


การตรวจจบัการใสห่น้ากากอนามัย
Mask Detection

เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ปัจจุบัน
นักวิจัยให้ความสนใจและด าเนินการงานวิจัยกันอย่าง
แพร่หลาย และถูกน าไปใช้จริงกับงานด้านป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่าง COVID-19 ซึ่ง
เป็นปัญหาระดับโลก ณ ขณะนี้ ผู้อ่านคงทราบกันดี
แล้วว่าผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
ในปี 2019 นั้นท าให้ประชากรโลกได้รับผลกระทบ
อย่างทั่ วหน้า ทั้ ง ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
การศึกษา จากจุดเริ่มต้นในเดือนธันวาคม 2562 
หรือปี 2019 ณ นครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑล      
หูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่ากันว่าในช่วงนั้น
เมืองอู่ฮั่นมีประชากรกว่า 19 ล้านคนเลยทีเดียว โดย
จุดเริ่มต้นของการติดเชื้อสู่มนุษย์คาดว่าเกิดจากไป
สัมผัสกับเนื้อสัตว์บางประเภทที่วางขายในตลาด เมื่อ
เชื้อโรคดังกล่าวติดต่อจากคนสู่คน ก็เป็นจุดเริ่มต้น

ของการระบาดไปยัง   ทั่วโลก เกิดการสูญเสีย ทั้ง
เวลา เศรษฐกิจ ชีวิต และงบประมาณต่าง ๆ จนเกิน
ขี ด ค ว ามสามาร ถท า ง ด้ า น กา ร แพทย์  แ ล ะ
สาธารณสุขของโลก อย่าง WHO จะรองรับได้ การ
ประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคระบาด และ
ก าหนดมาตรการควบคุมจึงเกิดขึ้น ซึ่ง นอกจาก
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ต้อง
เร่งรีบ ลดการเสียชีวิต หรือป่วยการรุนแรง และ
เพื่ อ ให้ ทั น ต่อการกลายพัน ธ์ุของ เชื้ อ โ รคแล้ว 
เทคโนโลยีอ่ืนที่ถูกน ามาช่วยในการป้องกันการแพร่
เชื้อโรคที่เห็นชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือ เทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเช่นการ
ตรวจจับผู้คนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในการใช้ชีวิต
ในพื้นที่ สาธารณะต่างๆ เช่น  ห้ างสรรพสินค้า  
สถานที่ราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

นี้ผู้เขียนขอหยิบประเด็นปัญหาการตรวจจับการใส่หน้ากากอนามัยมาให้ผู้อ่านได้ศึกษาถึงขั้นตอน
วิธีการด าเนินการ กระบวนการ ทฤษฎี หลักการที่ถูกน ามาใช้กัน อย่างไรก็ตามหลักการตรวจจับ
การใส่หน้ากากอนามัยจะมีความคล้ายกันกับการรู้จ าใบหน้า โดยเราจะด าเนินการสอนใบหน้าที่
ไม่ได้ใส่หน้ากาก และใบหน้าที่ใส่หน้ากาก โดยขอแนะน าเครื่องมือใหม่ส าหรับการสร้างโมเดลการ
เรียนรู้ของ Google คือ

KM

มีหลกัการกันกอ่น
Teachable Machine คืออะไร?

เครื่ อ งมื อสร้ า ง โม เดลการ เรี ยนรู้ ใ น รู ปแบบ เว็บ  (Machine 
Learning Web-Base Tool) ที่ท าให้การสร้างโมเดลการเรียนรู้
เป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และเข้าถึงกับผู้ใช้งานทุกคน จุดเริ่มต้นเริ่มขึ้นในปี 
2017 โดยบริษัท Google ภายใต้โครงการ AI Experiments



ในรุ่นแรก ๆ ผู้เขียนได้ทดลองใช้งาน Google AI + DRAWING 
ก็สนุกดี แต่ผลการเรียนรู้ก็ยังไม่แม่นย านัก หลักการคือ วาดรูปแล้ว
ให้ AI ทายว่าเราวาดรูปอะไร ผู้อ่านสามารถทดลองเล่นได้จาก    
เว็บลิงก์ https://quickdraw.withgoogle.com/ นอกนั้น
ยังมีผลงานอ่ืน ๆ ซึ่งจัดหมวดหมู่ดังนี้ อ้างอิงข้อมูลจากเว็บลิงก์ 
https://experiments.withgoogle.com/collections

 

 

 

                     

ส าหรับการเรียนรู้ เครื่อง (Machine 
Learning)ด้วยเครื่องมือ Teachable 
Machine วัตถุประสงค์หลักก็คือ เป็น
เครื่องที่ ใช้งานง่าย และใช้งานได้จริง
ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้าน Machine 
Learning เบื้องต้น ผู้ใช้งานไม่
จ าเป็นต้องเขียนชุดค าส่ัง 

สร้างโมเดลการเรียนได้ใน 3 ขั้นตอน
Teachable Machine 

ขั้นตอนการน าเขา้ขอ้มลู
(Input Data) 

ขั้นตอนการสอน
(Learning) 

ขั้นตอนการน าเสนอ
(Output)

โดยข้อมูลน าเข้าสามารถน าเข้าได้จาก
แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ จากไฟล์ด้วย
การอัปโหลด หรือจากกล้องเว็บแคม 

ผู้ใช้งานสามารถ
ปรับแต่งพารามิเตอร์ได้

ระบบจะด าเนินการสร้าง
โมเดลการเรียนในรูปแบบ
ไลบรารี เพื่อให้ผู้ใช้งาน      
อัปโหลด และสามารถ
เรียกใช้งานในรูปแบบ
สคริปส์ java หรือเผยแพร่
เป็นลิงก์เว็บ 



Teachable Machine 
เริ่มต้นใชง้าน

เปิดลิงก์เว็บ  https://teachablemachine.withgoogle.com/

จะปรากฏหน้าจอ

ให้คลิกที่ปุ่มค าส่ัง  
เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน จะปรากฏหน้าจอ

                            

                                   

                                                       

ส าหรับปัจจุบัน ณ วันที่ 5 ม.ค. 2565 
(วันที่เขียน KM นี้)  Teachable 
Machine มีประเภทโปรเจคงานให้ผู้ใช้งาน
ได้เลือกใช้ 3 ประเภท ผู้เขียนคาดว่าอีกไม่
นานเราจะได้ใช้โปรเจคงานที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น 

ให้ด าเนินการคลิกเลือกโปรเจคงานภาพ (Image Project)
จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกประเภทของโปรเจคงานภาพประกอบด้วย 
- สร้างโมเดลการเรียนรู้พื้นฐาน (Standard Image Model)
- สร้างโมเดลการเรียนรู้เพื่อใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ (Embedded Image  Model)

ให้เลือกที่ Standard image model 
จะได้หน้าต่างสร้างโมเดลดังนี้

https://teachablemachine.withgoogle.com/


เริ่มต้นการสร้างโมเดลการเรียนรู้
เพื่อตรวจจับการใส่หน้ากากอนามัย

ขั้นตอนการน าเขา้ขอ้มลู
(Input Data) 1
ด าเนินการก าหนดคลาสจ านวน 2 คลาส ประกอบด้วยคลาส Nomask และ Mask โดยรับข้อมูลภาพจาก
กล้องดิจิทัลเว็บแคมด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

Clsss:Nomask Clsss:Mask
คลิกที่ 
ก าหนดค่าเป็น Nomask ด้วยการพิมพ์แก้ไข

คลิกที่

จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้บันทึกภาพใบหน้า
ที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย

ให้ด าเนินการคลิกที่ปุ่มค าส่ัง 

กดค้างไว้เพื่อให้ระบบบันทึกภาพสังเกตหมายเลขล าดับ
ภาพที่ได้ด าเนินการบันทึก ให้บันทึกประมาณ 100 ภาพ

คลิกที่ปุ่มค ำสั่ง 
จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้บันทึกภาพใบหน้า
ที่ใส่หน้ากากอนามัย

ให้ด าเนินการคลิกที่ปุ่มค าส่ัง 
กดค้างไว้เพื่อให้ระบบบันทึกภาพสังเกตหมายเลขล าดับ
ภาพที่ได้ด าเนินการบันทึก ให้บันทึกประมาณ 100 ภาพ 
เช่นกัน

ก าหนดค่าเป็น Mask ด้วยการพิมพ์แก้ไข

ผลลัพธข์ัน้ตอนการก าหนดขอ้มลูน าเขา้

ค าอธิบาย: ข้อมูลน าเข้าเพื่อใช้ในการสอนประกอบด้วยข้อมูลจ านวน 2 คลาส คือ Nomask และ Mask
ข้อมูลภาพใบหน้าขณะไม่ใส่หน้ากากอนามัยจ านวน 105 ภาพ และภาพใบหน้าที่ใส่หน้ากากอนามัย
จ านวน 109 ภาพ



ขั้นตอนการสอน
(Learning) 2
ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ได้นิดหน่อย รายละเอียดมีดังนี้

ให้ด าเนินการคลิกที่ส่วนของ 
ในส่วนของ Training จะปรากฎส่วนก าหนดพารามิเตอร์ดังนี้

ในส่วนของโมเดลการเรียนรู้มีส่วนก าหนดพารามิเตอร์ให้เล็กน้อยในการ
ออกแบบ อาทิ จ านวน Epochs ขนาดของ Batch Size และ Learning 
Rate โดยพารามิเตอร์เหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพการแยกประเภทของ
คลาส ในทางเนื้อหาและทฤษฎีนั้นหากผู้อ่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมได้จากศาสตร์ด้านการเรียนรู้เครื่อง  (Machine Learning)  

ผู้เขียนขอแนะน าหนังสือเล่มนี้เลย 

ส าหรับโมเดลการเรียนรู้นี้ ก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ 
ด้วยเริ่มต้นที่ระบบแนะน า
จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มค าส่ัง 
เพื่อฝึกสอน ให้รอสักพักโดยระบบจะแจ้งให้รอ

ผลลัพธข์ัน้ตอนการสอน
ผลลัพธ์จะปรากฏอยู่ในส่วนแสดงผลลัพธ์ โดย
ค่าเริ่มต้นเป็นการใช้ข้อมูลจากกล้องเว็บแคม
มาใช้ในการตรวจจับการใส่หน้ากาก 

ผลลัพธ์การตรวจจับ
กรณี  ไม่ใส่หน้ากาก

ผลลัพธ์การตรวจจับ
กรณี ใส่หน้ากาก

เมื่อการสอนเสร็จส้ินจะปรากฎข้อความ



ส าหรบัรายละเอียดขอ้มลูการสอนและการเรยีนรูข้อง
โมเดลทีไ่ดส้รา้งขึน้ ผู้ใช้งานกส็ามารถดรูายละเอยีดได้
จากการคลกิทีล่งิกค์ าสัง่ 



อย่างไรก็ตามส่วนของ Input เราสามารถจัดการกับ
คลาสที่สร้างขึ้นได้ด้วยการคลิกที่ปุม่ตวัเลือก 

เรามาสรปุกนัตรงนี้กอ่นไปสูข่ัน้ตอนสดุทา้ย คือ การเผยแพร ่หรือ การน าโมเดลไปใชง้าน เรามาดรูปูแบบจ าลอง
โมเดลการเรยีนรูเ้พื่อตรวจจบัการใสห่นา้กากอนามัย 

ประกอบดว้ย 3 ส่วน

▪ ส่วนฝึกสอน (Training) 
ก าหนดค่ารอบ Epochs=30
Batch Size =16 
Learning Rate = 0.001  

▪ ส่วนผลลัพธ์ (Output) ซึ่งจาก
ภาพทดสอบที่ไม่ได้ใส่หน้ากาก
อนามัย ผลลัพธ์คือ Nomask
ที่ค่าความเชื่อมั่น 100% 

▪ ส่วนข้อมูลน าเข้า (Input) 
ประกอบด้วยข้อมูลภาพใบหน้าที่
ไม่ใสห่น้ากากอนามัย ก าหนด 
Class Input คือ Nomask
และภาพใบหน้าที่ใส่หน้ากาก
อนามัย ก าหนด Class Input 
คือ Mask 

เช่น Delete, Disable หรือลบตัวอย่างข้อมูล เป็นต้น 

และในส่วนของ Output ก็สามารถก าหนดว่าภาพที่ใช้
ทดสอบมาจากแหล่งใด 

ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ จากกล้องเว็บแคม 
หรือ อัปโหลดภาพขึ้นมาทดสอบก็ได้ 



ขั้นตอนการน าเสนอ
(Output) 3
เป็นขั้นตอนของการน าโมเดลที่สร้างขึ้นไปใช้งานต่อ หรือไปเผยแพร่ 

ให้ด าเนินการคลิกที่ปุ่มค าส่ัง 

โมเดลการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นนั้นระบบจะด าเนินการ Export
ในรูปแบบไลบรารีเพื่อให้ผู้ใช้งานน าไปใช้ได้  3 แบบ ดังรูป     

ส าหรับใบความรู้นี้ผู้เขียนขออธิบายการ Export Model ในรูปแบบ Tensorflow.js ซึ่งเป็นการ Export 
Model เพื่อน าไปพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันทั้งในส่วนน าสคริปส์ไปพัฒนา และแชร์ลิงก์ รายละเอียด
ขั้นตอนดังนี้

กรณเีผยแพรโ่มเดลดว้ยการแชรล์งิก์
1. คลิกที่แถบค าส่ัง
2. คลิกที่ปุ่มตัวเลือก 
3. คลิกที่ปุ่มค าสั่ง 

ให้รอจนระบบด าเนินการอปัโหลดเสร็จส้ิน

4. คลิกที่ปุ่มค าส่ัง 

เพื่อคัดลอกลิงก์ URL 
และน าไปเผยแพร่ยังบุคคลอ่ืนได้ตามต้องการ

ผลลัพธ์ที่ได้จะมีลักษณะดังนี้



กรณีดาวน์โหลดโมเดล
1. คลิกที่แถบค าส่ัง
2. คลิกที่ปุ่มตัวเลือก 
3. คลิกที่ปุ่มค าส่ัง 

ให้รอจนระบบดาวน์โหลดเสร็จส้ินซึ่งจะได้ .zip 
จ านวน 1 ไฟล์ที่ประกอบด้วยไฟล์ที่บีบอัดจ านวน 3 ไฟล์ 
คือ metadata.json, model.json และ weights.bin
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถน าไปพัฒนาต่อนั่นเอง

อย่ า ง ไรก็ ต าม เ ร าสามารถ
คัดลอกสคริปส์ค าสั่งเพื่อน าไป
แทรกใน Tag HTML ก็เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง ขั้นตอนมีดังนี้:

1. คลิกที่แถบค าส่ัง
หรือ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ HTML ที่ใช้

2. คลิกที่ค าส่ัง 

**ส าหรับตัวอย่างนี้ ให้คลิกที่แถบค าสั่ง

3. จากนั้นน าสคริปสค์ าส่ังแทรกลงใน Tag HTML ของเพจที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>

<title>Test Detection Mask</title>
</head>
<body>

กดวำงสครปิสค์ ำสัง่ตรงนีไ้ดเ้ลย
</body>
</html>

KM นี้อธิบายขั้นตอนวิธีการสร้างโมเดลการเรียนรู้ ในศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อ
ประยุกต์การตรวจจับการสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยที่ผู้สร้างโมเดลไม่ต้องเขียน
ชุดค าส่ังคอมพิวเตอร์ และเป็นเครื่องมือที่ท าให้สามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ที่ง่าย 
และสะดวกนี้มีชื่อว่า Teachable Machine พัฒนาโดยบริษัท Google และผู้เขียน 
KM หวังเป็นอย่างยิ่งว่า KM ฉบับนี้จะช่วยให้ผู้อ่านที่ต้องการเริ่มต้นศึกษางานด้าน
การเรียนรู้เครื่อง (Machine Learning) จะมคีวามเข้าใจหลักการ วิธีการมากย่ิงขึ้น


