคาตอบจากแบบจาลองที่มีคะแนนความเชื่อมั่น (SoftMax
probability score) สูงที่สดุ
ภาพประกอบที่ 23 แสดงโครงสร้ างของ N-Binary Classifier และขันตอนการท
้
านาย
(Prediction procedure) โดยภาพใดๆที่ใช้ ในการทานาย จะถูกจาแนกออกเป็ นคลาสใดๆตังแต่
้
Class1 – Class N หรือ Unknown Class

ภาพประกอบ 23 N-Binary classifier prediction procedure
ผู้วิจัยได้ ออกแบบ N-Binary Classifier โดยมีที่มาจากเทคนิค One-vs.-rest ที่ใช้ ในการ
ทา multi-class class โดยข้ อมูลที่ใช้ ในการฝึ กฝนแต่ละแบบจาลองจะใช้ ข้อมูลภาพ known class
คื อ {𝑝1, 𝑝2, 𝑝3} และใช้ ภ าพ other class เพื่ อ เป็ น ตัวแทนของ unknown class ซึ่ง การฝึ ก ฝน
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แบบจ าลองที่ ภ าพ known class ร่ ว มกับ unknown class เป็ น เทคนิ ค ที่ ป รากฏอยู่ใ นหลายๆ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังที่ผ้ วู ิจยั ได้ สรุปไว้ ในบทที่ 2
3.2.2 N+1 Class Classifier
N+1 Class Classifier เป็ นการฝึ กแบบจาลองโดยใช้ ข้อมูลภาพที่ร้ ูจกั ทังหมด
้
N คลาส
(known Classes) และข้ อมูลภาพคลาสเพิ่มเติม (Additional class) อีก 1 คลาส ซึง่ จะเป็ นภาพที่
อยู่นอกเหนือจาก N ประเภท (N Classes) โดยในการทดลองคลาสเพิ่มเติมยังสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 2 แบบคือ N+Unknown และ N+Combination
(1) N+Unknown ใช้ ข้อมูลภาพที่ร้ ูจกั ทังหมด
้
N คลาส (known Classes) และข้ อมูลภาพ
ประเภทอื่นๆ (other class) ที่ใช้ เป็ นตัวแทนของ unknown class ดังนันในการฝึ
้
กฝน
แบบจาลองจะใช้ ภาพ {𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟}
(2) N+Combination ใช้ ข้อมูลภาพที่ร้ ูจกั ทังหมด
้
N คลาส (known Classes) และ
ข้ อมูลภาพคลาสพิเศษซึง่ มาจากการนาภาพทังหมด
้
N คลาส (known Classes) มา
รวมกัน ดังนันในการฝึ
้
กฝนแบบจาลองจะใช้ ภาพ {𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, (𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3)}
ผู้วิจัยได้ ออกแบบ N+1 Class Classifier โดยได้ อ้างอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ภาพ
unknown class ในการฝึ กฝนแบบจ าลอง ในกรณี ของ N+Unknown คื อ การใช้ ภาพที่ อ ยู่
นอกเหนื อ known class มาเป็ น ตั ว แทนของ unknown class และในกรณี ข อง Combination
ผู้วิจัยได้ ออกแบบการทดลองโดยสมมติให้ ไม่ มี ตัวอย่างภาพที่จ ะใช้ เป็ นตัวแทนของ unknown
class อยู่เลย จะสามารถนาภาพ known class {𝑝1, 𝑝2, 𝑝3} มารวมกันเป็ นคลาสใหม่เพื่อใช้ เป็ น
ตัวแทนของ unknown class ได้ หรือไม่
3.2.3 2 Layer Classification (Two Layer Classification)
ผู้วิจยั ได้ ออกแบบ 2 Layer Classification ภายใต้ สมมติฐานว่าข้ อมูล unknow class ก็
คือข้ อมูลผิดปกติ(anomaly data) ที่สามารถใช้ การคัดกรองโดยใช้ อลั กอริทมึ อย่าง OC-SVM หรื อ
Isolation Forest ได้ ดังนัน้ Two Layer Classification จะประกอบขึ ้นด้ วยแบบจาลองที่แบ่ง
ออกเป็ น 2 ชัน้ ในชันแรกจะเป็
้
นการตรวจสอบว่าภาพที่ใช้ ทานายเป็ นภาพที่เป็ นภาพที่อยู่ในคลาส
ใด ๆ ในขันตอนการฝึ
้
กฝนหรือไม่ โดยใช้ วิธีการตรวจหาสิ่งผิดปกติ (Anomaly detection) หาก
ภาพใดเป็ นภาพผิดปกติก็จะถูกจาแนกเป็ นคลาสที่ไม่ร้ ูจกั (unknown class) แต่หากภาพใดเป็ น
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ภาพปกติก็จะถูกส่งไปยังชันที
้ ่สอง เพื่อทาการจาแนกภาพออกเป็ นคลาส 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 ดังที่แสดงใน
ภาพประกอบที่ 24

ภาพประกอบ 24 Procedure
อย่างไรก็ตามในขันตอนการฝึ
้
กฝน Two Layer Classification จะมีความซับซ้ อนกว่าวิธี
N-Binary Classifier และN+Combination สามารถสรุปเป็ นขันตอนได้
้
ตามภาพประกอบที่ 25
อธิบายได้ ออกเป็ น 3 ส่วนคือ Pre-trained model, การสกัดฟี เจอร์ (Feature Extraction), การ
ฝึ กฝนแบบจาลองสาหรับหาข้ อมูลผิดปกติ (Train Anomaly Detection)
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ภาพประกอบ 25 ขันตอนการฝึ
้
กฝนของ Multi-class classifier + OC-SVM และ Multi-class
classifier + Isolation Forest
1. Pre-trained model
Pre-trained model คื อ แบบจ าลองที่ ถู ก ฝึ ก ฝนมาเรี ย บร้ อยแล้ ว โดย
ผู้วิจยั ได้ เลื อ กใช้ pre-trained ResNet50 model จาก Keras Framework ที่ ถู ก
ฝึ กฝนบนชุดข้ อมูล ImageNet
2. Feature Extraction
Resnet50 pre-trained model จะถู ก ใช้ ในการสกั ด ฟี เจอร์ (Feature
Extraction) โดยใช้ ภ าพจากชุดข้ อมูลเครื่ องดื่ม ส่งเข้ า pre-trained model ที่ มี
การปรับโครงสร้ างตามภาพประกอบที่ 26 แสดงให้ เห็นว่ามีการปรับโครงสร้ าง
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โดยตัดชัน้ ที่ใช้ ในการทา classification ออกไป เนื่องจากฟี เจอร์ ที่สกัดได้ นีจ้ ะใช้
เพื่อการสร้ างโมเดล (Anomaly Detection Model)
3. Anomaly Detection Model
ฟี เจอร์ ที่สกัดได้ จะเป็ นข้ อมูลที่มีหลายมิติ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงออกแบบให้ มี
การลดมิติของข้ อมูล (Dimension Reduction) ก่อนที่ถกู นาไปใช้ ในการขันตอน
้
การฝึ กฝน โดยใช้ OC-SVM และ Isolation Forest

ภาพประกอบ 26 การใช้ Pre-trained model เพื่อสกัดฟี เจอร์ โดยการตัดโครงสร้ างสารับการทา
classification ออกไป
การใช้ pre-trained model มาสกัดฟี เจอร์ เป็ น เทคนิ คที่ป รากฏในหลายๆงานวิจัย เช่ น
งานวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั สรุปมาในหัวข้ อ 2.7.3
ตาราง 2 เปรียบเทียบรูปแบบการฝึ กฝนแบบจาลอง
รู ปแบบการฝึ กฝนและทดสอบ
N-Binary Classifier
N+1 Class Classifier
2-Layer Classification

จานวนแบบจาลอง หมายเหตุ
N
1
2
1 anomaly,
1 Image Classification
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3.2.3 การวัดประสิทธิภาพและวิเคราะห์ ผล
ในการวัดประสิทธิภาพของแบบจาลองที่สร้ างขึ ้นด้ วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อดูประสิทธิภาพใน
การจาแนก
รวมถึงเวลาที่ใช้ การฝึ กฝนแบบจาลอง
ผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ประสิทธิภาพโดยใช้ Accuracy score, Precision score, Recall score, F-1 Score สามารถ
คานวณค่าได้ จากสมการที่ 17-20 ตามลาดับ

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃

(17)

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃

(18)

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝐹1 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

2 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

จากสมการ
𝑇𝑃 คือ True Positive
𝑇𝑁 คือ True Negative
𝐹𝑃 คือ False Positive
𝐹𝑁 คือ False Negative

(19)
(20)

บทที่ 4
การดาเนินการวิจัยและผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ ดาเนิ นการวิจัย โดยท าการทดลองตลอดจนการวัดประสิท ธิภ าพเพื่ อให้ บ รรลุ
จุดประสงค์ของการวิจยั ที่ได้ กาหนดไว้ โดยกาหนดการทดลองไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. Based Model (Multi-Class Model)
2. การทดลอง Exploring SoftMax Probability Score
3. การทดลอง N-Binary Classifier
4. การทดลอง N+Unknown Class Classifier
5. การทดลอง N+Combination Class Classifier
6.การทดลอง 2 Layer Classification (OC-SVM)
7. การทดลอง 2 Layer Classification (Isolation Forest)
8. Dimension Reduction
4.1 Based Model (Multi-Class Model)
ในการทดลองแรกนี ้ผู้วิจยั ต้ องการสร้ างโมเดลโดยมีจดุ ประสงค์เพื่อดูประสิทธิภาพของการ
ทานายภาพกลุม่ หลัก (known class) ก่อน จึงสร้ างแบบจาลองในการจาแนกภาพขวดโดยใช้ ภาพ
กลุ่ม known class ซึ่งประกอบด้ วยคลาส 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 เพียงเท่านัน้ ทัง้ ในขัน้ ตอนการฝึ กฝนและ
ทดสอบแบบจ าลองดังนัน้ ผลการท านายของแบบจ าลองนี ท้ ี่ได้ จ ะเป็ น 𝐲̂ ∈ {p1, p2, p3}. โดย
เลือกสถาปั ตยกรรมแบบ Resnet50 และมีการกาหนด hyperparameter เป็ น batch size = 32,
epoch = 25, optimizer = SGD, learning rate = 0.1, Momentum = 0.9, Weight decay =
0.004, Loss function = cross entropy loss
ภาพประกอบที่ 27 แสดง loss และ accuracy ของการ train และ validation ซึ่งจะเห็นว่า
เมื่ อ epoch เพิ่ ม ขึ น้ ค่ า loss จะลดลงและ accuracy ก็ สู ง ขึ น้ ทั ง้ การ train และ validation
ภาพประกอบที่ 28 แสดง confusion matrix ซึง่ จะเห็นว่ามีประสิทธิภาพดีในทุกคลาส
Based Model จะน าไปใช้ ต่ อ ในการทดลอง Exploring SoftMax Probability Score, 2Layer Classification (OC-SVM) 2-Layer Classification (Isolation Forest)
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ภาพประกอบ 27 train loss, validation loss / epoch และ train accuracy, validation
accuracy/epoch

ภาพประกอบ 28 Confusion Matrix ของ Based Multi-class model
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ภาพประกอบ 29 Heatmap แสดงจุดสาคัญของภาพที่แบบจาลองสกัดได้ ของภาพที่ทานาย
ถูกต้ อง
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ภาพประกอบ 30 Heatmap แสดงจุดสาคัญของภาพที่แบบจาลองสกัดได้ ของภาพที่ทานายผิด
ภาพประกอบที่ 29 -30 แสดงให้ เห็นถึงบริ เวณที่สาคัญที่มีผลต่อการจาแนกโดยการนา
Activation map ที่ได้ จากชันคอนโวลู
้
ชนั สุดท้ ายมาสร้ างเป็ น heatmap โดยบริเวณที่สว่างของภาพ
ใดๆคือบริ เวณที่มีความสาคัญที่แบบจาลองสกัด จากภาพประกอบที่ 29 ซึง่ เป็ นภาพที่แบบจาลอง
ทานายได้ ถูกต้ องในขัน้ ตอนการทดสอบจะเห็นว่าบริ เวณที่มีความสว่างสูงคือบริ เวณฉลากของ
เครื่ องดื่ม ส่วนภาพประกอบที่ 30 เป็ นภาพที่แบบจาลองทานายผิดในขัน้ ตอนการทดสอบ เมื่อ
พิจารณา heatmap แล้ วจะเห็นว่าบริเวณที่สว่างจะไม่ใช่บริเวณฉลาก
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4.2 Exploring SoftMax Probability Score
ในการทดลองนีเ้ ป็ นการนา Based Model(Multi-Class Model) ซึ่งให้ ความแม่นยาที่สูงกับ
ข้ อมูลคลาสหลัก มาทาการทดสอบเพื่อทาการสารวจการกระจายคะแนนความเชื่อมั่น เนื่องจาก
Softmax Function จะถูกใช้ ในการหาความเชื่อมัน่ หรือคะแนนความน่าจะเป็ นว่าภาพขวดใดๆ จะ
ทานายเป็ นคลาสใดได้ แก่ 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 และคลาสใดที่มีค่าความน่าจะเป็ นสูงที่สดุ ก็จะเป็ นคาตอบ
ซึง่ คะแนนความน่าจะเป็ นของทุกคลาสจะมีผลรวมเป็ น 1 เสมอ
ดังนัน้ การทดลองนีจ้ ะถูกออกแบบโดยมีจุดประสงค์เพื่อสารวจคะแนนความน่าจะเป็ น ที่ได้
จาก Softmax Function ของภาพกลุ่ม unknown class ซึง่ ภาพเหล่านี ้จะเป็ นภาพที่ไม่ได้ เป็ นภาพ
คลาสใด ๆ ทัง้ 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3
สมมติฐานของการทดลองนี ้ก็คือ เมื่อทานายภาพกลุ่ม unknown class คะแนนความน่าจะ
เป็ น ของแต่ ล ะคลาสจะแตกต่ างกันไม่ ม าก มี การกระจายเท่ าๆกัน ถ้ าหากผลที่ ได้ เป็ น ไปตาม
สมมติฐานข้ างต้ น ก็จะสามารถหาช่วงคะแนนความน่าจะเป็ นที่เหมาะสมเพื่อทา threshold ใน
การแยก unknown class ได้ ดังที่แสดงในภาพประกอบที่ 31 คือตัวอย่างการกระจายคะแนนตาม
แบบอุดมคติ ที่สามารถกาหนดค่า threshold ได้ ง่าย อย่างไรก็ตามคะแนนความน่าจะเป็ นที่ได้
จริงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานดังที่แสดงในภาพประกอบที่ 32,33 และตารางที่ 3

ภาพประกอบ 31 การกาหนดค่า threshold เพื่อระบุ unknown class ในอุดมคติ
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ภาพประกอบ 32 ตัวอย่างภาพขวดและการกระจายของคะแนนความน่าจะเป็ นของภาพ
unknown class

ภาพประกอบ 33 การกระจายของคะแนนของภาพกลุม่ unknown
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ตาราง 3 แสดงสถิติของคะแนนความเชื่อมัน่ ของภาพ unknown class จานวน 1,592 ภาพ
count
mean
std
min
25%
50%
75%
max

1,592
0.929013
0.132177
0.365441
0.935618
0.998164
0.999943
1

ภาพประกอบที่ 32 แสดงตัวอย่างของภาพขวดของภาพขวดในกลุม่ unknown class โดย
จะเห็นว่าคะแนนไม่ได้ มีการกระจายไปยังคลาส 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 เท่าๆกัน แต่คะแนนความน่าจะเป็ น
จะสูงมากที่คลาสใดคลาสหนึ่งเท่านัน้ การกระจายของคะแนนไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่วางไว้
ภาพประกอบที่ 33 และตารางที่ 4 แสดงให้ เห็นการกระจายคะแนนความน่าจะเป็ น ของ
ภาพขวดในกลุ่ม unknown class ทัง้ หมด 1,592 ภาพซึ่งภาพเหล่านีเ้ ป็ นภาพที่ไม่ได้ อยู่ในคลาส
ใด จะเห็นว่าคะแนนความเชื่อมัน่ ส่วนใหญ่จะเกิน 99% ซึง่ เป็ นคะแนนความเชื่อมัน่ ที่สงู มาก
จากผลการทดลองข้ างต้ น สามารถสรุปได้ ว่า ภาพ unknown class นันถู
้ กทานายเป็ นภาพ known
class ซึง่ เป็ นการทานายที่ผิดด้ วยระดับคะแนนความเชื่อมัน่ ที่สงู มาก
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ภาพประกอบ 34 แสดงความแม่นยาในการจาแนก unknow และ known class ที่ระดับ
threshold ตังแต่
้ 0.1 – 1.0
เมื่ อ ก าหนดค่ า threshold ในช่ ว ง 0.1-1.0 เพื่ อ ท าการแยก ภาพ unknown class และ known
class (p1,p2,p3) หากคะแนนความเชื่อมั่นของภาพใดมีค่าต่ากว่าค่า threshold ที่ตงั ้ ไว้ ก็จะถูก
จ าแนกเป็ น unknown class ผลการทดลองแสดงให้ เห็ น ในภาพประกอบที่ 33 จะเห็ น ว่ าการ
กาหนดค่า thresholdที่ 1.0 ซึ่งเป็ นค่าความเชื่อมั่นสูงสุด จะสามารถแยก unknown class และ
known class ที่ความแม่นยา (Accuracy) 64% เท่านัน้
ดัง นัน้ สามารถสรุ ป ได้ ว่าการกาหนด threshold ยังมี ค วามแม่ น ยาไม่ เพี ย งพอต่ อการ
จาแนก unknow และ known class
4.3 N-Binary Classifier
ในการทดลองนีจ้ ะทาการสร้ า แบบจ าลอง 3 แบบจาลอง จากชุดข้ อมูลเครื องดื่มโดยมี
รายละเอี ย ดดัง ตารางที่ 5 โดยทุ ก แบบจ าลองจะใช้ ส ถาปั ต ยกรรมแบบ Resnet50 โดยมี ก าร
กาหนด hype-parameter เป็ น batch size = 32, epoch = 25, optimizer = SGD, learning rate
= 0.1, Momentum = 0.9, Weight decay = 0.004, Loss function = binary-cross entropy
loss
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ตาราง 4 N-Binary Classifier Training Procedure
#
Model 1

คลาสที่ใช้ ฝึกฝน
p1, other

วัตถุประสงค์
จาแนกว่าเป็ น p1 หรือ ไม่ใช่ p1
𝑦̂ ∈ {𝑝1, ~𝑝1}

Model 2

p2, other

จาแนกว่าเป็ น p2 หรือ ไม่ใช่ p2
𝑦̂ ∈ {𝑝2, ~𝑝2}

Model 3

p3, other

จาแนกว่าเป็ น p3 หรือ ไม่ใช่ p3
𝑦̂ ∈ {𝑝3, ~𝑝3}

สุดท้ าย N-Binary Classifier จะใช้ ทงั ้ Model1, Model2, Model3 ร่ วมกันในการทานายภาพขวด
เครื่ องดื่ม โดยใช้ Decision Function ตามที่แสดงในสมการที่ 21 โดยผลการทายจะเป็ น 𝑦̂ ∈
{𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, unknown }
𝑢𝑛𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛,
𝑝1,

𝑦̂ =

𝑝2,
{

𝑝3,

ทุกแบบจาลองจาแนกเป็ น 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
แบบจาลอง 1 จาแนกเป็ น 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑣𝑒 และได้ คะแนนสูงสุด
แบบจาลอง 2 จาแนกเป็ น 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑣𝑒 และได้ คะแนนสูงสุด
แบบจาลอง 3 จาแนกเป็ น 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑣𝑒 และได้ คะแนนสูงสุด

ภาพ ประกอบ ที่ 35 แสดง loss และ accuracy ในการ train และ validation ของ
Model1, Model2, Model3 โดยทัง้ 3 Model มีผลที่แสดงให้ เห็นแนวโน้ มที่ สอดคล้ องกันคือ เมื่อ
จานวน epoch เพิ่มขึ ้น ค่า loss จะลดและ accuracy จะเพิ่มขึ ้น

(21)
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ภาพประกอบ 35 train loss, validation loss / epoch และ train accuracy, validation
accuracy/epoch ของ N-Binary Classifier แต่ละแบบจาลอง
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precision
unknown 0.998
p1
0.580
p2
0.581
p3
0.816

recall
0.793
0.984
1
1

F1
0.934
0.729
0.735
0.899

ภาพประกอบ 36 Classification Report ของ N-Binary Classifier
ผลการทดลอง N-Binary Classifier แสดงให้ ประสิทธิภาพดังที่แสดงในภาพประกอบที่ 36
โดยมีค่า accuracy โดยรวมคือ 84% และหากพิจารณารายละเอียดในการจาแนกคลาสต่างๆโดย
อาศัยค่า precision, recall และ f1 ร่วมด้ วย จะสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) ประสิทธิภาพการจาแนก unknown มาจากการพิจารณาค่า recall ซึง่ จะเห็นว่า
สามารถตรวจหาภาพ unknown class ได้ 79% และหากพิจารณาค่า precision
แล้ วสามารถสรุปได้ ว่าภาพที่ถกู ทานายเป็ น unknown ทังหมดมี
้
ความถูกต้ องที่
99% เมื่อนาค่า precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 93%
(2) ประสิทธิภาพในการจาแนก p1 พิจารณาจากการที่สามารถตรวจหา p1 ด้ 98%
โดยพิจารณาจากค่า recall และ ค่า precision ที่ 58% แสดงให้ เห็นความถูกต้ อง
ของภาพทัง้ หมดที่ ถูกจ าแนกเป็ น p1 เมื่ อ น าค่ า precision และ recall มาหา
ค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 72%
(3) ประสิทธิภาพในการจาแนก p2 พิจารณจากความสามารถตวรจหา p2 ได้ 100%
โดยดูจ ากค่า recall และความถูกต้ องของภาพทัง้ หมดที่ถูกจาแนกเป็ น p2 มา
จากค่ า precision ที่ 58% เท่ า นั น้ เมื่ อ น าค่ า precision และ recall มาหา
ค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 73%
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(4) ประสิทธิภาพในการจาแนก p3 พิจารณาจากค่า recall ที่ได้ 100% แสดงให้ เห็น
ถึงประสิทธิภาพในการตรวจหา p3 ได้ ทงหมด
ั้
แต่เมื่อพิจารณาค่า precession ที่
100% จะเห็นว่าภาพที่ถูกทานายเป็ น p3 จะมีความถูกต้ องที่ 81% เท่านัน้ เมื่อ
นาค่า precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 89 %

4.4 N+Unknown Class Classifier
ในการทดลองนี ้ N+Unknown Class Classifier จะถู ก สร้ างขึ น้ มาโดยใช้ ภาพขวด
เครื่ องดื่ม 3 คลาสหลักคือ 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 ร่วมกับภาพ unknown class แบบจาลองจะถูกสร้ างโดย
ใช้ สถาปั ตยกรรมแบบ ResNet50 มีการกาหนด hyperparameter เป็ น batch size = 32, epoch
= 25, optimizer = SGD, learning rate = 0.1, Momentum = 0.9, Weight decay = 0.004,
Loss function = cross entropy loss โด ย โม เด ล ที่ ไ ด้ จ ะ ให้ ผ ล ก า ร ท า น า ย เป็ น 𝑦̂ ∈
{𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, unknown }

ภาพประกอบที่ 37 แสดง loss และ accuracy ในการ train และ validation โดยผลที่ได้ จ
ค่ า loss จะลดลงและค่ า accuracy สูง ขึน้ ตามจ านวน epoch ที่ เพิ่ ม ขึน้ และ accuracy ที่ 25
epoch มีค่าสูงกว่า 99%

ภาพประกอบ 37 train loss, validation loss / epoch และ train accuracy, validation
accuracy/epoch ของ N+Unknown Classifier
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precision
unknown 0.998
p1
0.776
p2
0.902
p3
0.696

recall
0.899
0.995
0.991
1

F1
0.953
0.872
0.944
0.821

ภาพประกอบ 38 Classification Report ของ N+Unknown Class Classifier
ผลการทดลองทีได้ แสดงในภาพประกอบที่ 38 ค่า accuracy โดยรวมคือ 92% และหาก
พิจารณารายละเอียดในการจาแนกคลาสต่างๆโดยอาศัยค่า precision, recall และ f1 ร่ วมด้ วย
จะสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) ประสิทธิภาพการจาแนก unknown มาจากการพิจารณาค่า recall ซึง่ จะเห็นว่า
สามารถตรวจหาภาพ unknown class ได้ 89% และหากพิจารณาค่า
precision แล้ วสามารถสรุปได้ ว่าภาพที่ถูกทานายเป็ น unknown ทังหมดมี
้
ความถูกต้ องที่ 99% เมื่อนาค่า precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1
ที่ 95%
(2) ประสิทธิภาพในการจาแนก p1 พิจารณาจากการที่สามารถตรวจหา p1 ได้ 99%
โดยพิ จ ารณาจากค่ า recall และ ค่ า precision ที่ 77% แสดงให้ เห็ น ความ
ถูกต้ องของภาพทัง้ หมดที่ถูกจาแนกเป็ น p1 เมื่ อนาค่า precision และ recall
มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 87%
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(3) ประสิทธิภาพในการจาแนก p2 พิจารณจากความสามารถตวรจหา p2 ได้ 99%
โดยพิจารณาจากค่า recall และความถูกต้ องของภาพทัง้ หมดที่ถูกจาแนกเป็ น
p2 มาจากค่ า precision ที่ 99% เมื่ อ น าค่ า precision และ recall มาหา
ค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 94%
(4) ประสิทธิภาพในการจาแนก p3 พิจารณาจากค่า recall ที่ 100% แสดงให้ เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการตรวจหา p3 ได้ ทัง้ หมด แต่เมื่อพิจารณาค่า precession ที่
69% จะเห็นว่าภาพที่ถกู ทานายเป็ น p3 จะมีความถูกต้ องที่ 69% เท่านัน้ เมื่อนา
ค่า precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 82 %
4.5 N+Combination Class Classifier
ในการทดลองนี ้ N+Combination Class Classifier จะถูกสร้ างขึ ้นมาโดยใช้ ภาพขวด
เครื่องดื่ม 3 คลาสหลักคือ 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 ร่วมกับภาพกลุม่ Combination ซึง่ มาจากการนาภาพ
𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 มารวมกันเป็ นคลาสใหม่เรี ยกว่า combination class แบบจาลองจะถูกสร้ างโดยใช้
สถาปั ตยกรรมแบบ ResNet50 มีการกาหนด hyperparameter เป็ น batch size = 32, epoch =
25, optimizer = SGD, learning rate = 0.1, Momentum = 0.9, Weight decay = 0.004, Loss
function = cross entropy loss โดยโมเดลที่ได้ จะให้ ผลการทานายเป็ น
𝑦̂ ∈
{𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, unknown }

loss และ accuracy ของการ train และ validation แสดงในภาพประกอบที่ 39 ซึง่ จะเห็น
ว่าค่าที่ได้ จะลดลงหรื อเพิ่มขึ ้นไม่แน่นอน หากพิจารณาค่า train accuracy จะต่ากว่า validation
accuracy เมื่อจานวน epoch เพิม่ ขึ ้นซึง่ แสดงให้ เห็นแนวโน้ มของการที่แบบจาลองมีการเรียนรู้
มากเกินไป (overfit) โดยผู้วิจยั ได้ สนั นิษฐานการเกิด overfit ว่ามีสาเหตุมาจาก Combination
class ล้ วนเป็ นภาพที่ซ ้ากับภาพที่อยู่ใน {𝑝1, 𝑝2, 𝑝3} ทังสิ
้ ้น
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ภาพประกอบ 39 train loss, validation loss / epoch และ train accuracy, validation
accuracy/epoch ของ N+Combination class classifier

precision
unknown 0.766
p1
0.489
p2
0.033
p3
0.447

recall
0.695
0.789
0.029
0.541

F1
0.774
0.604
0.030
0.489

ภาพประกอบ 40 Classification Report ของ N+Combination class classifier
ภาพประกอบที่ 40 แสดงประสิทธิภาพของ N+Combination Class Classifier โดยมีค่า
accuracy โดยรวมคือ 62% และหากพิจารณารายละเอียดในการจาแนกคลาสต่างๆโดยอาศัยค่า
precision, recall และ f1 ร่วมด้ วย จะสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) ประสิทธิภาพการจาแนก unknown พิจารณาได้ จากค่า recall ที่แสดงให้ เห็นว่า
สามารถตรวจหาภาพประเภท unknown class ได้ 69% และหากพิจารณาค่า
precision แล้ วสามารถสรุปได้ ว่าภาพที่ถูกทานายเป็ น unknown ทังหมดมี
้
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ความถูกต้ องที่ 76% เมื่อนาค่า precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1
ที่ 77%
(2) ประสิทธิภาพในการจาแนก p1 พิจารณาจากการที่สามารถตรวจหา p1 ได้ 78%
โดยดูจ ากค่า recall ส่วนค่า precision จะแสดงให้ เห็ นความถูกต้ องของภาพ
ทัง้ หมดที่ถูกจ าแนกเป็ น p1 ซึ่ง ทาได้ เพี ยง 48% เท่านัน้ เมื่ อ นาค่ า precision
และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 60%
(3) ประสิทธิภาพในการจาแนก p2 พิจารณจากความสามารถตวรจหา p2 ได้ 2.9%
เท่ า นัน้ โดยพิ จ ารณาจากค่ า recall ส่ ว นความถู ก ต้ อ งของภาพทั ง้ หมดที่ ถู ก
จาแนกเป็ น p2 มาจากค่า precision ที่ 3.3% เท่านัน้ และเมื่อนาค่า precision
และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 3%
(4) ประสิ ท ธิ ภ าพในการจ าแนก p3 พิ จ ารณาจากค่ า recall แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจหา p3 ที่ 54% แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า precession ที่
44% จะเห็นว่าภาพที่ถกู ทานายเป็ น p3 จะมีความถูกต้ องที่ 44% เท่านัน้ เมื่อนา
ค่า precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 48 %
4.6 2-Layer Classification (OC-SVM and Multi-Class Model)
การทดลอง 2-Layer Classification (OC-SVM and Multi-Class Model) จะใช้ OCSVM เพื่ อ แยกภาพ unknown class และ known class หากภาพใดที่ OC-SVM ท านายเป็ น
known จะต้ องนาไปจาแนกต่อโดยใช้ Multi-Class Model ซึ่งได้ มาจาก Based Model (จากการ
ทดลอง 4.1) เพื่อจาแนกภาพออกเป็ นคลาสต่างๆดังที่แสดงในภาพประกอบที่ 41

ภาพประกอบ 41 2-Layer Classification (OC-SVM and Multi-Class Model) prediction
procedure

55
ในการสร้ างแบบจ าลองโดยใช้ OC-SVM ชุด ข้ อ มูล ที่ ใช้ จ ะมาจากการใช้ Keras Pretrained Resnet50 เพื่อทาการสกัดฟี เจอร์ โดยใช้ ข้อมูลภาพคลาสหลักคือ 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 ได้ จากนัน้
นาฟี เจอร์ ที่สกัดได้ ไปใช้ ฝึกฝนแบบจาลอง
ฟี เจอร์ ที่ ส กั ด ได้ มี ทั ง้ หมด 1000 ฟี เจอร์ จ ากภาพ known class ทั ง้ หมด 3,083 ภาพ
ภาพประกอบที่ 42 แสดงตัวอย่างข้ อมูลของฟี เจอร์ ที่สกัดได้

ภาพประกอบ 42 ตัวอย่างฟี เจอร์ ที่สกัดได้ จาก Pre-trained ResNet50
ฟี เจอร์ ทัง้ หมดจะน าไปเทรน OC-SVM โดยก าหนด hyperparameter เป็ น nu = 0.5,
kernel = rbf, gamma = 0.1 ภาพประกอบที่ 43 แสดงประสิทธิภาพของ 2-Layer Classification
(OC-SVM + Based Model) โดยมีค่า accuracy โดยรวมคือ 71% และหากพิจารณารายละเอียด
ในการจ าแนกคลาสต่างๆโดยอาศัยค่า precision, recall และ f1 ร่ วมด้ วย จะสามารถสรุ ป ได้
ดังต่อไปนี ้
(1) ประสิทธิภาพการจาแนก unknown พิจารณาได้ จากค่า recall ที่แสดงให้ เห็นว่า
สามารถตรวจหาภาพประเภท unknown class ได้ 79% และหากพิจารณาค่า
precision แล้ วสามารถสรุปได้ ว่าภาพที่ถูกทานายเป็ น unknown ทังหมดมี
้
ความถูกต้ องที่ 81% เมื่อนาค่า precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1
ที่ 84%
(2) ประสิทธิภาพในการจาแนก p1 พิจารณาจากการที่สามารถตรวจหา p1 ได้ 47%
โดยดูจ ากค่า recall ส่วนค่า precision จะแสดงให้ เห็นความถูกต้ องของภาพ
ทัง้ หมดที่ถูกจ าแนกเป็ น p1 ซึ่ง ทาได้ เพี ยง 42% เท่านัน้ เมื่ อ นาค่ า precision
และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 44%
(3) ประสิทธิภาพในการจาแนก p2 พิจารณจากความสามารถตวรจหา p2 ได้ 60%
โดยพิจารณาจากค่า recall ส่วนความถูกต้ องของภาพทัง้ หมดที่ถูกจาแนกเป็ น
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p2 มาจากค่ า precision ที่ 49% และเมื่ อน าค่า precision และ recall มาหา
ค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 54%
(4) ประสิ ท ธิ ภ าพในการจ าแนก p3 พิ จ ารณาจากค่ า recall แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจหา p3 ที่ 44% แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า precession ที่
44% จะเห็นว่าภาพที่ถกู ทานายเป็ น p3 จะมีความถูกต้ องที่ 61% เท่านัน้ เมื่อนา
ค่า precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 51%

precision
unknown 0.810
p1
0.423
p2
0.493
p3
0.611

recall
0.798
0.475
0.606
0.447

F1
0.840
0.448
0.543
0.516

ภาพประกอบ 43 Classification Report ของ OC-SVM and Multi-class

4.7 2-Layer Classification (Isolation Forest and Multi-Class Model)
การทดลอง 2-Layer Classification (Isolation Forest and Multi-Class Model) จะใช้
Isolation Forest เพื่ อ แยกภาพ unknown class และ known class หากภาพใดที่ Isolation
Forest ท านายเป็ น known จะต้ อ งน าไปจ าแนกต่ อ โดยใช้ Multi-Class Model ซี่ ง ได้ ม าจาก
Based Mode จากการทดลองที่ 4.1 เพื่อจาแนกภาพออกเป็ นคลาสต่างๆ ในขัน้ ตอนการฝึ กฝน
แบบจาลองก็ใช้ ฟีเจอร์ เดียวกันกับการทดลองก่อหน้ านี ้ โดยมี hyperparameter เป็ น behavior =
new, max_samples =10, contamation = auto, randomstate = 42
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ผลการทดลองที่ได้ จะเห็นว่าประสิทธิภาพค่อนข้ างต่าดังที่ได้ แสดงในภาพประกอบที่ 45
โดยค่า accuracy โดยรวมคือ 29% และหากพิจารณารายละเอียดในการจาแนกคลาสต่างๆโดย
อาศัยค่า precision, recall และ f1 ร่วมด้ วย จะสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) ประสิทธิภาพการจาแนก unknown มาจากการพิจารณาค่า recall ซึง่ จะเห็นว่า
สามารถตรวจหาภาพ unknown class ได้ 12% และหากพิจารณาค่า
precision แล้ วสามารถสรุปได้ ว่าภาพที่ถูกทานายเป็ น unknown ทังหมดมี
้
ความถูกต้ องที่ 55% เมื่อนาค่า precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1
ที่ 29%
(2) ประสิทธิภาพในการจาแนก p1 พิจารณาจากการที่สามารถตรวจหา p1 ได้ 73%
โดยพิ จ ารณาจากค่ า recall และ ค่ า precision ที่ 22% แสดงให้ เห็ น ความ
ถูกต้ องของภาพทัง้ หมดที่ถูกจาแนกเป็ น p1 เมื่ อนาค่า precision และ recall
มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 34%
(3) ประสิทธิภาพในการจาแนก p2 พิจารณจากความสามารถตวรจหา p2 ได้ 68%
โดยพิจารณาจากค่า recall และความถูกต้ องของภาพทัง้ หมดที่ถูกจาแนกเป็ น
p2 มาจากค่ า precision ที่ 20% เมื่ อ น าค่ า precision และ recall มาหา
ค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 30%
(4) ประสิทธิภาพในการจาแนก p3 พิจารณาจากค่า recall ที่ 81% แสดงให้ เห็นถึง
ประสิ ทธิภ าพในการตรวจหา p3 แต่เมื่ อพิจ ารณาค่า precession ที่ 36% จะ
เห็ น ว่าภาพที่ ถูก ท านายเป็ น p3 จะมี ค วามถูก ต้ องที่ 36% เท่ านัน้ เมื่ อ น าค่ า
precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 49 %

ภาพประกอบ 44 2-Layer Classification (Isolation Forest + Based Model)
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precision
unknown 0.557
p1
0.225
p2
0.200
p3
0.360

recall
0.126
0.733
0.683
0.812

F1
0.295
0.344
0.309
0.498

ภาพประกอบ 45 Classification Report ของ Isolation forest and Multi-class
4.8 Dimension Reduction
การทดลอง OC-SVM และ Isolation Forest ยังให้ ประสิทธิภ าพที่ไม่ ดีนัก ดังนัน้ ในขัน้
ต่อไปจะเป็ นการปรับปรุ งประสิทธิภาพ โดยหากพิจารณาที่จานวนฟี เจอร์ ที่สกัดได้ ซึ่งมีทัง้ หมด
1000 ฟี เจอร์ จากภาพ known class ทัง้ หมด 3,083 ภาพ จะเห็นว่าจานวนมิติของของมูลสูงมาก
ผู้วิจยั จึงได้ ใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) เพื่อทาการลดมิติของข้ อมูล
ภาพประกอบที่ 46 แสดงให้ เห็น PC1 จะมีครอบคลุม variance สูงสุดที่ 13.31. % และ
PC2-PC10 ก็จะมี variance ลดลงตามลาดับ และภาพประกอบที่ 47 แสดงให้ เห็นว่าเพียงแค่ 200
component ก็ครอบครุม variance เกิน 80%
จากผลการวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบหลัก ผู้วิจัย ได้ เลื อกการลดมิ ติ ข้อมูล โดยใช้ แ ค่ 400
component ซึง่ สามารถอธิบาย variance ได้ 93% หลังจากลดมิติข้อมูลแล้ วก็ได้ นาข้ อมูลทีได้ เพื่อ
ไปสร้ างโมเดลโดยใช้ OC-SVM, และ Isolation Forest และทา hyperparameter tuning
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ภาพประกอบ 46 แสดง variance/components

ภาพประกอบ 47 กราฟแสดง variance/จานวน component
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precision
unknown 0.921
p1
0.493
p2
0.492
p3
0.679

recall
0.727
0.825
0.835
0.848

F1
0.870
0.617
0.619
0.754

ภาพประกอบ 48 Classification Report หลังทา PCA ของ OC-SVM and Multi-class

precision
unknown 0.885
p1
0.619
p2
0.652
p3
0.688

recall
0.852
0.748
0.601
0.807

F1
0.8884
0.6771
0.6253
0.7430

ภาพประกอบ 49 Classification Report หลังทา PCA ของ Isolation Forest and Multi-class
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หลังจากทา PCA ผลการทดลองที่ ได้ จ าก Multi-class and Isolation Forest จะเห็ น ว่า
ประสิทธิภาพดีขึ ้นในทุกตัวชี ้วัด จากภาพประกอบที่ 49 แสดงให้ เห็น accuracy โดยรวมที่ 85%
และหากพิจารณารายละเอียดในการจาแนกคลาสต่างๆโดยอาศัยค่า precision, recall และ f1
ร่วมด้ วย จะสามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) ประสิทธิภาพการจาแนก unknown พิจารณาได้ จากค่า recall ที่แสดงให้ เห็นว่า
สามารถตรวจหาภาพประเภท unknown class ได้ 85% และหากพิจารณาค่า
precision แล้ วสามารถสรุปได้ ว่าภาพที่ถูกทานายเป็ น unknown ทังหมดมี
้
ความถูกต้ องที่ 88% เมื่อนาค่า precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1
ที่ 88%
(2) ประสิทธิภาพในการจาแนก p1 พิจารณาจากการที่สามารถตรวจหา p1 ได้ 74%
โดยดูจ ากค่า recall ส่วนค่า precision จะแสดงให้ เห็นความถูกต้ องของภาพ
ทังหมดที
้
่ถูกจาแนกเป็ น p1 ซึ่งทาได้ 61% เมื่อนาค่า precision และ recall มา
หาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 67%
(3) ประสิทธิภาพในการจาแนก p2 พิจารณจากความสามารถตวรจหา p2 ได้ 60%
โดยพิจารณาจากค่า recall ส่วนความถูกต้ องของภาพทัง้ หมดที่ถูกจาแนกเป็ น
p2 มาจากค่ า precision ที่ 65% และเมื่ อน าค่า precision และ recall มาหา
ค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 62%
(4) ประสิ ท ธิ ภ าพในการจ าแนก p3 พิ จ ารณาจากค่ า recall แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจหา p3 ที่ 80% แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า precession ที่
44% จะเห็นว่าภาพที่ถกู ทานายเป็ น p3 จะมีความถูกต้ องที่ 68% เท่านัน้ เมื่อนา
ค่า precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 74 %
ภาพประกอบที่ 48 แสดงประสิทธิภาพของ Multi-class and OC-SVM ที่ให้ ประสิทธิภาพ
ที่ ดี ขึ น้ ลงในภาพกลุ่ม known class โดยมี ค่ า accuracy โดยรวมคื อ 71% และหากพิ จ ารณา
รายละเอี ย ดในการจ าแนกคลาสต่ า งๆโดยอาศั ย ค่ า precision, recall และ f1 ร่ ว มด้ ว ย จะ
สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
(1) ประสิทธิภาพการจาแนก unknown มาจากการพิจารณาค่า recall ซึง่ จะเห็นว่า
สามารถตรวจหาภาพ unknown class ได้ 72% และหากพิจารณาค่า precision
แล้ วสามารถสรุปได้ ว่าภาพที่ถกู ทานายเป็ น unknown ทังหมดมี
้
ความถูกต้ องที่
92% เมื่อนาค่า precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 87%
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(2) ประสิทธิภาพในการจาแนก p1 พิจารณาจากการที่สามารถตรวจหา p1 ด้ 82%
โดยพิจารณาจากค่า recall และ ค่า precision ที่ 49% แสดงให้ เห็นความถูกต้ อง
ของภาพทัง้ หมดที่ ถูกจ าแนกเป็ น p1 เมื่ อ น าค่ า precision และ recall มาหา
ค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 61%
(3) ประสิทธิภาพในการจาแนก p2 พิจารณจากความสามารถตวรจหา p2 ได้ 83%
โดยดู จ ากค่ า recall และความถู ก ต้ อ งของภาพทั ง้ หมดที่ ถู ก จ าแนกเป็ น p2
พิ จ ารณาจากค่ า precision ที่ 49% เมื่ อ น าค่ า precision และ recall มาหา
ค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 61%
(4) ประสิทธิภาพในการจาแนก p3 พิจารณาจากค่า recall ที่ได้ 84% แสดงให้ เห็นถึง
ประสิทธิภ าพในการตรวจหา p3 ได้ ทัง้ หมด แต่เมื่อพิจารณาค่า precession ที่
100% จะเห็นว่าภาพที่ถูกทานายเป็ น p3 จะมีความถูกต้ องที่ 67% เท่านัน้ เมื่อ
นาค่า precision และ recall มาหาค่าเฉลี่ยจะได้ ค่า f1 ที่ 75

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ผู้วิจัย ได้ วัด ประสิ ทธิ ภ าพของแบบจ าลองแต่ละอัล กอริ ทึม เพื่ อน ามาเปรี ยบเทีย บและ
สรุปผล โดยสามารถแบ่งหัวข้ อในการสรุปผลได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั
3. ข้ อเสนอแนะและแนวทางการวิจยั ในอนาคต
5.1 สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนีไ้ ด้ ม่งุ เน้ นที่การแก้ ปัญหาจาแนกภาพขวดเครื่ องดื่มภายใต้ สภาพแวดล้ อมแบบ
open-set ที่ในขันตอนการทดสอบแบบจ
้
าลองจะมีภาพที่อยู่นอกประเภทที่ปรากฏในขันตอนการ
้
ฝึ ก ฝนแบบจ าลอง ภาพขวดเครื่ อ งดื่ ม คลาส p1,p2,p3 จะเป็ นคลาสหลัก ที่ ใช้ ในการฝึ ก ฝน
แบบจาลอง โดยมีเป้าหมายเพื่อจาแนกภาพใด ๆออกเป็ นคลาส p1,p2,p3 แต่หากภาพนัน้ ไม่อยู่
ในคลาสใดใน p1,p2,p3 เลย ก็ต้องจาแนกออกมาเป็ นคลาสที่ไม่ร้ ูจกั (unknown class)
โดยวิธีการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการทดลองและนาเสนอนันจะเป็
้
นการนาโครงข่ายประสาทเทียม
แบบคอนโวลูชัน เข้ ามาใช้ สร้ างแบบจาลองร่ วมกับอัลกอริ ทึมอื่น ๆเพื่อให้ แบบจาลองนีส้ ามารถ
จาแนกภาพแบบ open-set ได้ โดยสามารถสรุปประสิทธิภาพทัง้ accuracy และเวลาที่ใช้ ในการ
สร้ างแบบจาลอง รวมถึงประสิทธิภาพในการจาแนก unknown class ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ตาราง 5 สรุปประสิทธิภาพ
Approaches

accuracy

misclass

N-Binary Classifiers
N+Unknown Class Classifiers
N+Combination
2-Layer (OC-SVM+Multi class)
2-Layer
(Isolation Forest+Multi class model)

0.841
0.925
0.627
0.757
0.813

0.151
0.075
0.372
0.242
0.186

Training time
(hours)
9.45
3.23
1.80
1.31
1.32
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ตาราง 6 ประสิทธิภาพในการจาแนก unknown class
Approaches
N-Binary Classifiers
N+Unknown Class Classifiers
N+Combination
2-Layer (OC-SVM+Multi class)
2-Layer
(Isolation Forest+Multi class model)

precision
0.998
0.998
0.766
0.921
0.885

Unknown class
recall
0.793
0.995
0.695
0.727
0.852

F1
0.934
0.953
0.774
0.870
0.888

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดลองข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า N+Unknown Class Classifiers ให้ Accuracy
สูง ที่ สุด ที่ 92% และหากพิ จ ารณาเฉพาะการจ าแนกภาพที่ ไ ม่ ร้ ู จะเห็ น ว่า ยัง สามารถจ าแนก
unknown class ได้ ดีที่สดุ อีกด้ วย เมื่อพิจารณาทังค่
้ า precision, recall และ f1
N-Binary Classifiers เป็ นวิธีที่ให้ ประสิทธิภ าพที่ดีรองจาก N+Unknown อย่างไรก็ตาม
เวลาที่ ใ ช้ ในการฝึ ก ฝนแบบจ าลองก็ ใ ช้ เวลาสู ง กว่ า วิ ธี ก ารอื่ น มาก ๆ เนื่ อ งจาก N-Binary
Classifiers จะแบบจาลองเท่ากับจานวนคลาสที่ต้องการจาแนก จึงใช้ เวลาสูงกว่าวิธีการอื่น NBinary Classifiers จึงไม่เหมาะในกรณีที่มีคลาสที่ต้องการจาแนกเป็ นจานวนมาก
N+Combination เป็ น วิธี ก ารที่ ให้ ค วามแม่ น ย าด้ อ ยกว่า วิธี ก ารอื่ น ๆทัง้ หมด จากการ
ทดลองนี ้ผู้วิจยั สามารถสรุปได้ ว่าการสร้ าง Additional class ที่มาจากการนาภาพของ p1, p2, p3
มารวมกัน ไม่สามารถเป็ น ตัวแทนของ unknown class ได้ ดี
ทัง้ 3 วิธีข้างต้ นเป็ นเทคนิคการฝึ กฝนแบบจาลองโดยใช้ ภาพจากคลาสที่ต้องการจาแนก
ร่วมกับคลาสพิเศษที่เป็ นตัวแทนของ unknown class สาหรับงานวิจยั นีก้ ็คือภาพขวดอื่น ๆ ที่อยู่
นอกเหนื อ p1, p2, p3 ซึ่ ง เทคนิ ค ลั ก ษะนี ส้ ามารถใช้ ได้ ใ นกรณี ที่ มี ตั ว อย่ า งของภาพที่ อ ยู่
นอกเหนือคลาสที่ต้องการจาแนก
2-Layer Classification เป็ น วิธี ที่ แ ตกต่ างกัน ออกไป โดยน า pre-trained model มาใช้
เพื่อสกัดฟี เจอร์ ของภาพที่ต้องการจาแนกทัง้ p1, p2, p3 ทาให้ ประหยัดเวลาการฝึ กฝนแบบจาลอง
เองตังแต่
้ ต้น ฟี เจอร์ ที่ได้ จะถูกใช้ ในการสร้ างแบบจาลองโดยใช้ อลั กอริทึม OC-SVM และ Isolation
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forest ซึ่งให้ ผลความแม่นยาค่อนข้ างดีเมื่อฟี เจอร์ ที่ใช้ ถูกลดมิติของข้ อมูล ลง เมื่อพิจารณาร่วมกับ
เวลาที่ใช้ ในการฝึ กฝนแบบจาลองที่น้อยมากแล้ ว
5.3 ข้ อเสนอแนะและแนวทางการวิจัยในอนาคต
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อไปไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. Decision function ที่ใช้ ใน N-Binary Classifiers ส่งผลอย่างมากต่อการทานาย หากมี
การออกแบบ decision function ใหม่ก็จะส่งผลให้ ผลการทานายต่างออกไป
2. สาหรับงานวิจัยนีไ้ ด้ สนใจเฉพาะวิธีการสาหรับโครงข่ายประสาทเทียมเท่านัน้ จึงไม่มี
การ pre-process ภาพ เช่น การปรับสี แสง ความคมชัด ตัดสัญญาญรบกวนเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ดี
ที่ สุด ในการสร้ างแบบจ าลอง หากมี ก ารท า pre-process ที่ ดี ก็ จ ะส่ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
แบบจาลองดีขึ ้นได้
3. จากการทดลองทังหมด
้
จะเห็นได้ ว่า heatmap แสดงจุดสาคัญที่ทุกโมเดลสกัดได้ ที่ทา
ให้ ได้ คาตอบที่ถูกต้ องจะเป็ นภาพบริ เวณฉลาก ดังนัน้ หากต้ องการจาแนกภาพขวดก็สามารถตัด
มาเฉพาะบริเวณฉลากได้ เลย
4. ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้มีการทดลองการจาแนกแบบ 2-Layer classification ที่แสดงให้ เห็นว่า
การการใช้ pre-trained model มาใช้ ในการจ าแนก known และ unknown class เป็ นอีกวิธีที่ มี
ประสิทธิภาพดี แต่อย่างไรก็ตาม pre-trained model ยังไม่ได้ มีการฝึ กฝนเพิ่มเติม ซึ่งหากมีการทา
transfer learning ร่วมด้ วย ก็มีแนวโน้ มที่จะได้ ประสิทธิภาพสูงขึ ้น
5. ผู้วิจยั ได้ เผยแพร่ซอร์ สโค้ ดผ่านช่องทาง https://github.com/supanat/OPEN-SETBOTTLE-CLASSIFICATION-USING-CONVOLUTION-NEURAL-NETWORK.git
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