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บทคดัย่อ 

วิธีไอเกนเฟสเป็นวิธีการรู้จ าภาพใบหน้าซ่ึงเป็นเทคนิคทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์ท่ีใช้ในการประมวล และ
เปรียบเทียบภาพทดสอบกบัภาพในฐานขอ้มูล วธีิน้ีอาศยัหลกัการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั และมีประสิทธิภาพข้ึนอยู่
กบัการเปล่ียนแปลงของใบหนา้ งานวิจยัน้ีจะปรับปรุงการรู้จ าภาพใบหนา้ของวิธีไอเกนเฟสโดยปรับปรุงคุณภาพของ
ฐานขอ้มูลซ่ึงใชต้วัแทนภาพจากการแบ่งกลุ่มภาพดว้ยวิธีเคมีน และปรับปรุงการเปรียบเทียบภาพทดสอบในการระบุตวั
บุคคลซ่ึงใชก้ารวดัระยะทางด้วยองค์ประกอบส าคญัของเวกเตอร์ค่าน ้ าหนัก ผลการทดลองแสดงว่าการปรับปรุงท่ี
น าเสนอสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการรู้จ าภาพใบหนา้ไดม้ากยิง่ข้ึน 
 

ABSTRACT 
 The eigenface method is a face recognition method which is a computer vision technique used to process and 

compare a test image to the images stored in the database.  It is based on Principal Component Analysis (PCA)  and its 
performance is sensitive to the changes of the faces. In this research, we improve face recognition of eigenface method by using 
k-means clustering to select representative images for the database, and using some important components of weight vectors to 
compute distances for the identification process.  Experimental results show that the proposed improvements can increase the 
efficiency of face recognition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคญั: การรู้จ าใบหนา้ วธีิไอเกนเฟส การวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั  
Keywords: Face recognition, Eigenface method, Principal component analysis 
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บทน า 
วิธีการรู้จ าภาพใบหน้า (Face recognition method) เป็นเทคนิคทางคอมพิวเตอร์วิทศัน์ (Computer vision) ท่ีท า

การประมวลและเปรียบเทียบภาพทดสอบกบัภาพในฐานขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการระบุตวับุคคล และใชใ้นงานต่างๆ เช่น การ
รักษาความปลอดภยั การตรวจจับใบหน้าบุคคลโดยอตัโนมติั การติดตามคน้หาตวับุคคลและปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กบัผูใ้ชง้าน วธีิการรู้จ าภาพใบหนา้จะเปรียบเทียบภาพใบหนา้ของบุคคลท่ีเราสนใจกบัภาพทั้งหมด
ในฐานขอ้มูลและเลือกภาพใบหนา้ในฐานขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกบัภาพทดสอบมากท่ีสุด 

วิธีไอเกนเฟส (Eigenface method) เป็นวิธีการรู้จ าภาพใบหน้า น าเสนอโดย Sirovich, Kirby (1987) ซ่ึงใช้
หลกัการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis : PCA) กับภาพใบหน้า ต่อมา Turk, Pentland 
(1991) ไดพ้ฒันาเป็นระบบการรู้จ าภาพใบหนา้ วิธีการน้ีจะแทนแต่ละภาพในฐานขอ้มูลดว้ยเวกเตอร์หลกัและน ามาต่อ
กนัเป็นเมทริกซ์ จากนั้นสร้างเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเก่ียว (Covariance matrix) และหาเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ 
(Eigenvector) ซ่ึงแต่ละภาพจะสามารถเขียนในรูปผลรวมเชิงเส้น (Linear combination) ของเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ
เหล่าน้ี ท าให้ไดเ้วกเตอร์ของค่าสัมประสิทธ์ิหรือค่าน ้ าหนกัท่ีใชเ้ป็นเวกเตอร์ก าหนดคุณลกัษณะของภาพท่ีจะน าไปใช้
ในการระบุตวับุคคล อยา่งไรก็ตาม ประสิทธิภาพของวิธีไอเกนเฟสข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของใบหนา้ เช่น ท่าทาง
การเคล่ือนยา้ยและความมืดสว่างของใบหน้า (Belhumeur et al., 1997; Lemieux, Parizeau, 2002; Visani et al., 2004) 
งานวิจยัน้ีน าเสนอการปรับปรุงการรู้จ าภาพใบหนา้ของวิธีไอเกนเฟสโดยปรับปรุงคุณภาพของฐานขอ้มูลซ่ึงใชต้วัแทน
ภาพจากการแบ่งกลุ่มภาพดว้ยวิธีเคมีน (k-means clustering) และปรับปรุงการเปรียบเทียบภาพทดสอบในการระบุตวั
บุคคลซ่ึงใชก้ารวดัระยะทางดว้ยองคป์ระกอบส าคญัของเวกเตอร์ค่าน ้ าหนกั 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวธีิไอเกนเฟส  
2. เพื่อปรับปรุงวิธีการรู้จ าภาพใบหนา้ของวิธีไอเกนเฟส โดยการปรับปรุงคุณภาพของฐานขอ้มูลซ่ึงใชต้วัแทน

ภาพจากการแบ่งกลุ่มภาพดว้ยวธีิเคมีน  
3. เพื่อปรับปรุงวิธีการรู้จ าภาพใบหน้าของวิธีไอเกนเฟส โดยการวดัระยะทางด้วยองค์ประกอบส าคญัของ

เวกเตอร์ค่าน ้ าหนกั 
 

วธีิการวจิยั 
1. วธีิการไอเกนเฟส 
ใชห้ลกัหลกัการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั ซ่ึงมี 6 ขั้นตอน และก าหนดสญัลกัษณ์ในการอธิบาย ดงัน้ี 

𝐼𝑖 คือ รูปภาพท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล   𝑁 × 𝑁 คือ ขนาดของรูปภาพ 𝐼𝑖 
Γ𝑖  คือ เวกเตอร์รูปภาพ  𝐼𝑖   Ψ คือ เวกเตอร์รูปภาพเฉล่ีย (ใบหนา้เฉล่ีย) 
𝑀 คือ จ านวนรูปภาพท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล 𝐶 คือ เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมเก่ียว 
𝑈𝑖  คือ เวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ (ไอเกนเฟส) 𝜆𝑖  คือ ค่าลกัษณะเฉพาะ 
ω𝑖 คือ ค่าน ้ าหนกัหรือเวกเตอร์คุณลกัษณะ 

       
1.1) แปลงมิติของภาพขนาด 𝑁 × 𝑁  ใหเ้ป็นมิติขนาด 𝑁2 × 1 แทนดว้ย Γ𝑖  และน ามาต่อกนัเป็นเมทริกซ์ 𝑆 

                                                  𝑆 = [Γ1 Γ2  … Γ𝑀]                                                          (1) 
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1.2) ค  านวนใบหนา้เฉล่ีย (Average face) แทนดว้ย 𝛹 และผลต่างของแต่ละภาพใบหนา้กบัใบหนา้เฉล่ีย โดย
ใชส้มการ (2) และ (3) 
 
                                                                               𝛹 =

1

𝑀
∑ Γ𝑖

𝑀
𝑛=1                                                                (2) 

                                                                               Φ𝑖 = Γ𝑖 − Ψ                                                                   (3) 
 

1.3) ค  านวนหาเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมเก่ียว ดงัสมการ 
 
                                                                    𝐶 =

1

𝑀
∑ Φ𝑛Φ𝑛

𝑇 = 𝐴𝐴𝑇𝑀
𝑛=1                                                     (4) 

เม่ือ 𝐴 = [Φ1 Φ2  … Φ𝑀] โดยเมทริกซ์ 𝐶 จะมีขนาด 𝑁2 × 𝑁2  
 
1.4) พิจารณาเมทริกซ์ 𝐿 = 𝐴𝑇𝐴 ซ่ึงมีขนาด 𝑀 × 𝑀 

ให ้𝑉𝑖 เป็นเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะของเมทริกซ์ 𝐿 ท่ีสมนยักบัค่าลกัษณะเฉพาะ 𝜆𝑖 เม่ือ 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑀 จะไดว้า่ 
 

𝐴𝑇𝐴𝑉𝑖 = 𝜆𝑖𝑉𝑖 
และไดว้า่ 
 

𝐴𝑇𝐴𝑉𝑖 = 𝜆𝑖𝑉𝑖  ⇒ 𝐴𝐴𝑇𝐴𝑉𝑖 = 𝜆𝑖𝐴𝑉𝑖 ⇒ 𝐶𝐴𝑉𝑖 = 𝜆𝑖𝐴𝑉𝑖 หรือ 𝐶𝑈𝑖 = 𝜆𝑖𝑈𝑖  เม่ือ 𝑈𝑖 = 𝐴𝑉𝑖  
 
ดังนั้นเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะของ 𝐴𝐴𝑇 จะสมนัยกับเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะของ 𝐴𝑇𝐴 และมีค่าลกัษณะเฉพาะค่า
เดียวกนั จะเห็นไดว้า่ 𝐴𝐴𝑇  เป็นเมทริกซ์ขนาด 𝑁2 × 𝑁2 ในขณะท่ีเมทริกซ์ 𝐴𝑇𝐴 มีขนาด 𝑀 × 𝑀 ซ่ึงเลก็กวา่มาก เรา
เรียกกระบวนการน้ีวา่การลดมิติของขอ้มูล (Dimension reduction) ค  านวณเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะของเมทริกซ์ 𝐶 จาก
เวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะของเมทริกซ์ 𝐿 จะเรียกภาพท่ีไดจ้ากเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะว่าภาพไอเกน (Eigenfaces) และ
เขียนรวมกนัดงัน้ี 

𝑈 = [𝑈1 𝑈2 𝑈3  … 𝑈𝑀] 
 

 
รูปที ่1 ตวัอยา่งภาพไอเกนท่ีไดจ้ากเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ 

1.5) ค  านวณเวกเตอร์ค่าน ้ าหนกัหรือเวกเตอร์คุณลกัษณะ ω = [ω1 ω2  … ωM] ของแต่ละรูปภาพโดยใช้
เมทริกซ์ 𝑈 ดงัสมการต่อไปน้ี 

                                                                          ω𝑖 = 𝑈𝑇Φ𝑖                                                              (5) 
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1.6) หาระยะห่างระหวา่งเวกเตอร์ค่าน ้ าหนกั ω𝑖 และ ω𝑗 โดยใชร้ะยะทางแบบยคุลิด (Euclidean distance) ดงั
สมการต่อไปน้ี  

                                                                   𝑑(ω𝑖, ω𝑗) = √∑ (ω𝑖𝑘 − ω𝑗𝑘)
2𝑀

𝑘=1                                          (6) 

 
จากนั้นใชร้ะยะห่างของภาพทดสอบกบัภาพทั้งหมดท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลเพ่ือระบุตวับุคคลดว้ยภาพในฐานขอ้มูลท่ี

ใกลเ้คียงกบัภาพทดสอบมากท่ีสุด 
 

2. การแบ่งกลุ่มขอ้มูลรูปภาพดว้ยวธีิแบบเคมีน 
  วิธีเคมีน (Dubes, Jain, 1988) ใชแ้บ่งขอ้มูลเวกเตอร์ออกเป็น k กลุ่ม โดยเร่ิมดว้ยการสุ่มจุด k จุดจากขอ้มูล 
และจดัขอ้มูลใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนักบัจุดสุ่มท่ีมีระยะห่างแบบยคุลิดนอ้ยสุด จากนั้นหาจุดศูนยก์ลาง (centroid) ของแต่
ละกลุ่ม แลว้จดัแบ่งกลุ่มขอ้มูลอีกคร้ังโดยจดัขอ้มูลให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนักบัจุดศูนยก์ลางท่ีมีระยะห่างน้อยสุด ท าซ ้ า
เช่นน้ีจนกระทัง่ไดจุ้ดศูนยก์ลางในรอบใหม่ท่ีไม่แตกต่างจากจุดศูนยก์ลางก่อนหนา้น้ี จะไดจุ้ดศูนยก์ลางของแต่ละกลุ่ม
เป็นตวัแทนของกลุ่ม 
 

 
รูปที ่2 ตวัอยา่งการแบ่งกลุ่มของขอ้มูลเวกเตอร์ 2 มิติจ านวน 20 จุด ออกเป็น 5 กลุ่ม จุดสีแดงคือขอ้มูล จุดสีน ้ าเงินคือ 

จุดศูนยก์ลางของแต่ละกลุ่มท่ีไดจ้ากวธีิเคมีน 

3. การปรับปรุงคุณภาพของฐานขอ้มูล 
ใชว้ิธีเคมีน แบ่งกลุ่มขอ้มูลรูปภาพของแต่ละคนและเลือกภาพตวัแทนของแต่ละคนเท่ากบัจ านวนกลุ่มเพ่ือ

น ามาเป็นรูปในฐานขอ้มูล (จะใชใ้นกรณีท่ีเรามีรูปภาพของแต่ละคนเป็นจ านวนมากและตอ้งการเลือกเป็นตวัแทนใน
ฐานขอ้มูล) 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการวดัระยะทางดว้ยองคป์ระกอบส าคญัของเวกเตอร์ค่าน ้ าหนกั 
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 ก าหนดใหแ้ต่ละคนมีรูปตวัแทน 𝑚 รูปในฐานขอ้มูล ดงันั้นรูปทดสอบจะมีระยะห่าง 𝑑𝑖,1, 𝑑𝑖,2, … , 𝑑𝑖,𝑚 กบั
ภาพแต่ละภาพของคนท่ี 𝑖 ท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล เลือกค่าระยะห่างท่ีนอ้ยท่ีสุดจ านวน 𝑘 ค่าให้เป็น 𝑑𝑖,1

∗ , 𝑑𝑖,2
∗ , … , 𝑑𝑖,𝑘

∗  ซ่ึง
ใชก้ าหนดระยะห่างกบัชุดภาพของคนท่ี 𝑖 โดยใชร้ะยะทางแบบยคุลิด ดงัน้ี 

 

                                                                  𝑑𝑖 = √∑ (𝑑𝑖,𝑡
∗ )

2𝑘
𝑡=1                                                                       (7) 

          

  
รูปที ่3 ตวัอยา่งการวดัระยะทางดว้ยองคป์ระกอบส าคญัของเวกเตอร์ค่าน ้ าหนกั ส าหรับ 5 คน แต่ละคนมีรูป                         

ตวัแทน 2 รูปในฐานขอ้มูลและเลือกค่าระยะห่างท่ีนอ้ยท่ีสุดจ านวน 1 ค่า 
 
5. ภาพท่ีใชใ้นการทดสอบ  
ใชฐ้านขอ้มูลรูปภาพทดสอบ 3 ชุด ดงัต่อไปน้ี 
- ฐานขอ้มูลรูปภาพ Grimace (Hond, Spacek, 1997) ประกอบด้วยรูปภาพหน้าคน 18 คน แต่ละคนมี 20 รูป รวม

ทั้งหมด 360 รูป มีขนาด 180×200 พิกเซล 

 

รูปที ่4 ตวัอยา่งภาพในฐานขอ้มูลรูปภาพ Grimace 

- ฐานขอ้มูลรูปภาพ ORL (Cambridge University Computer Laboratory, 1992-1994) ประกอบดว้ยรูปภาพหนา้คน 
40 คน แต่ละคนมี 10 รูป รวมทั้งหมด 400 รูป มีขนาด 92×112 พิกเซล 
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รูปที ่5 ตวัอยา่งภาพในฐานขอ้มูลรูปภาพ ORL 

- ฐานขอ้มูลรูปภาพ Faces95 (Hond, Spacek, 1997) ซ่ึงตดัมาเฉพาะใบหนา้ประกอบดว้ยรูปภาพหนา้คน 72 คน แต่
ละคนมี 20 รูป รวมทั้งหมด 1440 รูป มีขนาด 90×90 พิกเซล  

    
รูปที ่6 ตวัอยา่งภาพในฐานขอ้มูลรูปภาพ Faces95 ขนาด 90×90 พกิเซล 

 
ผลการวจิยั 

ในส่วนน้ีจะแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดลอง 3 การทดลองดงัน้ี 
การทดลองที ่1 การหาประสิทธิภาพของวธีิไอเกนเฟส 
สุ่มเลือกภาพตวัแทนของแต่ละคนจ านวน 5 รูปส าหรับฐานขอ้มูลรูปภาพ Grimace และ Faces95 และจ านวน 4 รูป

ส าหรับฐานขอ้มูลรูปภาพ ORL เพื่อเป็นรูปภาพในฐานขอ้มูลและใช้รูปภาพท่ีเหลือเป็นภาพทดสอบส าหรับวิธีไอเกน
เฟส ท าการทดลองจ านวน 10 คร้ังเพ่ือหาค่าเฉล่ียของเปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้งในการระบุตวับุคคล 

การทดลองที ่2 การหาประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงคุณภาพของฐานขอ้มูล 

ใชว้ิธีเคมีน แบ่งกลุ่มขอ้มูลรูปภาพของแต่ละคนและเลือกภาพตวัแทนของแต่ละคนเท่ากบัจ านวนกลุ่มเพ่ือน ามา

เป็นรูปในฐานขอ้มูล โดยมีภาพตวัแทนจ านวน 5 รูปส าหรับฐานขอ้มูลรูปภาพ Grimace และ Faces95 และจ านวน 4 รูป

ส าหรับฐานขอ้มูลรูปภาพ ORL เพื่อเป็นรูปภาพในฐานขอ้มูลและใชรู้ปภาพท่ีเหลือเป็นภาพทดสอบ ใชว้ิธีไอเกนเฟสท า

การทดลองเพื่อหาเปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้งในการระบุตวับุคคล 

การทดลองที ่3 การหาประสิทธิภาพโดยการวดัระยะทางดว้ยองคป์ระกอบส าคญัของเวกเตอร์ค่าน ้ าหนกั 
สุ่มเลือกภาพตวัแทนเช่นเดียวกบัการทดลองท่ี 1 ท าการทดลองจ านวน 10 คร้ังเพ่ือหาค่าเฉล่ียของเปอร์เซ็นตค์วาม

ถูกตอ้งในการระบุตวับุคคล โดยใชว้ิธีไอเกนเฟสและการวดัระยะทางดว้ยองคป์ระกอบส าคญัของเวกเตอร์ค่าน ้ าหนกั
จ านวน 2 หรือ 3 ค่าส าหรับฐานขอ้มูลรูปภาพ Grimace และ Faces95 และจ านวน 2 ค่า ส าหรับฐานขอ้มูลรูปภาพ ORL  
แสดงผลการทดลองท่ี 1 2 และ 3 ไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ประสิทธิภาพการรู้จ าใบหนา้ของวธีิไอเกนเฟสและการปรับปรุงทั้งสองแบบ  

ฐานข้อมูลรูปภาพ 
ประสิทธิภาพการรู้จ า (%) 

ของวธีิไอเกนเฟส (10 การทดลอง) 

ประสิทธิภาพการรู้จ า (%)
โดยการปรับปรุงคุณภาพ
ของฐานข้อมูลด้วยวธีิเคมนี 

ประสิทธิภาพการรู้จ า (%)
โดยการวดัระยะทางด้วย
องค์ประกอบส าคญัของ
เวกเตอร์ค่าน า้หนัก 

Grimace  98.37 100 98.96 

ORL  86.50 97.08 90.75 

Faces95  86.17 99.14 88.20 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

การปรับปรุงคุณภาพของฐานขอ้มูลดว้ยวิธีเคมีนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการรู้จ าใบหนา้ของวิธีไอเกน
เฟสส าหรับฐานขอ้มูลรูปภาพ Grimace ORL และ Faces95 เพ่ิมมากข้ึน 1.63% 10.58% และ 12.97% ตามล าดบั และการ
ปรับปรุงคุณภาพโดยการวดัระยะทางดว้ยองคป์ระกอบส าคญัของเวกเตอร์ค่าน ้ าหนกัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
รู้จ าใบหน้าของวิธีไอเกนเฟสส าหรับฐานขอ้มูลรูปภาพ  Grimace ORL และ Faces95 เพ่ิมมากข้ึน 0.59% 4.25% และ 
2.03% ตามล าดบั 
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