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บทคััดย่่อ
ระบบระบุุตััวตนด้้วยใบหน้้าซึ่่�งเป็็นที่่�นิิยมใช้้กัันในปััจจุุบััน โดยเฉพาะในแอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�สมาร์์ตโฟน
นั้้�น มีีจุุดอ่่อนที่่�สามารถถููกโจมตีีได้้ด้้วยวิิธีีการต่่างๆ เช่่น การใช้้รููปภาพใบหน้้าสองมิิติิ หรืือใช้้แบบจำลองใบหน้้าที่่�พิิมพ์์ด้้วย
เครื่่�องพิิมพ์์สามมิิติิมาแสดงที่่�หน้้ากล้้องเพื่่�อหลอกระบบว่่าเป็็นใบหน้้าของบุุคคลนั้้�นๆ เพื่่�อป้้องกัันการถููกโจมตีีในลัักษณะ
ดัังกล่่าว แอปพลิิเคชัันส่่วนใหญ่่จึึงมัักมีกี ารตรวจสอบด้ว้ ยวิิธีกี ารอื่่น� เพิ่่�มเติิม เพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าใบหน้้าที่่�เห็็นปรากฏอยู่่�หน้้ากล้้องนั้้�น
เป็็นใบหน้้าของบุุคคลจริิงที่่�มีชีี วิี ติ หรืือเป็็นใบหน้้าที่่�ไม่่มีชีี วิี ติ ของภาพถ่่ายหรืือรููปปั้้�น ซึ่่ง� กระบวนการนี้้�เรีียกว่่า “การตรวจสอบ
ความมีีชีวิี ติ ของผู้้ใ� ช้้งาน” งานวิิจัยั ชิ้้น� นี้้�มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่อ� 1) ศึึกษาความเป็็นไปได้้ของการนำท่่าทางสััญลักั ษณ์์มืือมาใช้้ในการ
ตรวจสอบความมีีชีวิี ติ ของผู้้ใ� ช้ง้ าน 2) เพื่่อ� เสริิมความปลอดภััยให้้กัับระบบระบุุตัวั ตนด้้วยใบหน้้าของแอปพลิิเคชัันในโทรศััพท์์
เคลื่่อ� นที่่�สมาร์์ตโฟน โดยนอกจากการทดลอง และพััฒนาแบบจำลองการเรีียนรู้้เ� ชิิงลึึกที่่�สามารถแยกแยะท่่าทางสััญลักั ษณ์์มืือ
หกท่่าได้้แล้้ว ผู้้�วิิจััยยัังได้้ทำการพััฒนาระบบต้้นแบบบนโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�สมาร์์ตโฟนที่่�รวมเอาระบบตรวจจัับใบหน้้าเข้้ากัับ
การใช้้ท่่าทางของมืือเพื่่อต
� รวจสอบความมีีชีวิี ติ ของผู้้ใ� ช้้ ทั้้�งนี้้�ระบบต้้นแบบดัังกล่่าวถููกนำไปทดลองใช้้เพื่่อศึึก
� ษาประสบการณ์์
การใช้้งานจากผู้้�ใช้้จำนวน 40 ราย ในช่่วงอายุุต่่างๆ กััน
คำสำคััญ:	การเรีียนรู้้เ� ชิิงลึึก การวิิเคราะห์์รููปภาพ การรู้้จ� ำสััญลักั ษณ์์มืือ การระบุุตัวั ตนด้้วยใบหน้้า การตรวจสอบความมีีชีวิี ติ
แอปพลิิเคชััน โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�

การอ้้างอิิงบทความ: วรเมธ เลิิศศิิวนนท์์ และ ฐิิติิรััตน์์ ศิิริิบวรรััตนกุุล, “การรู้้�จำท่่าทางมืือสำหรัับตรวจจัับความมีีชีีวิิตของผู้้�ใช้้แบบทัันทีีทัันใด
ในแอปพลิิเคชัันโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�โดยใช้้การเรีียนรู้้�เชิิงลึึก,” วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ, ปีีที่่� 32, ฉบัับที่่� 1, หน้้า 153–163,
ม.ค.–มีี.ค. 2565.
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Abstract
Recently vision-based face identification systems have become popular in mobile phone applications
as they introduce easy and non-intrusive ways of human identification. Despite of their popularity, these
systems can be easily tricked by 2D printed images or 3D printed models of faces. To prevent such attacks,
most vision-based face identification systems enhance their security by involving additional liveness detection
methods; this is for the purpose of checking whether the face as seen by camera is a face of living people
or a face of non-living 2D images, 3D printed models or other statues. In this research, we conduct a
feasibility study regarding usages of real-time hand gestures for liveness detection in smartphone-based
face identification systems. Our work includes not only developing a robust in-depth learning model for
real-time hand gesture recognition, but also creating a smartphone-based prototype application. This
prototype application has been brought to test with 40 different smartphone users from various ranges
of ages, allowing us to evaluate on-production technical efficiency, user satisfaction, and use acceptance.
Keywords: Deep Learning, Image Analytics, Hand Gesture Recognition, Face Identification, Liveness
Detection, Mobile Phone Application
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1. บทนำ
ด้้วยการพััฒนาแบบก้้าวกระโดดของเทคโนโลยีีการ
วิิเคราะห์์รููปภาพ (Image Analytics) โดยเฉพาะในช่่วง
หนึ่่�งทศวรรษที่่�ผ่่านมา ทำให้้ความแม่่นยำในการวิิเคราะห์์
รููปภาพด้้วยคอมพิิวเตอร์์เพิ่่�มสููงขึ้้�นจนถึึงจุุดที่่�สามารถถููกนำ
มาใช้้งานได้้จริิงในเชิิงพาณิิชย์์ และเชิิงอุุตสาหกรรม โดยใน
บรรดานั้้�นระบบวิิเคราะห์์ที่่�ใช้้กล้้องเป็็นเครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููล
เพื่่อ� ระบุุตัวั ตนของบุุคคลหนึ่่ง� ๆ ผ่่านภาพถ่่ายใบหน้้า (Visionbased Face Identification) ถืือเป็็นระบบที่่�ได้้รัับความ
นิิยมสููง มีีการใช้้งานอย่่างแพร่่หลายในต่่างประเทศรวมถึึง
ในประเทศไทย ซึ่่�งโดยมากจะเป็็นลัักษณะของการใช้้ระบบ
เพื่่�อยืืนยัันตััวตนของบุุคคลในการเข้้าใช้้งานอุุปกรณ์์ หรืือ
แอปพลิิเคชัันที่่�ต้้องการความปลอดภััย บ้้างก็็ใช้้เพื่่อ� ระบุุตัวั ตน
ของบุุคคลที่่�เข้้าออกสถานที่่�หนึ่่ง� ๆ โดยอััตโนมััติทิ ดแทนการใช้้
ระบบตอกบััตรหรืือระบบสแกนลายนิ้้�วมืือ
	อย่่างไรก็็ตาม ความแม่่นยำของระบบระบุุตัวั ตนบุุคคล
จากภาพใบหน้้านั้้� น นอกจากจะขึ้้� น กัั บ ความฉลาดของ
ซอฟต์์แวร์์ซึ่่�งเป็็นปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence;
AI) แบบหนึ่่�งแล้้ว ประสิิทธิิภาพของตััวฮาร์์ดแวร์์กล้้อง และ
ฮาร์์ดแวร์์ส่่วนการประมวลผลของตััวอุุปกรณ์์เองก็็มีีผลด้้วย
เช่่นกััน ซึ่่�งความท้้าทายสำหรัับแอปพลิิเคชัันสมาร์์ตโฟนใน
ปััจจุุบัันเกิิดจากความหลากหลายของการประกอบ และรุ่่�น
ของฮาร์์ดแวร์์ของสมาร์์ตโฟนในท้้องตลาด ที่่�ทำให้้ผู้้�พััฒนา
ระบบไม่่สามารถกำหนดมาตรฐาน หรืือรููปแบบประมวลผล
หรืือเงื่อ่� นไขการตรวจสอบเพื่่อ� ความปลอดภััยเพีียงแบบเดีียว
แต่่สามารถใช้้ได้้กัับสมาร์์ตโฟนทุุกรุ่่�นได้้
	ตััวอย่่างความแตกต่่างของฮาร์์ดแวร์์ในสมาร์์ตโฟนที่่�
ส่่งผลกระทบต่่อระดัับความปลอดภััยในการระบุุตััวตนจาก
ใบหน้้านั้้�น เช่่น ไอโฟนรุ่่�นก่่อนหน้้ารุ่่�น X ที่่�มีฮี าร์์ดแวร์์ส่ว่ นกล้้อง
ที่่�ประกอบด้ว้ ยกล้้องหน้้าและกล้้องหลััง ซึ่่ง� ทั้้�งคู่่�ทำงานภายใต้้
ช่่วงแสงที่่�คนทั่่�วไปสามารถมองเห็็นได้้ตามปกติิ (Visible Light
Spectrum) ภาพที่่�ถ่่ายได้้ก็็เป็็นภาพสีีสองมิิติิธรรมดา ด้้วย
ฮาร์์ดแวร์์กล้้องที่่�มีีความสามารถจำกััดนี้้�ทำให้้ผู้้�ไม่่ประสงค์์ดีี
สามารถใช้เ้ ครื่่อ� งพิิมพ์์สีตี ามท้้องตลาดทั่่�วไป พิิมพ์์ภาพใบหน้้า
บุุคคลที่่�ต้้องการลงบนแผ่่นกระดาษ แล้้วแสดงแผ่่นกระดาษ
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ดัังกล่่าวต่่อหน้้ากล้้องเพื่่อ� หลอกระบบระบุุตัวั ตนด้ว้ ยใบหน้้า
บนไอโฟนรุ่่�นเก่่าเหล่่านี้้�ได้้ แต่่ทั้้�งนี้้�ไอโฟนตั้้�งแต่่รุ่่�น X เป็็นต้้น
ไปมีีการเปลี่่ย� นแปลงส่่วนของฮาร์์ดแวร์์กล้้องขนานใหญ่่ โดย
เพิ่่�มกล้้องถ่่ายภาพในช่่วงแสงอิินฟราเรด และเครื่่อ� งฉายแสง
อิินฟราเรดแบบจุุดชนิิดมุุมกว้้างแบบพิิเศษเข้้าไป ทำให้้การ
ระบุุตััวตนบุุคคลจากภาพใบหน้้าเปลี่่�ยนจากการวิิเคราะห์์
ภาพสีีสองมิิติเิ ป็็นการถอดรหััสจุุดบนภาพอิินฟราเรดที่่�ถ่า่ ยได้้
ซึ่่�งผลลััพธ์์นั้้�น ทำให้้สามารถวิิเคราะห์์รููปร่่างใบหน้้าคนได้้
ละเอีียดในระดัับสามมิิติิ เพิ่่�มความแม่่นยำในการระบุุตััวตน
จากใบหน้้าให้้สููงขึ้้�น และไม่่สามารถใช้้การพิิมพ์์ภาพใบหน้้า
ลงบนกระดาษสองมิิติิแบนๆ มาหลอกไอโฟนที่่�ใช้้ระบบ
ลัักษณะนี้้�ได้้
ความแม่่นยำที่่�หลากหลายซึ่่ง� เป็็นผลมาจากความแตกต่่าง
ของฮาร์์ ด แวร์์ ส มาร์์ ต โฟนแต่่ ล ะรุ่่� น แต่่ ล ะยี่่�ห้้อนี้้� สะท้้อน
ให้้การทดลองของสำนัั กข่่ า ว Forbes [1] ที่่� ท ดสอบ
สมาร์์ตโฟน 5 รุ่่�น ในท้้องตลาดแล้้วพบว่่า แบบจำลองสามมิิติิ
ของศีีรษะมนุุษย์์ ซึ่่�งพิิมพ์์ออกมาด้้วยเครื่่�องพิิมพ์์สามมิิติินั้้�น
สามารถหลอกระบบระบุุตััวตนจากใบหน้้า เพื่่�อปลดล็็อก
สมาร์์ตโฟนระบบปฏิิบัติั กิ ารแอนดรอยด์์ได้้ 4 รุ่่�น ได้้แก่่ รุ่่�น LG
G7 ThinQ รุ่่�น Samsung Galaxy S9 รุ่่�น Samsung Galaxy
Note 8 และรุ่่�น One Plus 6 โดยในการทดลองนี้้�มีีเพีียง
ไอโฟนรุ่่�น X เท่่านั้้�นที่่�ไม่่ถููกหลอก อย่่างไรก็็ตาม อ้้างอิิงจาก
สำนัักข่า่ ว Reuters [2] มีีนักวิ
ั จัิ ยั ชาวเวีียตนามสามารถหลอก
ระบบระบุุตััวตนด้้วยใบหน้้าของไอโฟนรุ่่�น X ได้้สำเร็็จ โดย
การใช้้หน้้ากากที่่�พิิมพ์์จากเครื่่�องพิิมพ์์สามมิิติิร่่วมกัับการใช้้
ซิิลิิโคน และเทปกาวแปะประกอบกัันบนใบหน้้า
	จากตััวอย่่างที่่�ยกไปจะเห็็นว่่าการพึ่่�งพาความสามารถ
ของฮาร์์ดแวร์์เพีียงอย่่างเดีียวนั้้�น สุ่่�มเสี่่ย� งต่่อการเปิิดช่อ่ งโหว่่
ให้้กัับผู้้�ไม่่ประสงค์์ดีี ที่่�อาจอาศััยจุุดอ่่อน หรืือข้้อจำกััดของ
ฮาร์์ดแวร์์ในการเข้้าโจมตีีระบบ ดัังนั้้�นจึึงเป็็นเรื่่�องจำเป็็นที่่�
ผู้้�พััฒนาจะต้้องคำนึึงถึึงการใช้้ซอฟต์์แวร์์ร่่วมตรวจสอบ เพื่่�อ
เสริิมความปลอดภััยเข้้าไปอีีกชั้้�นหนึ่่�ง โดยหนึ่่�งในวิิธีีซึ่่�งเป็็น
ที่่�นิยิ มใช้้ในแอปพลิิเคชัันต่่างๆ คืือ การใช้้ซอฟต์์แวร์์ตรวจจัับ
ความมีีชีวิี ติ ของผู้้ใ� ช้้ (Liveness Detection) เพื่่อ� แยกแยะว่่า
ใบหน้้าที่่�กล้้องมองเห็็นอยู่่�นี้้� เป็็นใบหน้้าของบุุคคลจริิงที่่�มีชีี วิี ติ
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หรืือเป็็นใบหน้้าที่่�ไม่่มีีชีีวิิตของภาพถ่่ายหรืือรููปปั้้�นกัันแน่่
1.1 เทคนิิคการตรวจจัับความมีีชีีวิิตของผู้้�ใช้้
เทคนิิคการตรวจจัับความมีีชีีวิิตของผู้้�ใช้้นั้้�น สามารถ
แบ่่งออกได้้เป็็น 3 ประเภทใหญ่่ คืือ 1) แบบที่่�ให้้ผู้ใ�้ ช้ท้ ำอะไรบางอย่่าง
ตามคำสั่่�งในระบบ (Active Liveness Detection) เช่่น
ให้้กระพริิบตา ยิ้้�ม หรืือเอีียงศีีรษะ ข้้อเสีียของวิิธีีนี้้�คืือ ผู้้�ใช้้
จะรู้้�ตััวว่่ากำลัังถููกระบบตรวจสอบอยู่่� และผู้้�ไม่่ประสงค์์ดีีก็็
สามารถเรีียนรู้้�เงื่่�อนไขในการตรวจสอบของระบบได้้โดยง่่าย
2) แบบที่่�ใช้้การวิิเคราะห์์อยู่่�เบื้้�องหลััง (Passive Liveness
Detection) ซึ่่�งจะเป็็นการตรวจสอบที่่�ไม่่ทำให้้ผู้้�ใช้้รู้้�ตััวว่่า
กำลัังถููกระบบตรวจสอบอยู่่� อาทิิ การตรวจสอบการเคลื่่อ� นไหว
ของดวงตา การตรวจสอบสภาพผิิวบนใบหน้้า 3) แบบผสมผสาน
(Hybrid) ที่่�ใช้เ้ ทคนิิคการตรวจจัับหลายวิิธีร่ี ว่ มกััน เช่่น ตรวจจัับ
การเคลื่่อ� นไหวของดวงตาพร้้อมกัับบอกให้้ผู้้ใ� ช้้ยิ้้ม� หรืือตรวจสอบ
การเคลื่่�อนไหวของดวงตาพร้้อมกัับตรวจสอบสภาพผิิวหน้้า
สำหรัับเทคนิิคการตรวจจัับความมีีชีีวิิตของผู้้�ใช้้ที่่�พบ
ได้้บ่่อยในแอปพลิิเคชัันสมาร์์ตโฟน คืือ การใช้้การเคลื่่อ� นไหว
บนใบหน้้าหรืือการขยัับศีีรษะ อาทิิ ให้้ผู้้ใ� ช้้กะพริิบตา อ้้าปาก
เอีียงศีีรษะซ้้ายขวา หัันศีีรษะซ้้ายขวา ให้้อ่่านข้้อความตามที่่�
ระบบกำหนด หรืือการใช้้แสงที่่�ส่่องจากหน้้าจอสมาร์์ตโฟน
ส่่องกระทบใบหน้้าผู้้�ใช้้ เพื่่�อตรวจสอบลัักษณะของผิิวจาก
แสงสะท้้อนใบหน้้า ตััวอย่่างของแอปพลิิเคชัันในประเทศไทย
ที่่�ใช้เ้ ทคนิิคลัักษณะนี้้� ได้้แก่่ แอปพลิิเคชััน SCB Easy ที่่�ภายหลััง
การถ่่ายรููปใบหน้้าของผู้้�ที่่�ต้้องการเปิิดบััญชีีแล้้วยัังมีีการใช้้
การเคลื่่� อ นไหวบนใบหน้้าเพื่่� อยืื นยัั น ตัั ว ตนอีี ก ครั้้� ง โดย
แอปพลิิ เ คชัั น จะขอให้้ผู้้� ใ ช้้ ง านเคลื่่� อ นไหวใบหน้้าตาม
คำสั่่�งที่่�กำหนด เช่่น หลัับตาข้้างใดข้้างหนึ่่�ง เอีียงศีีรษะไป
ด้้านใดด้้านหนึ่่�ง (ข้้อมููลจาก YouTube: SCB Thailand
วิิดีีโอคลิิปชื่่�อ SCB EASY EKYC https://www.youtube.
com/watch?v=kCLk7CCOZp0) อีี กตัั ว อย่่ า งหนึ่่� ง คืือ
แอปพลิิเคชัันของรััฐบาลไทยอย่่างเป๋๋าตััง ณ ตอนที่่�ถููกใช้้ใน
การลงทะเบีียนโครงการชิิมช้้อปใช้้ ซึ่่�งในขั้้�นตอนการยืืนยััน
ตััวตนด้้วยใบหน้้าของแอปเป๋๋าตััง จะมีีการเปลี่่�ยนหน้้าจอ
เป็็นสีีต่่างๆ อาทิิ สีีน้้ำเงิิน สีีเขีียว แล้้ววิิเคราะห์์ภาพใบหน้้า

ที่่�สะท้้อนกัับแสงสีีนั้้�นๆ เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าใบหน้้าที่่�เห็็นนั้้�นเป็็น
ใบหน้้าคนจริิงๆ
	จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีีต ผู้้�วิิจััยแทบไม่่พบ
งานวิิจััยหรืือแอปพลิิเคชัันสมาร์์ตโฟนใดที่่�นำสััญลัักษณ์์หรืือ
ท่่าทางมืือ (Hand Gestures) มาใช้เ้ พื่่อต
� รวจสอบความมีีชีวิี ติ
ของผู้้ใ� ช้้ในระบบระบุุตัวั ตนจากใบหน้้า ในนััยยะหนึ่่ง� นั้้�น เป็็น
ที่่�เข้้าใจได้้ว่่าการใช้้การเคลื่่�อนไหวใบหน้้า และศีีรษะมีีความ
สะดวกมากกว่่า เนื่่�องจากสามารถใช้้ระบุุตััวตนของผู้้�ใช้้และ
ตรวจสอบความมีีชีีวิิตไปได้้พร้้อมๆ กััน แต่่ผู้้�วิิจััยก็็เล็็งเห็็นถึึง
ประโยชน์์ของสััญลัักษณ์์ท่่าทางมืือที่่�มีีความหลากหลายของ
ท่่าทาง และรููปแบบการเคลื่่อ� นไหวมากกว่่าใบหน้้า และศีีรษะ
ว่่าหากสามารถเสริิมสััญลักั ษณ์์มืือเข้้าไปในระบบได้้น่่าจะช่่วย
ให้้ระบบมีีวิิธีีการตรวจจัับความมีีชีีวิิตของผู้้�ใช้้ได้้หลากหลาย
ขึ้้น� ทำให้้เป็็นการยากยิ่่�งขึ้้น� ที่่�ผู้ไ้� ม่่ประสงค์์ดีจี ะสามารถเรีียนรู้้�
วิิธีตี รวจสอบเพื่่อ� โจมตีีระบบได้้ จึึงเป็็นที่่�มาของงานวิิจัยั ชิ้้น� นี้้�
ที่่�ต้้องการศึึกษาความเป็็นไปได้้และประสบการณ์์ของผู้้�ใช้้
สมาร์์ตโฟน (User Experience) ในการใช้้สััญลัักษณ์์มืือเพื่่�อ
ตรวจจัับความมีีชีีวิิตร่่วมไปกัับการใช้้ระบบรู้้�จำใบหน้้า
1.2 เทคนิิคการรู้้�จำท่่าทางและสััญลัักษณ์์มืือจากภาพ
เทคนิิ ค การรู้้� จ ำสัั ญลัั ก ษณ์์ มืือ (Hand Gesture
Recognition) โดยใช้้การวิิเคราะห์์จากรููปภาพที่่�ถ่่ายในช่่วง
แสงปกติิที่่�ตามนุุษย์์มองเห็็นนั้้�น มีีประวััติิการค้้นคว้้าวิิจััยที่่�
ยาวนานและมีีเทคนิิคที่่�หลากหลาย อาทิิ งานของ [3], [9] ที่่�ใช้้
เทคนิิคการวิิเคราะห์์สีผิี วิ ของคนร่่วมกัับ Bayesian Classifier
ในการแยกแยะมืือออกจากพื้้�นหลััง จากนั้้�นจึึงใช้้เทคนิิค
Curve Fitting และ Clustering และ Particle Filter ร่่วมกััน
เพื่่�อให้้สามารถค้้นหาตำแหน่่งของปลายนิ้้�วได้้โดยมีีความ
ทนทานต่่อสภาพแสงที่่�แตกต่่างและการที่่�ปลายนิ้้�วอาจถููก
วััตถุุอื่่�นในภาพบดบัังไปบ้้างในบางช่่วงเวลา หรืือในงานของ
[4] ที่่�ศึึกษาเทคนิิคการวิิเคราะห์์ภาษามืือในภาษาอารบิิกด้ว้ ย
การใช้้ DSIFT (Dense Scale Invariant Feature Transform)
ร่่วมกัับ Bag of Visual Words (BoVM) และการเรีียนรู้้�ของ
เครื่่�องจัักรแบบ Support Vector Machine (SVM) ซึ่่�ง
ผลลััพธ์์ที่่�ได้้สามารถวิิเคราะห์์สััญลัักษณ์์มืือได้้แม้้จะอยู่่�ใน
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รููปที่่� 1 ตััวอย่่างสััญลัักษณ์์มืือการนัับเลขศููนย์์ถึึงห้้าในงานวิิจััยนี้้� โดยจะเป็็นมืือซ้้ายหรืือขวาหรืือพื้้�นหลัังแบบใดก็็ได้้
สิ่่ง� แวดล้้อมที่่�ซับั ซ้้อน แสงที่่�หลากหลาย ระยะห่่าง และองศา
การวางตััวของมืือในภาพที่่�แตกต่่าง อีีกทั้้ง� ยัังสามารถทำงานได้้
รวดเร็็วแม้้จะเป็็นบนระบบแบบฝัังตััว (Embedded System)
งานวิิ จัั ย ที่่�กล่่าวถึึงไปในย่่อหน้้าก่่อนเป็็น ลััก ษณะที่่�
เรีียกว่่า Handcrafted Features หรืือการที่่�มนุุษย์์ต้้องเป็็น
ผู้้�ออกแบบเวกเตอร์์ลัักษณะเด่่นเชิิงภาพ (Visual-based
Feature Vector) ด้้วยตนเอง แต่่ด้้วยความก้้าวหน้้าของ
เทคนิิคการเรีียนรู้้�เชิิงลึึก (Deep Learning) ในปััจจุุบััน โดย
เฉพาะโครงข่่ายประสาทเทีียมแบบคอนโวลููชััน (ConvNet;
Convolutional Neural Network) ซึ่่�งมีีความสามารถใน
การออกแบบสร้้างเวกเตอร์์ลัักษณะเด่่นเชิิงภาพได้้อััตโนมััติิ
ผ่่านการเรีียนรู้้จ� ากชุุดข้้อมููลรููปภาพจำนวนมาก ทำให้้ในระยะ
หลัังมีีแนวโน้้มของการนำการเรีียนรู้้�เชิิงลึึก และ ConvNet
มาเป็็นส่่วนหนึ่่ง� เพื่่อ� สร้้างระบบรู้้จ� ำสััญลักั ษณ์์มืือเพิ่่�มมากขึ้้�น
ตััวอย่่างเช่่น ในงานวิิจัยั [5]–[7] ที่่�ใช้้การเรีียนรู้้เ� ชิิงลึึกซึ่่ง� รวม
ConvNet มาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนาระบบรู้้�จำท่่าทาง
สััญลัักษณ์์มืือ ทั้้�งนี้้�ในบรรดางานวิิจััยที่่�ใช้้แบบจำลองการ
เรีียนรู้้เ� ชิิงลึึกสำหรัับวิิเคราะห์์สัญลั
ั กั ษณ์์มืือ เทคนิิคที่่�นำเสนอ
ในเฟรมเวิิร์์ก MediaPipe โดยทีีมวิิจััยจากกููเกิิล [8] ถืือเป็็น
เทคนิิคที่่�โดดเด่่นมาก เนื่่อ� งจากสามารถวิิเคราะห์์หาตำแหน่่ง
ของข้้อนิ้้�วมืือทุุกข้้อ ทั้้�งมืือซ้้ายและมืือขวาของทุุกสภาพสีีผิวิ ได้้
อย่่างแม่่นยำในพิิกัดั สามมิิติิ อีีกทั้้ง� ยัังทำงานได้ใ้ นทุุกพื้้น� หลััง
ทุุกสภาพแสง ทุุกระยะห่่างจากกล้้อง ทุุกองศาการวางตััว
ของมืือ รองรัับการทำงานกัับมืือหลายมืือในภาพ (Multiple
Hands) ทนต่่อการเคลื่่�อนไหวแบบต่่อเนื่่�องของมืือและนิ้้�ว

และได้้ความเร็็วการทำงานในระดัับเรีียลไทม์์บนสมาร์์ตโฟน
2. วััสดุุ อุุปกรณ์์และวิิธีีการวิิจััย
2.1 การพััฒนาแบบจำลองสำหรัับตรวจจัับท่่าทางของมืือ
ในส่่วนของการพััฒนาระบบรู้้จ� ำสััญลักั ษณ์์มืือจากภาพ
ที่่�มองเห็็นโดยกล้้องหน้้าของสมาร์์ตโฟนซึ่่ง� เป็็นเป้้าหมายของ
งานวิิจััยนี้้� ผู้้�วิิจััยเลืือกที่่�จะเริ่่�มต้้นจากสััญลัักษณ์์มืือพื้้�นฐาน
ที่่�ทุุกคนรู้้�จัักดีีอย่่างการนัับเลขศููนย์์ถึึงห้้าดัังรููปที่่� 1 อีีกทั้้�ง
ผู้้�วิิจััยยัังตััดสิินใจที่่�จะนำเอาแบบจำลองที่่�ถููกสร้้างไว้้อย่่าง
ดีีแล้้วของทีีมวิิจััยจากกููเกิิลใน MediaPipe [8] มาใช้้ต่่อยอด
เพื่่อ� ให้้สามารถสร้้างระบบต้้นแบบที่่�นำไปสู่่�การทดสอบความ
มีีชีวิี ติ ของผู้้ใ� ช้ใ้ นขั้้น� ต่่อไปได้้อย่่างรวดเร็็ว โดย ณ ขณะที่่�ผู้วิ้� จัิ ยั
ทำการพััฒนาระบบนี้้� MediaPipe ให้้ผลลััพธ์ข์ องมืือข้้างหนึ่่ง� ๆ
ออกมาเป็็นพิิกััดสามมิิติิของจุุดจำนวน 21 จุุด ดัังรููปที่่� 2 โดย
แต่่ละจุุดคืือ ตััวแทนของจุุดสัังเกตของมืือและนิ้้�ว (Hand
Landmarks) ซึ่่�งออกแบบมาโดยทีีมวิิจััยจากกููเกิิล
	อย่่างไรก็็ตาม พิิกัดั 21 จุุด ของมืือดัังกล่่าวจำเป็็นจะต้้อง
ผ่่านการวิิเคราะห์์อีีกชั้้�นเพื่่�อให้้สามารถสรุุปได้้ว่่าเป็็นการ
นัับเลขอะไรระหว่่างศููนย์์ถึึงห้้า โดยในขั้้�นตอนนี้้�ผู้้�วิิจััยเลืือก
ที่่� จ ะสร้้าง และสอนแบบจำลองโครงข่่ า ยประสาทเทีี ย ม
แบบลึึก (Deep Multi-Layer Perceptron; MLP) ให้้รัับ
อิินพุุตเป็็นพิิกััดทั้้�ง 21 จุุด จาก MediaPipe และให้้เอาต์์พุุต
เป็็นผลลััพธ์์ที่่�บอกว่่าสััญลัักษณ์์มืือนี้้�คืือการนัับเลขอะไรใน
ศููนย์์ถึึงห้้า เพื่่�อการนี้้�ผู้้�วิิจััยเริ่่�มต้้นจากการเตรีียมข้้อมููลเพื่่�อ
ใช้้สอน (Train) และทดสอบ (Validate) แบบจำลอง โดย
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รููปที่่� 2	ตััวอย่่างของพิิกัดจุ
ั ดุ สามมิิติจิ ำนวน 21 จุุด ในงานวิิจัยั นี้้�ซึ่ง่� เป็็นผลลััพธ์จ์ ากการใช้เ้ ฟรมเวิิร์ก์ MediaPipe เพื่่อวิ
� เิ คราะห์์
มืือหนึ่่�งข้้างซึ่่�งกำลัังนัับเลขศููนย์์ถึึงห้้า (จากคอลััมน์์ซ้้ายไปขวาตามลำดัับ) ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากการตั้้�งค่่าแกน Y ของ
MediaPipe กัับโปรแกรมของผู้้�วิิจััยแตกต่่างกััน ผลลััพธ์์ในภาพจึึงเป็็นภาพที่่�กลัับหััวบนล่่างดัังที่่�ปรากฏ
ทำการเก็็บรููปภาพข้้อมููลดิิบจากผู้้�ใช้้ 30 คน คนละ 12 รููป
(ตััวอย่่างในรููปที่่� 1) แล้้วนำรููปภาพทั้้�งหมดมาผ่่าน MediaPipe
แปลงให้้เป็็นพิิกััดจุุดสามมิิติิ
	จากนั้้� น ผู้้� วิิ จัั ย ใช้้ เ ทคนิิ ค เพิ่่� ม จำนวนข้้อมููล (Data
Augmentation) โดยจำลองพฤติิกรรมการหมุุนของมืือ
ตามแกน X และแกน Y ในงานวิิจััยนี้้�ผู้้�วิิจััยทำการหมุุนจุุดใน
แนวแกน X ทีีละ 5° ในช่่วงการหมุุน –30° ถึึง 45° และหมุุน
จุุดในแนวแกน Y ช่่วง 0° ถึึง 360° ด้้วยสมการการหมุุนตาม
แกน X และแกน Y ดัังแสดงในสมการที่่� (1)

		

(1)

นอกจากนี้้�ผู้้�วิิจััยยัังเพิ่่�มการกลัับด้้านจุุดตามแนวนอน
(Flip Horizontal) หรืือการเปลี่่�ยนค่่า X ของจุุดให้้ติิดลบ
เพื่่�อจำลองการกลัับข้้างของมืือซ้้ายและมืือขวาด้้วย ทั้้�งนี้้�
เทคนิิคการเพิ่่�มข้้อมููลทั้้�งหมดสรุุปอยู่่�ในรููปที่่� 3 ด้้วยเทคนิิคนี้้�
ทำให้้ข้้อมููลดิิบจำนวน 30 คน × 12 รููป = 360 ข้้อมููล ที่่�ผู้วิ้� จัิ ยั
เก็็บได้้ เพิ่่�มจำนวนขึ้้�นเป็็น 884,736 ข้้อมููล ซึ่่�งถููกแบ่่งเป็็น

รููปที่่� 3 เทคนิิคการเพิ่่�มจำนวนข้้อมููลด้้วยการหมุุนจุุดตาม
แนวแกน X และ Y (ภาพแถวบน) และการกลัับจุุด
ตามแนวนอน (ภาพล่่าง)
ข้้อมููลสำหรัับใช้้สอน (Training Set) จำนวน 663,552 ข้้อมููล
(ข้้อมููลของคน 25 คน) และข้้อมููลสำหรัั บ ใช้้ ท ดสอบ
(Validation Set) จำนวน 221,184 ข้้อมููล (ข้้อมููลของคน
อีีก 5 คนที่่�เหลืือ)
	ก่่อนจะนำข้้อมููลทั้้�งหมดส่่งให้้แบบจำลอง MLP ผู้้�วิิจััย
ทำ Data Normalization ด้้วยสมการที่่� (2) เพื่่�อแปลงพิิกััด
จุุดทั้้�งหมดทุุกค่่าให้้มีีค่่าอยู่่�ระหว่่าง 0.0 ถึึง 1.0
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รููปที่่� 4 สถาปััตยกรรมของแบบจำลอง MLP ทั้้�ง 7 แบบ ที่่�ถููกทดลองในงานวิิจััยนี้้�
Xnorm = (X – Xmin) / (Xmax – Xmin)
Ynorm = (Y – Ymin) / (Ymax – Ymin)
Znorm = (Z – Zmin) / (Zmax – Zmin)

(2)

	จากนั้้�นผู้้วิ� จัิ ยั ทำการทดลองเพื่่อ� หาสถาปััตยกรรม MLP
ที่่�เหมาะสมที่่�สุุดสำหรัับงานนี้้� โดยได้้ทำการทดลองทั้้�งหมด
7 รููปแบบ ดัังสรุุปในรููปที่่� 4 แต่่ละรููปแบบทำการทดลองด้ว้ ย
Optimizer สองตััว ได้้แก่่ Stochastic Gradient Descent
(SGD: learning_rate=0.01, batch_size=32) และ Adaptive
Moment Estimation (Adam: learning_rate=0.001,
beta_1=0.9, beta_2=0.999, batch_size=32) รวมเป็็น
ทั้้�งหมด 14 การทดลอง
ในแต่่ละการทดลองผู้้�วิิจััยใช้้ Mean Squared Error
(MSE) Loss และใช้้การสอนเพีียง 5 Epochs เนื่่�องจากเป็็น
จำนวนที่่�ทำให้้กราฟ Loss เริ่่ม� แบนราบแล้้ว หากทำการสอน
ด้ว้ ยจำนวน Epoch มากกว่่านี้้�อาจทำให้้แบบจำลอง Overfit
ได้้ สำหรัับทรััพยากรหน่่วยประมวลผลที่่�ใช้้ในการสอนแบบ
จำลองแต่่ละตััว ผู้้วิ� จัิ ยั เลืือกใช้้ Tensor Processing Unit (TPU)
ฟรีีของ Google Colaboratory (Google Colab) โดย
เป็็นการรัันใช้้งานในช่่วงเดืือนมกราคมถึึงมีีนาคม ค.ศ. 2020
2.2 การพััฒนาแอปพลิิเคชัันต้้นแบบบนสมาร์์ตโฟน
เมื่่อ� ได้แ้ บบจำลอง MLP สำหรัับแยกแยะสััญลักั ษณ์์มืือ
ของการนัับศููนย์์ถึึงห้้าที่่�ดีีที่่�สุุดจากการทดลองในหััวข้้อที่่� 2.1

แล้้ว ขั้้�นตอนถััดมาคืือการสร้้างแอปพลิิเคชัันต้้นแบบบน
สมาร์์ตโฟน เพื่่�อการนี้้�ผู้้�วิิจััยใช้้ภาษา C++ ในการเขีียน
โปรแกรมเพื่่�อเชื่่�อมต่่อ MediaPipe เข้้ากัับแอปพลิิเคชััน
ที่่�สร้้างเองบนระบบปฏิิบััติิการ iOS โดยในระบบต้้นแบบนี้้�
ผู้้�วิิจััยเลืือกที่่�จะใช้้ระบบตรวจจัับใบหน้้า (Face Detector)
ของกููเกิิลชื่อ่� BlazeFace [10] ทดแทนระบบยืืนยัันตััวตนด้้วย
ใบหน้้าของจริิงบนสมาร์์ตโฟนไปก่่อน เพื่่อ� ให้้สร้้างระบบได้้ง่า่ ย
และผู้้�ใช้้ยัังคงได้้สััมผััสประสบการณ์์จริิงของสมาร์์ตโฟนที่่�
ผสานการวิิเคราะห์์ใบหน้้า และการวิิเคราะห์์สััญลัักษณ์์มืือ
แบบเรีียลไทม์์ไว้้ด้ว้ ยกััน ทั้้�งนี้้�จุดุ เด่่นของ BlazeFace คืือ เป็็น
แบบจำลองการเรีียนรู้้เ� ชิิงลึึกที่่�ถููกออกแบบมาให้้ค้้นหาใบหน้้า
จากรููปภาพได้้รวดเร็็วบนหน่่วยประมวลผลของสมาร์์ตโฟน
	ตััวของแอปพลิิเคชัันต้้นแบบบนโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�นั้้�น
ถููกพััฒนาขึ้้�นมาด้้วยภาษา Objective-C โดยมีีการทำงาน
ทั้้�งหมด 3 ส่่วน ได้้แก่่ 1) ส่่วนของการทำ Active Liveness
Detection ที่่�ผู้้�วิิจััยใช้้การสุ่่�มตััวเลขขึ้้�นมา 4 ตััว (ค่่าระหว่่าง
0 ถึึง 5) สำหรัับให้้ผู้้ใ� ช้ท้ ำสััญลักั ษณ์์มืือตามตััวเลขแต่่ละตััวไป
ตามลำดัับ 2) ส่่วนของการสุ่่�มจุุดบนหน้้าจอของแอปพลิิเคชััน
เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้ขยัับมืือที่่�ทำสััญลัักษณ์์ไปอยู่่�ในจุุดดัังกล่่าว และ
3) ส่่ ว นของตัั ว กำหนดเวลาว่่ า ผู้้� ใ ช้้ต้้องทำตามเงื่่� อ นไข
ที่่�กำหนดบนหน้้าจอให้้แล้้วเสร็็จภายในระยะเวลาเท่่าใด
รููปที่่� 5 แสดงตััวอย่่างการทำงานของแอปพลิิเคชัันต้้นแบบ
โดยกรอบสี่่�เหลี่่�ยมสีีแดง คืือ ผลลััพธ์์ของใบหน้้าที่่�ค้้นพบ
จาก BlazeFace
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ตารางที่่� 2 ประสบการณ์์การใช้้แอปพลิิเคชัันสมาร์์ตโฟนใน
การยืืนยัันตััวตนด้้วยใบหน้้า
ช่่วงอายุุ
18–30 ปีี
31–40 ปีี
41–50 ปีี
50 ปีีขึ้้�นไป
รวม

รููปที่่� 5 หน้้าจอสมาร์์ตโฟนระหว่่างการใช้้งานระบบต้้นแบบ
สำหรัับการนำแอปพลิิเคชัันต้้นแบบนี้้�ไปทดลอง เพื่่�อ
ศึึกษาว่่าการทำ Active Liveness Detection ด้ว้ ยสััญลักั ษณ์์
มืือร่่วมกัับการใช้้ระบบตรวจจัับใบหน้้าบนแอปพลิิเคชััน
สมาร์์ตโฟนนั้้�น จะให้้ประสบการณ์์ของผู้้ใ� ช้เ้ ป็็นอย่่างไร ผู้้วิ� จัิ ยั
ได้ท้ ำการทดสอบกัับบุุคคลทั่่�วไปจำนวน 40 คน รายละเอีียด
ดัังตารางที่่� 1 และตารางที่่� 2 โดยการทดลองนี้้�เป็็นการเข้้าร่่วม
แบบสมััครใจ ที่่�มีีเงื่่�อนไขการเข้้าร่่วมเพีียงว่่าผู้้�เข้้าร่่วม คืือ
ผู้้�ที่่�สามารถใช้้งานแอปพลิิเคชัันบนสมาร์์ตโฟนได้้ และไม่่มีี
ความผิิดปกติิหรืือความพิิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมืือทั้้�งสองข้้าง
ตารางที่่� 1 สรุุปเพศและช่่วงอายุุของผู้้�เข้้าร่่วมทดสอบ
ช่่วงอายุุ
18–30 ปีี
31–40 ปีี
41–50 ปีี
50 ปีีขึ้้�นไป
รวม

เพศชาย
14
7
3
2
26
(65%)

เพศหญิิง
8
3
2
1
14
(35%)

รวม
22
10
5
3
40
(100%)

เคย
12
4
3
0
19
(47.5%)

ไม่่เคย
10
6
2
3
21
(52.5%)

รวม
22
10
5
3
40
(100%)

3. ผลการทดลอง
3.1 แบบจำลองสำหรัับตรวจจัับท่่าทางของมืือ
	ตารางที่่� 3 สรุุปเวลาที่่�ใช้ใ้ นการสอนแบบจำลองทั้้�งหมด
14 รููปแบบ เป็็นจำนวน 5 Epochs ส่่วนตารางที่่� 4 และ 5 คืือ
ผลลััพธ์ข์ อง Training Loss และ Validation Loss ใน Epoch
ที่่� 5 ซึ่่�งเป็็น Epoch สุุดท้้าย จากผลการทดลองทั้้�งหมดจะ
เห็็นว่่าแบบจำลองที่่�ดีีที่่�สุุด (Validation Loss ต่่ำที่่�สุุดที่่�
0.0286) คืือ แบบจำลองที่่�มีี Hidden Layer 2 ชั้้�น แต่่ละชั้้�น
มีี 12 โหนด และใช้้ Adam Optimizer
	อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อผู้้�วิิจััยนำแบบจำลองที่่�ดีีที่่�สุุดนี้้�ไป
ทดสอบกัับผู้้�ใช้้จริิงจำนวน 40 ราย (รายละเอีียดการทดลอง
ในหััวข้้อที่่� 2.2) พบว่่า ในสััญลัักษณ์์มืือที่่�ไม่่ซัับซ้้อน และไม่่มีี
ความกำกวมคล้้ายคลึึงกัับสััญลัักษณ์์อื่่�น (เช่่น การนัับศููนย์์
ซึ่่�งเป็็นการกำมืือเพีียงสััญลัักษณ์์เดีียว) จะมีีความแม่่นยำ
มากกว่่าสััญลัักษณ์์มืืออื่่�น ส่่วนสััญลัักษณ์์มืือที่่�แบบจำลองที่่�
ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นยัังทายผิิดอยู่่�บ่่อยๆ คืือ สััญลัักษณ์์มืือของการ
นัับเลขสี่่� ที่่�มัักจะถููกทำนายผิิดไปเป็็นการนัับเลขสามหรืือ
เลขห้้า โดยผู้้�วิิจััยตั้้�งสมมติิฐานว่่าการทำนายผิิดนี้้�น่่าจะเกิิด
จากข้้อมููลที่่�ใช้้ในการสอนตััวแบบ MLP ยัังมีีความหลากหลาย
ไม่่พอ เช่่น กรณีีการนัับเลขห้้าที่่�นิ้้�วโป้้งของผู้้�ใช้้บางคนอาจ
แนบติิดกัับนิ้้�วชี้้�จนทำให้้ดููคล้้ายคลึึงกัับการนัับเลขสี่่� หรืือ
กรณีีที่่�ผู้้�ใช้้ทำสััญลัักษณ์์เลขสาม ซึ่่�งนิ้้�วก้้อยของผู้้�ใช้้บางคน
แม้้จะพัับลงแล้้วแต่่ส่ว่ นข้้อนิ้้�วก็็ยังั โผล่่สููงขึ้้น� มาจนทำให้้ระบบ
มองผิิดเป็็นการนัับเลขสี่่�ได้้ ข้้อเสนอแนะของผู้้�วิิจััยสำหรัับ
แก้้ไขปััญหาการพยากรณ์์ผิิดนี้้� คืือ การเก็็บข้้อมููลดิิบสำหรัับ
สร้้างตััวแบบให้้หลากหลายมากขึ้้�น โดยเฉพาะสััญลัักษณ์์มืือ

วรเมธ เลิิศศิิวนนท์์ และ ฐิิติิรััตน์์ ศิิริิบวรรััตนกุุล, “การรู้้�จำท่่าทางมืือสำหรัับตรวจจัับความมีีชีีวิิตของผู้้�ใช้้แบบทัันทีีทัันใดในแอปพลิิเคชัันโทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่�โดยใช้้การเรีียนรู้้�เชิิงลึึก.”
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ที่่�มีีความกำกวมคล้้ายคลึึงกัันซึ่่�งต้้องเน้้นเป็็นพิิเศษ ต้้องเก็็บ
ข้้อมููลในมุุมมองที่่�หลากหลายให้้มากขึ้้�นอีีก
ตารางที่่� 3 สรุุปเวลาที่่�ใช้้ในการสอน (Train) แบบจำลอง
MLP ทั้้�ง 14 รููปแบบ
แบบจำลอง MLP
ไม่่มีี Hidden Layer
Hidden Layer 1 ชั้้�น ชั้้�นละ 3 โหนด
Hidden Layer 1 ชั้้�น ชั้้�นละ 6 โหนด
Hidden Layer 1 ชั้้�น ชั้้�นละ 12 โหนด
Hidden Layer 2 ชั้้�น ชั้้�นละ 3 โหนด
Hidden Layer 2 ชั้้�น ชั้้�นละ 6 โหนด
Hidden Layer 2 ชั้้�น ชั้้�นละ 12 โหนด

เวลาที่่�ใช้้ (วิินาทีี)
SGD
ADAM
75.126 103.598
83.434 105.170
74.478 108.607
80.452 107.818
93.976 119.257
91.387 129.253
98.378 135.346

ตารางที่่� 4 สรุุป Training Loss ที่่� Epoch สุุดท้้ายของ แบบ
จำลอง MLP ทั้้�ง 14 รููปแบบ
แบบจำลอง MLP
ไม่่มีี Hidden Layer
Hidden Layer 1 ชั้้�น ชั้้�นละ 3 โหนด
Hidden Layer 1 ชั้้�น ชั้้�นละ 6 โหนด
Hidden Layer 1 ชั้้�น ชั้้�นละ 12 โหนด
Hidden Layer 2 ชั้้�น ชั้้�นละ 3 โหนด
Hidden Layer 2 ชั้้�น ชั้้�นละ 6 โหนด
Hidden Layer 2 ชั้้�น ชั้้�นละ 12 โหนด

Training Loss
SGD
ADAM
0.0768 0.0226
0.1040 0.0200
0.0502 0.0062
0.0515 0.0002
0.0603 0.0190
0.0409 0.0016
0.0431 0.0001

ตารางที่่� 5 สรุุป Validation Loss ที่่� Epoch สุุดท้้ายของ
แบบจำลอง MLP ทั้้�ง 14 รููปแบบ
แบบจำลอง MLP
ไม่่มีี Hidden Layer
Hidden Layer 1 ชั้้�น ชั้้�นละ 3 โหนด
Hidden Layer 1 ชั้้�น ชั้้�นละ 6 โหนด
Hidden Layer 1 ชั้้�น ชั้้�นละ 12 โหนด
Hidden Layer 2 ชั้้�น ชั้้�นละ 3 โหนด
Hidden Layer 2 ชั้้�น ชั้้�นละ 6 โหนด
Hidden Layer 2 ชั้้�น ชั้้�นละ 12 โหนด

Validation Loss
SGD
ADAM
0.0840 0.0412
0.1060 0.0433
0.0631 0.0335
0.0610 0.0297
0.0725 0.0404
0.0600 0.0363
0.0611 0.0286

รููปที่่� 6 การทดลองแอปพลิิเคชัันต้้นแบบกัับบุุคคลทั่่�วไป
3.2 แอปพลิิเคชัันต้้นแบบบนสมาร์์ตโฟน
	รููปที่่� 6 แสดงการทดลองแอปพลิิเคชัันต้้นแบบกัับบุุคคล
ทั่่�วไป ในแง่่ความเร็็วของระบบนั้้�น จากการทดสอบบนไอโฟน
11 Pro พบว่่า MediaPipe และ BlazeFace สามารถทำงาน
ร่่วมกัันได้้เป็็นอย่่างดีี โดยได้้ความเร็็วเฉลี่่�ยสููงถึึง 60 เฟรม
ต่่อวิินาทีี (Frames Per Second; fps) จึึงสรุุปได้้ว่่าระบบ
ที่่�นำเสนอนี้้�สามารถทำงานได้้จริิงในแบบเรีียลไทม์์บนหน่่วย
ประมวลผลของสมาร์์ตโฟน
	ตารางที่่� 6 สรุุปผลจากแบบสอบถามหลัังการใช้้ระบบ
ของผู้้�ใช้้ 40 คน สำหรัับคำถามที่่�ว่่า “ระบบมีีระดัับความ
ยากง่่ายในการใช้้งานเป็็นอย่่างไร” โดยสามารถสรุุปสาเหตุุที่่�
ผู้้�ใช้้ตอบว่่า “ระบบใช้้ยาก” ได้้สองสาเหตุุใหญ่่ คืือ ในกลุ่่�ม
ของผู้้�มีีอายุุ 41 ปีีขึ้้�นไป ให้้เหตุุผลไปในทางเดีียวกัันว่่าระบบ
มีีขั้้�นตอนที่่�ยุ่่�งยาก และซัับซ้้อนมากขึ้้�นกว่่าปกติิ และในกลุ่่�ม
คนที่่�อายุุน้้อยกว่่า 41 ปีี ให้้เหตุุผลว่่าระบบนี้้�จะถืือว่่าใช้้งาน
ยากถ้้าต้้องใช้้ในที่่�สาธารณะหรืือต้้องใช้้งานบ่่อยๆ
ตารางที่่� 6 สรุุปความคิิดเห็็นของผู้้เ� ข้้าร่่วมทดสอบในประเด็็น
เรื่่�องความยากง่่ายของระบบต้้นแบบ
ช่่วงอายุุ
18–30 ปีี
31–40 ปีี
41–50 ปีี
50 ปีีขึ้้�นไป
รวม

ใช้้ง่่าย
11
5
1
0
17
(42.5%)

ปานกลาง
9
3
1
0
13
(32.5%)

ใช้้ยาก
2
2
3
3
10
(25%)

รวม
22
10
5
3
40
(100%)

วรเมธ เลิิศศิิวนนท์์ และ ฐิิติิรััตน์์ ศิิริิบวรรััตนกุุล, “การรู้้�จำท่่าทางมืือสำหรัับตรวจจัับความมีีชีีวิิตของผู้้�ใช้้แบบทัันทีีทัันใดในแอปพลิิเคชัันโทรศััพท์์
เคลื่่�อนที่่�โดยใช้้การเรีียนรู้้�เชิิงลึึก.”
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ในส่่ ว นของตารางที่่� 7 ซึ่่� ง เป็็ น การสรุุ ป ผลสำหรัั บ
คำถามที่่� ว่่ า “ผู้้� ใ ช้้คิิ ดว่่ า การมีี สัั ญลัั ก ษณ์์ มืือ เพิ่่� ม เข้้ามา
สามารถช่่วยให้้การยืืนยัันตััวตนด้้วยใบหน้้ามีีความปลอดภััย
มากขึ้้�นหรืือไม่่” โดยสำหรัับผู้้�ใช้้ที่่�คิิดว่่าสััญลัักษณ์์มืือช่่วย
ให้้ระบบปลอดภััยมากขึ้้�น ให้้ความเห็็นว่่าเนื่่�องจากขั้้�นตอน
การตรวจสอบมีีมากขึ้้�นจึึงน่่าจะปลอดภััยมากขึ้้�น สำหรัับ
ผู้้�ใช้้ที่่�คิิดว่่าน่่าจะปลอดภััยเท่่าๆ เดิิม ให้้ความเห็็นว่่าหาก
ระบบระบุุตััวตนด้้วยใบหน้้าถููกโจมตีีได้้ ก็็คงไม่่ใช่่เรื่่�องยาก
ที่่� ร ะบบที่่� ใ ช้้สัั ญลัั ก ษณ์์ มืือจ ะถููกโจมตีี ไ ด้้ เ หมืือนกัั น และ
อาจจะโจมตีี ไ ด้้ง่่ า ยกว่่ า ใบหน้้าเสีี ย อีี ก ในส่่ ว นของผู้้� ใ ช้้
ที่่�คิิดว่่าการมีีสััญลัักษณ์์มืือเพิ่่�มเข้้ามาจะทำให้้ระบบยืืนยััน
ตัั ว ตนปลอดภัั ย น้้อยลงนั้้� น ให้้เหตุุ ผลว่่ า สัั ญลัั ก ษณ์์ มืือ
สามารถถููกโจมตีีหรืือหลอกได้้ง่่ายกว่่าใบหน้้า หากเอามาใช้้
ร่่วมกัันก็็จะพลอยทำให้้ประสิิทธิิภาพโดยรวมในการยืืนยััน
ตััวตนลดลง
ตารางที่่� 7 สรุุปความคิิดเห็็นของผู้้เ� ข้้าร่่วมทดสอบในประเด็็น
เรื่่อ� งความปลอดภััยในการยืืนยัันตััวตนด้้วยระบบ
ต้้นแบบ
ช่่วงอายุุ
18–30 ปีี
31–40 ปีี
41–50 ปีี
50 ปีีขึ้้�นไป
รวม

ปลอดภััย
น้้อยลง
3
1
0
0
4
(10%)

ปลอดภััย
เท่่าเดิิม
5
3
1
0
9
(22.5%)

ปลอดภััย
มากขึ้้�น
14
6
4
3
27
(67.5%)

รวม
22
10
5
3
40
(100%)

4. สรุุป
งานวิิจัยั นี้้�มีจุี ดุ ประสงค์์เพื่่อ� ทดสอบความเป็็นไปได้้ และ
ประสบการณ์์ของผู้้ใ� ช้ใ้ นสถานการณ์์ที่่สั� ญลั
ั กั ษณ์์มืือถููกนำมา
ใช้้เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยให้้กัับระบบระบุุตััวตนด้้วยใบหน้้า
บนสมาร์์ตโฟน ในงานนี้้�ผู้วิ้� จัิ ยั ได้พั้ ฒ
ั นาแบบจำลองการเรีียนรู้้�
เชิิงลึึกที่่�ผสานการใช้้งาน MediaPipe ของกููเกิิลร่่วมกัับแบบ
จำลองโครงข่่ายประสาทเทีียมแบบลึึกที่่�ผู้้�วิิจััยพััฒนาเอง
ทำให้้สามารถแยกแยะสััญลัักษณ์์มืือของการนัับเลขศููนย์์ถึึง
ห้้าได้้ ผลลััพธ์ที่่์ ไ� ด้้ผู้วิ้� จัิ ยั นำมาใช้้ร่่วมกัับระบบตรวจจัับใบหน้้า

ชื่่�อ BlazeFace สร้้างเป็็นแอปพลิิเคชัันต้้นแบบบนไอโฟน
11 Pro และนำไปทดสอบกัับผู้้�ใช้้จำนวน 40 คน ผลการ
ทดสอบกัับผู้้ใ� ช้้จริิงพบว่่า ในแง่่ของประสิิทธิิภาพความเร็็วนั้้�น
ไม่่มีีปััญหาใดๆ แต่่แบบจำลองยัังทายสััญลัักษณ์์มืือที่่�กำกวม
บางอัันผิิด และในส่่วนประสบการณ์์ของผู้้�ใช้้นั้้�นก็็มีีประเด็็น
เรื่่อ� งขั้้น� ตอนของระบบที่่�มากขึ้้�นทำให้้การใช้้งานยากขึ้้�น และ
ความไม่่แน่่ใจของผู้้ใ� ช้บ้ างส่่วนถึึงระดัับความปลอดภััยเชื่่อถืือ
�
ได้้ของระบบรู้้�จำสััญลัักษณ์์มืือ
ในลำดัับถััดไปของการวิิจัยั ผู้้วิ� จัิ ยั มีีความเห็็นว่่านอกจาก
การพััฒนาส่่วนของแบบจำลองการเรีียนรู้้�เชิิงลึึกให้้รองรัับ
ท่่าทางมืือที่่�หลากหลายขึ้้น� แล้้ว ยัังควรให้้ความสำคััญกับั การ
วััดระดัับความปลอดภััยของระบบระบุุตััวตนด้้วยใบหน้้าใน
สถานการณ์์การใช้ง้ านต่่างๆ รวมถึึงการวััดระดัับความใช้ง้ านง่่าย
สำหรัั บ ผู้้� ใ ช้้ ไ ปพร้้อมๆ กัั น เพื่่� อ ให้้สามารถหาจุุ ด สมดุุ ล
ที่่�ลงตััวที่่�สุุดทั้้�งในแง่่ความปลอดภััยและความใช้้งานง่่าย
เหมาะสำหรัับผู้้�ใช้้งานโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�สมาร์์ตโฟนที่่�เป็็น
บุุคคลทั่่�วไปในหลากหลายช่่วงอายุุ
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