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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคใ์นการจดัท าปริญญานิพนธ์เพื่อพฒันาระบบระบบรักษาความปลอดภยัท่ีอยู่

อาศยัด้วยเทคโนโลยีการรู้จ าใบหน้าและอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง ส าหรับการดูแลและรักษา

ความปลอดภยัของท่ีอยูอ่าศยั โดยการวิเคราะห์ใบหนา้ของบุคคลผา่นกลอ้งวงจรปิด ดว้ยเทคนิคการ

รู้จ าใบหน้า (Face Recognition) และแจ้งเตือนไปยงัแอปพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือยองเจ้าของ

บา้นโดยอตัโนมัติเม่ือตรวจจบัใบหน้าของบุคคลแปลกหน้าท่ีไม่ตรงกับใบหน้าของสมาชิกใน

ครอบครัวได ้มีกระบวนการสอนเคร่ืองให้เรียนรู้ลกัษณะของใบหนา้ของสมาชิกในครอบครัวดว้ย

ข้อมูลชุดฝึกสอน (Training Dataset) โดยใช้ไลบราร่ี OpenCV ของ Python ในการพฒันาระบบ

แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 1) Backend Service System พฒันาดว้ยภาษา Python บน Raspberry 

pi ท่ีได้เช่ือมต่อกลอ้งวงจรปิดและล าโพงส าหรับแสดงเสียงสัญญาณกันขโมย  ท าหน้าท่ีในการ

ใหบ้ริการฟังกช์นัต่างๆ แก่โมบายแอปพลิเคชนัท่ีท างานบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์การส่งการ

แจง้เตือนไปยงัโมบายแอปพลิเคชนั รวมถึงฟักช์นัการวิเคราะห์ใบหนา้บุคคล และจดัการฐานขอ้มูล

ดว้ย MySQL และ 2) Frontend System เป็นโมบายแอปพลิเคชนัท่ีท างานบนระบบปฏิบติัการแอน

ดรอยด์ ผูใ้ช้สามารถท าการลงทะเบียนการใช้งาน เพิ่มขอ้มูลสมาชิกในครอบครัว และเรียกใช้

บริการต่างๆ พฒันาดว้ย Android Studio 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ท่ีอยู่อาศยั หรือ บา้น เป็นปัจจยัหลกัของมนุษยท่ี์ตอ้งมีและเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่า
สูง ดงันั้นในการดูแลรักษาความปลอดภยัเม่ือเจา้ของบา้นไม่อยู่นั้นจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่าง
ยิ่ง ประกอบกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบันมีความทันสมัยและฉลาดขึ้น 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ อาทิเช่น เทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI) อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง (Internet of Things : IoT) อุปกรณ์กล้อง
วงจรปิด (Closed Circuit Television : CCTV) 
 เทคนิคการรู้จ าใบหนา้ (Facial Recognition) เป็นเทคนิคส่วนหน่ึงของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มีประสิทธิภาพในการจดจ าใบหน้าของบุคคล 
โดยท าการจดจ าลกัษณะใบหน้าของบุคคล โดยน าขอ้มูลรูปภาพมาท าการหาคุณลกัษณะ 
(Feature) บนใบหน้าแลว้บนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล เพื่อหาความแตกต่างระหว่างขอ้มูล
ใบหน้าปัจจุบนักบัขอ้มูลใบหน้าของบุคคลท่ีบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูล ในปัจจุบนัมีการน า
เทคนิคการรู้จ าใบหนา้ไปประยกุตใ์ชก้บังานท่ี เก่ียวขอ้งกบัการยนืยนัตวัตนอยา่งแพร่หลาย  

Internet of Things หรืออินเทอร์เน็ตในทุกรรพส่ิงจะสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
กบัอุปกรณ์ต่างๆได ้ไม่วา่จะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ หรือแมก้ระทัง่อุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ โดยตวัอุปกรณ์นั้นจะตอ้งมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตหรือบลูทูธส าหรับการส่ือสาร
กันของอุปกรณ์ ซ่ึงในปัจจุบนัก็ได้มีการน าอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงมาใช้ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ดา้นเกษตรกรรม ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นสุขภาพ ดา้นการรักษาความปลอดภยั 
เป็นตน้ โดยไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีในดา้นการส่ือสาร แบบ Machine-to-Machine เพื่อ
เป็นตวัแทนในการตดัสินใจต่างๆแทนมนุษย ์ จุดเด่นของอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิงคือมีค
มีความสะดวกสบายใจและสามารถเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืนๆได ้ 

กลอ้งวงจรปิดหรือ Closed-Circuit Television (CCTV) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในดา้น
ความปลอดภยัของบุคคลหรือสถานท่ีต่างๆ ในปัจจุบนัไดมี้การน ากลอ้งวงจรปิดมาใช้ใน
ด้านการรักษาความปลอดภัยบ้านเรือน ด้านจราจร ด้านการรักษาความปลอดภัยตาม
สถานท่ีบันเทิงหรือสถานบริการต่างๆ และกล้องวงจรปิดยงัช่วยเป็นหลกัฐานส าหรับ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตวับุคคลท่ีน่าสงสัย 
 ปัจจุบนัหลายๆ บา้นมีการติดกลอ้งวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภยัและสามารถดู
ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าภาพท่ี
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ปรากฎนั้นเป็นอะไร เป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่ เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นโจรผูร้้าย ซ่ึง
เจา้ของบา้นจะตอ้งดูผ่านภาพเหล่านั้นดว้ยตนเอง ตอ้งคอยเฝ้าระวงัโดยการดูจากภาพท่ีส่ง
มาจากลอ้งวงจรปิด ดังนั้น ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีอยู่อาศยัด้วยเทคโนโลยีการรู้จ า
ใบหนา้และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง จะสามารถช่วยวิเคราะห์ให้ไดว้่าภาพเหล่านั้นเป็น
มนุษยห์รือไม่ สามารถวิเคราะห์ไดว้่าเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นคนแปลกหน้าโดย
ใชเ้ทคโนโลยกีารประมวลผลภาพและการรู้จ าใบหนา้ ซ่ึงระบบไดท้ าการจดจ าใบหนา้ของ
สมาชิกในครอบครัวไวเ้พื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และเม่ือพบว่าเป็นคนแปลก
หน้าระบบจะท าการแจง้เตือนไปยงัแอปพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือของเจา้ของบา้นโดย
ทนัที เจา้ของบา้นสามารถสั่งให้สัญญาณกนัขโมยท่ีบา้นท างานไดท้นัทีผ่านแอปพลิเคชัน่
บนโทรศพัทมื์อถือเช่นกนั ดงันั้นถึงแมเ้จา้ของบา้นจะไม่อยูบ่า้น จะอยูท่ี่ใดก็ตาม ก็สามารถ
รับรู้ไดว้่ามีคนแปลกหน้าหรือโจรผูร้้ายไดเ้ขา้มาอยู่ในอาณาเขตบา้นคนเองหรือไม่ และ
สามารถปกป้องทรัพยสิ์นภายในบา้นจากการสั่งงานสัญญาณกนัขโมยจากระยะไกลได ้
 

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
เพื่อพฒันาระบบรักษาความปลอดภยัท่ีอยูอ่าศยัโดยประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารรู้จ า

ใบหนา้และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง 
 

1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
1.3.1 สามารถวิเคราะห์ใบหนา้ของบุคคลได ้โดยใชเ้ทคโนโลยกีารประมวลผลภาพ 

(Image Processing) และเทคนิคการรู้จ าใบหนา้ (Facial Recognition Technique) 
1.3.2 สามารถท าการสร้างโมเดลของใบหนา้ของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวได ้โดย

การจบัภาพใบหนา้ของแต่ละคนจากกลอ้ง จ านวน 30 ภาพ 
1.3.3 บริหารจดัการขอ้มูลสมาชิกในครอบครัวได ้โดยจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ลงฐานขอ้มูล 
1.3.4 พฒันาเนทีฟแอปพลิเคชนัท่ีท างานบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์โดยมีฟังกช์นั

การท างาน ดงัน้ี 
1.3.4.1 สามารถเพิ่มสมาชิกในครอบครัวได ้
1.3.4.2 สามารถดูภาพจากกลอ้งวงจรปิดผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม ์

(Real Time) ได ้
1.3.4.3 สามารถตั้งค่าเปิด-ปิดสัญญาณแจง้เตือนได ้
1.3.4.4 สามารถสั่งใหส้ัญญาณเสียงกนัขโมยท างานได ้
1.3.4.5 สามารถรับภาพน่ิงของบุคคลแปลกหนา้ท่ีอยูใ่นรัศมีของกลอ้งได ้



3 
 

1.3.4.6 สามารถตรวจสอบจ านวนเคร่ืองของโทรศพัทมื์อถือท่ีใชง้านอยูไ่ด ้
1.3.5 พฒันาอุปกรณ์ 

1.3.5.1 แผงวงจรหลกัใช ้Raspberry Pi 4 
1.3.5.2 กลอ้งส าหรับจบัภาพ ประกอบดว้ย Raspberry Pi Camera และกลอ้งเวบ็

แคม (Webcam camera) 
1.3.5.3 ล าโพงส าหรับแสดงสัญญาณเสียง 
1.3.5.4 ความสามารถในการท างานของอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

1.3.5.4.1 กลอ้งสามารถจบัภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวได ้
1.3.5.4.2 สามารถวิเคราะห์และท าการเปรียบเทียบใบหนา้คนได ้
1.3.5.4.3 สามารถส่งขอ้มูลภาพไปยงัโทรศพัทมื์อถือได ้
1.3.5.4.4 สามารถแจง้เตือนไปยงัโทรศพัทมื์อถือได ้เม่ือตรวจพบคน

แปลกหนา้ 
1.3.5.4.5 สามารถสั่งใหส้ ญญาณเสียงกนัขโมยท างานไดไ้ด ้
1.3.5.4.6  ในการเขา้ถึงขอ้มูลบนอุปกรณ์จะผา่นสัญญาณ Wi-Fi 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 เจา้ของบา้นสามารถดูแลรักษาความปลอดภยัท่ีอยู่อาศยัของตนไดจ้ากทุกท่ีทุก
เวลาผา่นโทรศพัทมื์อถือและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1.4.2 เจา้ของบา้นสามารถควบคุมการส่งเสียงสัญญาณกนัขโมยไดจ้ากระยะไกลผา่น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1.4.3 ท่ีอยูอ่าศยัมีความปลอดภยัมากยิง่ขึ้น 
1.4.4 มีการวิเคราะห์ก่อนวา่บุคคลท่ีกลอ้งวงจรปิดจบัภาพไดเ้ป็นคนในครอบครัว

หรือไม่ ก่อนท่ีจะท าการแจง้เตือนหรือสั่งใหส้ัญญาณกนัขโมยท างาน ท าใหไ้ม่
สร้างความร าคาญแก่เพื่อนบา้นโดยไม่จ าเป็น 

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1  รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูล (Collect Requirements and Detail Study)  
 รวบรวมความตอ้งการ โดยการศึกษาขอ้มูลผา่นอินเตอร์เน็ต โครงงานและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงศึกษาเทคโนโลยกีารประมวลผลภาพ เทคนิคการรู้จ าใบหนา้ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง ภาษาและเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการพฒันา และค าแนะน าจาก
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อาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อก าหนดขอบเขตการท างานของระบบว่ามีส่วนประกอบใดบา้ง และ
รวบรวมปัญหาท่ีไดเ้พื่อน าไปแกไ้ขและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

1.5.2  วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
 น าข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษาและรวบรวมมาท าการวิเคราะห์และวางแผนการ
ปฏิบติังานเพื่อท าการออกแบบระบบทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ประกอบดว้ย บอร์ดหลกั
ส าหรับควบคุมการท างานของกลอ้งวงจรปิด สัญญาณกันขโมย โดยจะตอ้งเช่ือมต่อกบั
เคร่ือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Wi-Fi การประมวลผลภาพและการรู้จ าใบหนา้เพื่อให้มี
ความแม่นย  าในวิเคราะห์ใบหนา้คนแม่นย  าท่ีสุด และฟังกช์นัการท างานบนแอปพลิเคชัน่ท่ี
ท างานบนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์ โดยน าเสนอการวิเคราะห์ด้วยแผนภาพ Use Case 
Diagram แสดงภาพรวมการท างานของทั้งระบบ Sequence Diagram แสดงรายละเอียด
ขั้นตอนการท างานของแต่ละส่วน Class Diagram  แสดงส่วนประกอบและความสัมพนัธ์
ของคลาสและออบเจ็กต์ Entity Relationship Diagram แสดงความสัมพนัธ์ของข้อมูลท่ี
จดัเก็บลงฐานขอ้มูล 

1.5.3  ออกแบบระบบ (System Design) 
 การออกแบบระบบ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี  

1.5.3.1  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบดว้ย  
- บอร์ดหลกัส าหรับควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงกลอ้งวงจรปิดและสัญญาณ

กนัขโมย โดยใชบ้อร์ดของ Raspberry pi  
- Raspberry pi camera ส าหรับเป็นกลอ้งในการตรวจจบัภาพทั้งภาพน่ิง

และภาพเคล่ือนไหว 
- ล าโพงส าหรับแสดงเสียงสัญญาณกนัขโมย             

1.5.3.2  การประมวลผลภาพและการรู้จ าใบหน้า ใช้ไลบราร่ี OpenCV และภาษา 
Python ในการ Training Dataset และท า Testing Dataset  

1.5.3.3 โมบายแอปพลิเคชนั ท างานบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์  
1.5.3.4 การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างฮาร์ดแวร์และแอปพลิเคชัน ข้อมูลจะถูก

จดัเก็บลงฐานขอ้มูลท่ีอยู่บนอุปกรณ์ Raspberry Pi และจ าลองเป็นแม่ข่าย
เว็บ (Web Server) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนขอ้มูล  โดยใช้
โปรแกรม Flask  

1.5.4  พฒันาระบบ (System Development) 
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 ท าการพฒันาระบบตามท่ีได้ออกแบบไวใ้นขั้นตอนก่อนหน้าน้ี ทั้งในส่วนของ
ฮาร์ดแวร์ อลักอริทึมในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบใบหน้าคน โดยเขียนชุดค าสั่งด้วย
ภาษา Python ใช้ไลบราร่ี OpenCV ในการวิเคราะห์ใบหน้าคนทั้ งในส่วนของการท า 
Training Dataset และ Testing Dataset โมเดลของใบหน้าของสมาชิกในครอบครัวจะเก็บ
ไวใ้นไฟลส์กุล .YML และโมบายแอปพลิเคชนัพฒันาดว้ยโปรแกรม Android Studio และ
บริหารจดัการขอ้มูลบนฐานขอ้มูลด้วย MySQL จ าลองแม่ข่ายเว็บบน Raspberry Pi ด้วย
โปรแกรม Flask 

1.5.5  ทดสอบระบบ (System Testing) 
ในการทดสอบระบบ มีผูร่้วมท าการทดสอบประกอบด้วยคณะผูจ้ัดในฐานะ

ผูพ้ฒันา อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยจ์ากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการ
ทดสอบระบบเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1.5.5.1 ทดสอบในระดับหน่วยย่อย (Unit Testing) ท าการทดสอบโดยคณะ
ผูจ้ดัท า ท าการทดสอบฮาร์ดแวร์เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถท างานได้
ตามท่ีก าหนด ทดสอบการวิเคราะห์และเปรียบเทียบใบหนา้คนว่ามีความ
แม่นย  าหรือไม่ โดยถา้มีค่าความเช่ือมัน่สูงจะสามารถวิเคราะห์ไดแ้ม่นย  า 
และทดสอบฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชันว่าสามารถท างานได้
ตามท่ีก าหนดหรือไม่ ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

1.5.5.2 ทดสอบการท างานร่วมกันของแต่ละหน่วยย่อย (Integrated Testing) ท า
การทดสอบการท างานร่วมกนัระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กบัการวิเคราะห์
ใบหน้าบุคคล และการท างานร่วมกนัระหว่างอุปกรณ์กบัแอปพลิเคชนั 
และการเรียกใช้ฟังก์ชันหรือเซอร์วิสต่างๆ ในการทดสอบน้ีได้ท าการ
ทดสอบร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

1.5.5.3 ทดสอบการท างานของระบบ (System Testing) ท าการทดสอบการงาน
ของระบบทั้ งหมดว่ามีการท างานท่ีถูกต้อง ให้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ
หรือไม่ ถา้พบขอ้ผิดพลาดหรือจุดท่ีตอ้งแกไ้ข จะท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 
โดยไดท้ าการทดสอบร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

1.5.6  จดัท าเอกสารประกอบภาคนิพนธ์ (Documentation) 
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 เป็นการจดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ ถึงแนวทางในการด าเนินการจดัท า
และพฒันาระบบ เพื่อเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ และ
เพื่อใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงต่อไปในอนาคต 
 

1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 
 

ตารางท่ี 1.1 แผนและระยะเวลาในการด าเนินปริญญานิพนธ์ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  
1. รวบรวมความ

ตอ้งการและ
ศึกษาขอ้มูล 

2. วิเคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 

 
 
 
 
 

         

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ 

1.7.1 ฮำร์ดแวร์  
1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

Processor Intel® Core™ i5-2410M CPU @ 2.30 GHz 2.30 GHz 

RAM 8.00 GB 

System type 64-bit Operating System, x64-based processor 

1.7.1.2 Raspberry pi 4 

1.7.1.3 Raspberry pi camera 

1.7.1.4 กลอ้งเวบ็แคม (Webcam) 

1.7.1.5 ล าโพง ส าหรับแสดงเสียงสัญญาณกนัขโมย 

1.7.1.6 โทรศพัทมื์อถือท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 
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1.7.2 ซอฟต์แวร์  
1.7.2.1 ระบบปฎิบติัการ Microsoft Windows 10 

1.7.2.2 ระบบปฎิบติัการ Raspbian 

1.7.2.3 ระบบปฎิบติัการ Android API 24 

1.7.2.4 โปรแกรม Android Studio 

1.7.2.5 โปรแกรม PyCharm 

1.7.2.6 โปรแกรม Flask 

1.7.2.7 โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล MySQL 

1.7.2.8 แอปพลิเคชนั PushBullet 
 



 
 

บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 ในการพฒันาระบบรักษาความปลอดภัยท่ีอยู่อาศัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรู้จ า
ใบหนา้และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาและคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และ
เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาประยกุตใ์ช ้โดยประกอบดว้ย  

2.1  ภาษาไพธอน (Python)1 

ภาษาไพธอน (Python) เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทโอเพ่นซอร์ส (Open Source) พฒันา
โดย Guido von Rossum ในปี ค.ศ. 1990 โดยมีการประมวลผลแบบอินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter) 
โดยภาษาไพธอนมีลักษณะเด่นในการสนับสนุนแนวแบบคิดเชิงวตัถุ (OOP : Object Oriented 
Programming ) และเป็น Dynamic typing ท่ีสามารถรองรับการเปล่ียนชนิดขอ้มูลตามค่า (Value) 
ได ้

การน าภาษาไพธอนมาประยุกต์ใช้ในโครงงาน คือ เขียนชุดค าสั่งร่วมกับกับอุปกรณ์ 
Raspberry Pi ในการประมวลผลภาพใบหนา้บุคคล และการเช่ือมต่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกบัแอปพลิเค
ชนับนโทรศพัทมื์อถือ 

 
2.2  Raspberry Pi2 
 Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพฒันาขึ้นเพื่อน าพลงัดา้นดิจิตอลเขา้สู่ผูใ้ชง้านทัว่
โลก ดงันั้นผูใ้ชง้านสามารถท าความเขา้ใจและสร้างโลกดิจิทลัเพิ่มขึ้นไดโ้ดยง่าย สามารถแกปั้ญหา
ต่างๆ ท่ีส าคญัได้และเตรียมพร้อมส าหรับงานในอนาคต ซ่ึง Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ราคาประหยดั และมีประสิทธิภาพสูงท่ีผูค้นใช้เพื่อเรียนรู้ในการแกปั้ญหาและ
ไดรั้บความสนุกสนาน อีกทั้งมีชุมชนออนไลน์ เช่น บทความ ตวัอย่างโครงงาน เพื่อช่วยให้ผูค้น
เรียนรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และวิธีการท าส่ิงต่างๆ กบัคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะใชง้านดา้นทัว่ไป หรือ 
ทกัษะการเขียนโปรแกรม ซ่ึงสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการเรียนรู้โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม 
 Raspbian เป็นระบบปฏิบติัการส าหรับติดตั้งใช้งานบนบอร์ดขนาดเล็กของ Raspberry Pi 
พัฒนามาจากระบบ Debian Linux เหมาะส าหรับน ามาใช้ท าแล็ป และงานวิจัยเก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอร์แบบฝังตัว (Embedded System) โดยท่ี Raspbian มีแพ็กแเกจให้ใช้งานกว่า 35,000 
แพก็เกจ สามารถติดตั้งแพก็เกจท่ีใชง้านใน Debian Linux และ Ubuntu Linux ไดเ้กือบทุกแพก็เกจ 

                                                           
1 https://www.9experttraining.com/articles/python-คืออะไร 
2 https://www.scimath.org/article-technology/item/9104-raspberry-pi 

https://www.scimath.org/article-technology/item/9104-raspberry-pi
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โดยในโครงงานไดมี้การน า Raspberry Pi มาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลและควบคุมอุปกรณ์ กลอ้ง
วงจรปิดเพื่อสตรีมภาพพร้อมทั้งถ่ายภาพเม่ือมีคนแปลกหนา้อยู่ในระยะกลอ้งวงจรปิด และล าโพง
ส าหรับส่งสัญญาณเสียงเตือนภยั 
 
2.3  Open CV3 

 OpenCV (Open source Computer Vision) เป็นไลบรารีฟังก์ชันการเขียนโปรแกรม  โดย
ส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ไปท่ีการแสดงผลดว้ยคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม ์(Real-Time Computer Vision)  
พัฒนาโดยอินเทล (Intel) OpenCV ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา C++ มีการรองรับ Python, Java และ 
MATLAB/OCTAVE — API และOpenCV เป็นไลบรารีท่ีท างานขา้มแพลตฟอร์ม (Cross-Platform) 
สามารถรันไดท้ั้งบน Window, Linux, Android, Mac และใชง้านไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายภายใตลิ้ขสิทธ์ิ
ของ BSD แบบโอเพ่นซอร์ส (Open-Source BSD License)  

โครงงานได้น า OpenCV มาใช้ในส่วนของการ Facial Recognition เพื่อสแกนใบหน้า
บุคคล เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของภาพใบหนา้ซ่ึงไดจ้ากกลอ้งวีดีโอดิจิตอล 
  
2.4  Facial Recognition4 

 การรู้จ าใบหนา้ของเคร่ืองสแกนใบหนา้ (Face Scan) เป็นการวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของ

ภาพใบหน้า ซ่ึงได้จากกล้องวีดีโอดิจิตอล โดยจะวดัโครงสร้างใบหน้าทั้งหมด เช่น ระยะห่าง

ระหว่างดวงตาทั้งสองขา้ง ความลึกของเบา้ตา ความกวา้งของจมูก รูปร่างของกระดูกโหนกแก้ม

ความยาวขากรรไกร และท าการ Training Dataset ให้เป็นภาษาดิจิตอลก่อนจะน าขอ้มูลเหล่าน้ีไป

เก็บไวใ้นฐานขอ้มูลและจะถูกน ามาใชเ้ปรียบเทียบเม่ือมีคนไปยนืหนา้กลอ้ง ว่าตรงกบัภาพใบหนา้

ในฐานขอ้มูลหรือไม่ เทคโนโลยน้ีีถูกใชอ้ยา่งกวา้งขวางและคาดว่าในอนาคตจะตามทนัเทคโนโลยี 

เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ (Finger Scan) เช่น เฟชบุ๊ค (Facebook) เปิดให้ฟีเจอร์ Face Recognition 

จดจ าใบหนา้ของผูใ้ชห้รือไม่ โดยถา้เปิดไวก้็จะมีการแนะน า Tag ในภาพถ่ายท่ีมีใบหนา้ของผูใ้ช ้แต่

ถา้ปิดฟีเจอร์น้ีก็ตอ้งพิมพ ์Tag ช่ือเอง Facebook เผยว่าวตัถุประสงค์ของฟีเจอร์ Face Recognition 

ไดแ้ก่ ช่วยระบุไดว้่าบุคคลในภาพหรือวิดีโอนั้นเป็นใครบา้ง ช่วยป้องกนัผูใ้ช้และคนอ่ืนจากการ

ปลอมแปลง เพื่อไม่ให้น าขอ้มูลไปใช้ในทางท่ีผิด และเพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มน้ีมีความน่าเช่ือถือ

                                                           

3 https://medium.com/@nut.ch40/opencv-คืออะไร-8771e2a4c414 
4 https://www.zktecosecurity.net/article/12/เทคโนโลยกีารจดจ าใบหนา้-หรือ-face-recognition-คือ
อะไร 

https://medium.com/@nut.ch40/opencv-คืออะไร
https://www.zktecosecurity.net/article/12/เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า-หรือ-face-recognition-คืออะไร
https://www.zktecosecurity.net/article/12/เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า-หรือ-face-recognition-คืออะไร
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มากขึ้นเฟชบุ๊คยืนยนัว่าจะไม่มีการน าข้อมูลใบหน้าไปแบ่งปันให้กับบริษทัหรือแอปพลิเคชัน

ภายนอก และกเูกิล (Google) เปิดตวัฟีเจอร์ใหม่ท่ีช่วยใหส้ามารถคน้หาภาพท่ีเก็บไวใ้นคลงัภาพของ

กูเกิล (Google Photos) ไดง้่ายขึ้น ดว้ยการขยายขีดความสามารถของเทคโนโลยีการรู้จ าใบหนา้ ให้

จดจ าใบหนา้ไดแ้ลว้โดยมนัจะเปิดท างานอตัโนมติั แยกภาพท่ีมีใบหนา้มารวมอยู่ในโฟลเดอร์เดียว 

นอกจากนั้นยงัสามารถใส่ป้ายช่ือ (Label) ใหก้บัรูปภาพนั้นดว้ยช่ือหลงัจากท่ีจดักลุ่มรูปภาพแลว้ 

 โดยในส่วนโครงงานไดน้ ามาส่วนน้ีมาใชใ้นการวิเคราะห์ใบหนา้บุคคลแปลกหนา้ท่ีเขา้มา

อยูใ่นระยะกลอ้งวงจรปิดของตวับา้น เพื่อท าการถ่ายภาพและส่งแจง้เตือนไปยงัเจา้ของบา้น 

2.5 Flask5 

 Flask คือ Web Framework ท่ีพฒันามาส าหรับไพธอน (Python) เพื่อใชร่้วมกบั Web Server 

เช่น Apache และไดรั้บการยอมรับจาก Community We Pages ชั้นน าเช่น Pinterest, LinkedIn เป็น

ตน้ โดย Flask ถูกเรียกว่า Micro Framework เน่ืองจากไม่ตอ้งการเคร่ืองมือหรือไลบราร่ีใดมาก อีก

ทั้งไม่จ าเป็นตอ้งมีระบบฐานขอ้มูล แต่อย่างไรก็ตาม Flask ยงัรองรับการเพิ่ม Extensions พิเศษได ้ 

โดยในส่วนโครงงานไดน้ า Flask มาใชเ้ป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างฮาร์ดแวร์และ

แอปพลิเคชนั 

2.6  Internet of Things6 

 Internet of Things (IoT) คือ การท่ีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเช่ือมโยงหรือส่ง

ขอ้มูลถึงกนัไดผ้่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่ตอ้งป้อนขอ้มูล การเช่ือมโยงน้ีง่ายจนท าให้

สามารถสั่งการควบคุมการใชง้านอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ไป

จนถึงการเช่ือมโยงการใชง้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขา้กบัการ

ใชง้านอ่ืนๆ จนเกิดเป็น Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent 

Transportation ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงส่ือกลางในการส่งและ

แสดงข้อมูลเท่านั้ น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IoT เราต้องเลือกฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับงาน 

ฮาร์ดแวร์ส าหรับงาน IoT มีหลากหลาย  องคป์ระกอบของ IoT จะมี 4 ส่วนหลกัๆคือ 

                                                           

5 https://saixiii.com/python-flask-web-application/ 
6 https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/59554 
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1. อุปกรณ์ หรือ Thing ท่ีใชรั้บส่งขอ้มูล เช่น สั่งหุงขา้วไดจ้ากนอกบา้น Thing ก็คือหมอ้

หุงข้าว ค าว่า  Thing ไม่ได้จ ากัดเฉพาะส่ิงของท่ีจับต้องได้ทางกายภาพเท่านั้ น 

แอปพลิเคชั่นบนโทรศพัท์ก็นับเป็น Thing อีกช้ินหน่ึง เพราะเป็นส่ิงท่ีจะส่ือสารกบั

หมอ้หุงขา้ว 

2. Internet ทางเลือกในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตมีตั้ งแต่ระบบ LAN แบบเดินสาย ไป

จนถึงการส่ือสารแบบไร้สาย ซ่ึงปัจจุบนัมีให้เลือกมากมายหลายหลากวิธี ไม่ว่าจะเป็น 

3G/4G WiFi Bluetooth Zigbee Z-Wave การเลือกใช้ต้องพิจารณาในแง่อัตรารับส่ง

ขอ้มูล ระยะทางการส่งสัญญาณ (coverage area) และอตัราการส้ินเปลืองพลงังาน เช่น 

การใช้ 3G เหมาะกับการใช้ภายนอก ครอบคลุมพื้นท่ีได้หลายกิโลเมตร ในขณะท่ี 

WiFi เหมาะกับการใช้ภายในอาคาร ระยะส่งสัญญาณอยู่ในระดับสิบเมตร หาก

ตอ้งการใช้แบตเตอร่ีท่ีอยู่ไดเ้ป็นเดือนตอ้งพิจารณาการเช่ือมต่อแบบอ่ืนเช่น  Zigbee 

6Lowpan หรือ Lora เป็นตน้ 

3. Server ท่ีจะเป็นตวัประสานงานให้ขอ้มูลท่ีส่งจากโทรศพัทส่์งไปถึงหมอ้หุงขา้วท่ีบา้น

ได ้อุปกรณ์ IoT สมยัใหม่ จะท าการขยบัเซิร์ฟเวอร์มาวางไวท่ี้ศูนยข์อ้มูลกลาง (Data 

Center) ค าสั่งเปิดหมอ้หุงขา้วจากโทรศพัทจ์ะส่งไปยงัเซิร์ฟเวอร์น้ีก่อน ส่วนหมอ้หุง

ขา้วท่ีบา้นก็จะสร้างการเช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์น้ีเพื่อรอรับค าสั่ง แนวคิดของการวาง

เซิร์ฟเวอร์ไวท่ี้ใดท่ีหน่ึงตรงกลางแทนการท่ีทุกบา้นตอ้งมีเซิร์ฟเวอร์ก็คือแนวปฏิบติั

ของการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) 

4. Data and Database management ตอ้งเตรียมพื้นท่ีจดัเก็บให้เพียงพอ ซ่ึงฐานขอ้มูลใน

ปัจจุบันก็มีหลากหลายชนิด ฐานข้อมูลแบบสัมพนัธ์ (Relational Database) อาจไม่

เหมาะส าหรับการเก็บข้อมูล  IoT เพราะข้อมูลขนาดเล็กจ านวนมาก ไหลเข้ามา

ตลอดเวลา เป็นชุดขอ้มูลแบบอนุกรมของเวลาเท่านั้น อาจใช้ Time-series Database 

หรือ Key-value Database  

 ในปัจจุบนัไดมี้การน า IoT มาประยุกต์ใช้ในระบบ Smart Home หรือ บา้นอจัฉริยะ โดย

ระบบท่ีใชใ้นการควบคุมการท างานอตัโนมติัภายในบา้น ดว้ยการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสมาร์ท

โฟน ระบบจะมอบความสะดวกสบายและความปลอดภยัส าหรับผูอ้ยู่อาศยั  สามารถควบคุมการ
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ท างานอตัโนมติัในบา้น เช่น การควบคุมแสงสว่าง การควบคุมระบบปรับอากาศ ควบคุมระบบ

รักษาความปลอดภยั ระบบควบคุมความบนัเทิงต่างๆ 

2.7  Android Architecture7 

 แอนดรอยด์ (Android) เป็นซอฟต์แวร์ท่ีมีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือแบบสแต็ก 

(Stack) ซ่ึงรวมเอาระบบปฏิบติัการ (Operating System), มิดเดิลแวร์ (Middleware) และแอปพลิเค

ชนัท่ีส าคญัเขา้ไวด้ว้ยกัน เพื่อใช้ส าหรับท างานบนอุปกรณ์พกพาเคล่ือนท่ี (Mobile Devices) เช่น 

โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต กลอ้งถ่ายรูปดิจิทลั การท างานของแอนดรอยด์มีพื้นฐานอยู่บนระบบลี

นุกซ์ เคอร์เนล (Linux Kernel) ซ่ึงใช้ Android SDK (Software Development Kit) เป็นเคร่ืองมือ

ส าหรับการพฒันาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android และใช้ภาษา Java ในการพฒันา 

สถาปัตยกรรมของแอนดรอยด ์(Android Architecture) ถูกแบ่งออกเป็นล าดบัชั้น ออกเป็น4ชั้นหลกั 

 2.7.1 ชั้นแอปพลิเคชนั (Application ) 

ชั้นน้ีจะเป็นชั้นท่ีอยูบ่นสุดของโครงสร้างสถาปัตยกรรม Android ซ่ึงเป็นส่วนของ

แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาขึ้นมาใช้งาน เช่น แอปพลิเคชนัรับ/ส่งอีเมล์, SMS, ปฏิทิน, แผนท่ี, 

เว็บเบราเซอร์, รายช่ือผูติ้ดต่อ เป็นต้น ซ่ึงแอปพลิเคชันจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ .apk 

โดยทัว่ไปแลว้จะอยูใ่นไดเร็คทอรี data/app 

 2.7.2 ชั้นแอปพลิเคชนัเฟรมเวิร์ค (Application Framework Layer) 

ชั้นน้ีจะอนุญาตให้นักพฒันาสามารถเขา้เรียกใช้งาน โดยผ่าน API (Application 

Programming Interface) ซ่ึง Android ได้ออกแบบไวเ้พื่อลดความซ้าซ้อนในการใช้งาน 

application componentโดยในชั้นน้ีประกอบดว้ยแอปพลิเคชนัเฟรมเวิร์คดงัน้ี 

2.7.2.1.View System เป็นส่วนท่ีใชใ้นการควบคุมการทางานสาหรับการสร้างแอป

พลิ เคชัน  เ ช่น  lists, grids, text boxes, buttons และ  embeddable web 

browser 

2.7.2.2. Location Manager เป็นส่วนท่ีจดัการเก่ียวกบัตาแหน่งของอุปกรณ์พกพา

เคล่ือนท่ี 

                                                           

7 https://medium.com/@PongPloyAppDev/บทท่ี-1-สถาปัตยกรรมของระบบแอนดรอยด์-
โครงสร้างของระบบแอนดรอยด์-เบ้ืองตน้-75481fcadbd8 
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2.7.2.3. Content Provider เป็นส่วนท่ีใช้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลท่ีมีการใช้งาน

ร่วมกัน (Share data) ระหว่างแอปพลิเคชันท่ีแตกต่างกัน เช่น ข้อมูลผู ้

ติดต่อ (Contact) 

2.7.2.4. Resource Manager เป็นส่วนท่ีจดัการขอ้มูลต่างๆ ท่ีไม่ใช่ส่วนของโค้ด

โปรแกรม เช่น รูปภาพ, localized strings, layout ซ่ึงจะอยู่ในไดเร็คทอรี 

res/ 

2.7.2.5. Notification Manager เป็นส่วนท่ีควบคุมอีเวนต ์(Event) ต่างๆ ท่ีแสดงบน

แถบสถานะ (Status bar) เช่น ในกรณีท่ีไดรั้บขอ้ความหรือสายท่ีไม่ไดรั้บ

และการแจง้เตือนอ่ืนๆ 

2.7.2.6.Activity Manager เป็นส่วนควบคุม Life Cycle ของแอปพลิเคชนั 

 2.7.3 ชั้นไลบรารี (Library) 

กลุ่มของไลบรารีต่างๆ ท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นเอาไวม้ากมาย เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหก้บันกัพฒันาและง่ายต่อการพฒันาโปรแกรม 

 2.7.4 ชั้นลีนุกซ์เคอร์เนล (Linux Kernel) 

Linux Kernel น้ีจะท าหนา้ทีเป็น Hardware Abstraction Layer กล่าวคือเป็นตวักลาง

ระหว่าง Hardware และ Software ท่ีอยู่ถดัขึ้นไป และท าหนา้ท่ีบริหารจดัการทรัพยากรต่าง 

ๆ ของเคร่ือง เช่น การจดัการหน่วยความจ า การจดัการโพรเซส ฯลฯ ผูผ้ลิตอุปกรณ์สามารถ 

“พอร์ต” แอนดรอยด์ให้ไปรันบนฮาร์ดแวร์แบบต่างๆ ได้โดยเปล่ียนแปลงในส่วนของ 

Linux Kernel 

 

2.8. Smart Home Intelligence8 

 บา้นอจัฉริยะ คือ สามารถควบคุณอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ภายในบา้นไดโ้ดยผ่านการ

สั่งงานผ่านโทรศพัท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ซ่ึงในส่วนของโครงงานได้น ามาท าเป็นระบบแจง้

เตือนจากกลอ้งวงจรปิด ส่งเสริมให้ผูอ้ยู่อาศยัมีความสะดวกสบายและมีความเป็นอยูท่ี่ปลอดภยัขึ้น 

Smart Home จะมีคุณสมบติั 3 ประการคือ 

                                                           

8 https://www.arm.co.th/Knowledge.aspx?id=2 
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          1. Smart Home Network คือระบบพื้นฐานของ Smart Home อาจเป็นการเดินสายหรือไร้สาย

ก็ได ้ประกอบดว้ย 

               1.1 Power Line System(X10) เป็นโปรโตคอล (Protocol) ท่ีใช้ส่ือสารระหว่างอุปกรณ์

ต่างๆ ในระบบ home automation ถูกพฒันาการอุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่อเข้ากับ

แหล่งจ่ายไฟหลกัไดโ้ดยตรง เป็นระบบท่ีง่ายในการก าหนดค่าการท างานไดเ้ร็วและ

ราคาถูก  

               1.2 Bus Line (EIB,Cebus) เพื่อรับส่งขอ้มูลกับอุปกรณ์ เป็นอิสระจากแหล่งจ่ายไฟ เพื่อ

ป้องกนัการรบกวน 

               1.3 Radio Frequency (RF) และ Infrared (IR) System การใช้คล่ืนท่ีความถ่ีย่านต่างกนัใน

การส่ือสารแบบไร้สาย 

          2. Intelligent Control System คือ ระบบการควบคุมระบบอจัฉริยะท่ีมีความชาญฉลาด 

               2.1 เป็นเสมือนสะพานเช่ือมต่อระหวา่งเทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนัของุปกรณ์ภายในบา้น 

               2.2 เป็นเสมือน Gateway เพื่อเช่ือมต่อกบับริการท่ีอยูภ่ายนอกบา้น 

          3. Home Automation Device คือ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นท่ีสามารถเช่ือมโยงกัน

ได ้เช่น 

               3.1 Smart refrigerator หรือ ตูเ้ยน็อจัฉริยะสามารถบอกไดว้่ามีอาหารอะไรบา้งอยู่ภายใน

ตูเ้ยน็ อีกทั้งยงับอกไดว้า่อาหารจะหมดอายเุม่ือไหร่ 

               3.2 Smart sofa  หรือ โซฟาท่ีสามารถปรับความอ่อนแข็งไดต้ามสรีระและความพอใจของ

แต่ละคน 

               3.3 Smart bathroom หรือ ห้องน ้ าอจัฉริยะ ท่ีสามารถควบคุมอุณภูมิ เสียง แสง และกล่ิน
ภายในหอ้งน ้าได ้

               3.4 Smart door หรือ ประตูอตัโนมติั ท่ีสามารถตรวจจบัใบหน้าของสมาชิกภายในบา้o

แลว้ท าการเปิดปิดเองโดยอตัโนมติั 

               3.5 Smart remote หรือ รีโมทท่ีสามารถควบคุมอุปกรณ์ท่ีเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้น

ทั้งหมด 

               3.6 Security system หรือ ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไม่ใช่เป็นเพียงกลอ้งท่ีบนัทึกเหตุ

เท่านั้น แต่ยงัมีเซนเซอร์ตรวจจบัความเคล่ือนไหว (Motion Sensor) และไซเรนเพื่อส่ง

เสียงในการระงบัเหต ุ
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               3.7 Robot ปัจจุบนัไดมี้การน าหุ่นยนตเ์ขา้มาใชภ้ายในบา้น เช่น หุ่นยนตด์ูดฝุ่ น หุ่นยนตใ์ห้

อาหารสัตวเ์ล้ียง เป็นตน้ 

  

 



บทที่ 3 

การวิเคราะห์ระบบ 

 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีอยู่อาศยัดว้ยเทคโนโลยีการรู้จ าใบหน้าและอินเทอร์เน็ต
ในทุกสรรพส่ิง เป็นระบบท่ีช่วยดูแลรักษาความปลอดภยัของบา้นหรือท่ีอยู่อาศยัจากระยะไกล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสามารถแจง้เตือนมายงัแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือของ
เจา้ของบา้นไดเ้ม่ือกลอ้งวงจรปิดตรวจจบัและวิเคราะห์ใบหน้าไดว้่าไม่ใช่ใบหนา้ของสมาชิก
ในครอบครัวท่ีไดบ้นัทึกไว ้และเจา้ของบา้นสามารถควบคุมการแสดงเสียงสัญญาณกนัขโมย
ผ่านโทรศพัทมื์อถือไดเ้ช่นกนั รวมถึงสามารถดูภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิงจากกลอ้งวงจรปิด
ได ้เป็นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง (Internet of Things : IoT) มาใช้
ในการควบคุมการท างานอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีควบคุมกลอ้งวงจรปิดและสัญญาณกนัขโมย คณะผูจ้ดัท าเลือกใช ้Raspberry 
pi 4 ท่ีสามารถแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงได้เลย ท าให้ง่ายต่อการติดตั้งและพฒันา 
เน่ืองจากรองรับภาษา Python ในการวิเคราะห์ภาพใบหน้าและเปรียบเทียบใบหน้าคนนั้น 
พฒันาโดยใชไ้ลบราร่ี OpenCV ของ Python เม่ือไดโ้มเดลใบหนา้ของสมาชิกในครอบครัวแต่
ละคนแลว้ท าการเก็บโมเดลดงักล่าวไวใ้นไฟล์สกุล .YML ส่วนขอ้มูลอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลของ
ผู ้ใช้ ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัว จัดเก็บลงฐานข้อมูล MySQL การส่ือสาร
แลกเปล่ียนระหว่าง Raspberry pi ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นแม่ข่ายผูใ้ห้บริการ (Server) และแอปพลิเค
ชนับนโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการ (Client) ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจ าลองให้เป็น
แม่ข่ายเวบ็ (Web Server) ดว้ยโปรแกรม Flask  
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 3.1.1 ขั้นตอนการท างานของระบบ 

 

รูปท่ี 3.1 การท างานของระบบรักษาความปลอดภยัท่ีอยู่อาศยัดว้ยเทคโนโลยกีารรู้จ าใบหนา้และ

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง 
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3.1.2 ข้ันตอนการฝึกสอนระบบให้รู้จ าใบหน้า 

 

รูปท่ี 3.2 ขั้นตอนการฝึกสอนของระบบให้รู้จ าใบหนา้ของระบบรักษาความปลอดภยัท่ีอยูอ่าศยัดว้ย

เทคโนโลยกีารรู้จ าใบหนา้และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง 
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3.1.3 ขั้นตอนการตรวจจับและวิเคราะห์ใบหน้า 

      

  

รูปท่ี 3.3 ขั้นตอนการตรวจจบัและวิเคราะห์ใบหนา้ของระบบใหรู้้จ าใบหนา้ของระบบรักษาความ

ปลอดภยัท่ีอยูอ่าศยัดว้ยเทคโนโลยกีารรู้จ าใบหนา้และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง 
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3.2 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 

 
 

รูปท่ี 3.4 Use Case Diagram การท างานของระบบใหรู้้จ าใบหนา้ของระบบรักษาความปลอดภยั

ท่ีอยูอ่าศยัดว้ยเทคโนโลยกีารรู้จ าใบหนา้และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง 
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3.3 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description) 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Register 

 

  

Use Case Name: Register 
Use Case ID: UC 1 
Brief Description: เจา้ของบา้นท าการลทะเบียนสมาชิก เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนเขา้ใชง้านระบบ 
Primary Actors: User 
Precondition: - 
Main Flow: 
             1.    ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่ ม Register  
             2.    ระบบแสดงฟิลด ์(Field) ส าหรับป้อนเพื่อสมคัรสมาชิก โดยมีดงัน้ี 
                    2.1 Email 
                    2.2 Password  

2.3 Name 
2.4 Telephone 
2.5 Address 

              3.   ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลและคลิกปุ่ ม Confirm 
                    3.1 ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล Email ซ ้ากบัในระบบ 
                           3.1.1 ระบบจะแสดง Dialog box วา่ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้
                    3.2. ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล Email ไม่ซ ้ากบัในระบบ 
                           3.2.1 ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลและแสดง Dialog box บนัทึกขอ้มูลส าเร็จ 
Post condition: เม่ือลงทะเบียนสมาชิกไดส้ าเร็จ ผูใ้ชจ้ะสามารถท าการเขา้สู่ระบบเพื่อใชง้านระบบได ้
Alternative Flows: - 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Login 

 

  

Use Case Name: Login 
Use Case ID: UC 2 
Brief Description: ยนืยนัตวัตนก่อนเขา้ใชง้านระบบดว้ย Email และ Password 
Primary Actors: User 
Precondition: ตอ้งท าการสมคัรสมาชิกก่อน 
Main Flow: 
             1.    ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ขา้แอปพลิเคชัน่ 
             2.    ระบบแสดง Field ส าหรับป้อนเพื่อ เขา้สู่ระบบ โดยมี Field ดงัน้ี 
                    2.1 Email 
                    2.2 Password 
              3.   ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลและคลิกปุ่ ม Login 
                    3.1 ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล Email และ Password ถูกตอ้ง 
                           3.1.1 ระบบจะแสดงหนา้จอหลกั 
                    3.2 ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล Email ไม่ถูกตอ้ง 
                           3.2.1 ระบบแสดง Dialog box ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้
  3.2.2 ระบบจะกลบัไปยงัหนา้ล็เขา้สู่ระบบใหม่อีกคร้ัง 
Post condition: - 
Alternative Flows: - 
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 ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของ Use Case : Add member 

 

 

  

Use Case Name: Add member 
Use Case ID: UC 3 
Brief Description: เพิ่มสมาชิกคนในบา้น 
Primary Actors: User, Raspberry Pi 
Precondition: ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อน 
Main Flow: 
             1.  ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชก้ดฟังคช์ัน่เพิ่มสมาชิก  
             2.  ระบบแสดง Field ส าหรับป้อนช่ือสมาชิกท่ีตอ้งการเพิ่ม  
                  2.1. Name 
             3.  ผูใ้ชก้ดปุ่ ม Submit 

4.  ระบบยงิ API ไปยงั Raspberry Pi 
5.  ถ่ายรูป User จากกลอ้งวงจรปิด เขา้ Dataset 
6.  Raspberry Pi Train รูปท่ีไดจ้าก Dataset 

Post condition: - 
Alternative Flows: - 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Image Processing 

 

  

Use Case Name: Image Processing 
Use Case ID: UC 4 

Brief Description: 
ตรวจจบัใบหนา้บุคคลท่ีอยูใ่นรัศมีกลอ้งวงจรปิดเพื่อวิเคราะห์ใบหนา้เป็นคนใน 
ครอบครัวท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นระบบหรือไม่ 

Primary Actors: User 
Precondition: - 
Main Flow: 
             1.    ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือมีคนเขา้ใกลก้ลอ้งวงจรปิด   
             2.    ระแบบแสดงขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 
                      2.1. ถา้เป็นบุคคลท่ีมีการเพิ่มในระบบอยู่ 

2.1.1. ช่ือของบุคคลท่ีเขา้มาในระยะกลอ้งวงจรปิด 
2.2. ถา้เป็นบุคคลท่ีไม่มีอยูใ่นระบบ 

2.2.1. ปรากฏช่ือเป็น Unknow 
2.2.2. ระบบส่งการแจง้เตือนไปยงั Notification 

Post condition: ถา้ตรวจจบัไดว้า่เป็นคนแปลกหนา้จะท าการส่งการแจง้เตือนไปยงั Notification 
Alternative Flows: - 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของ Use Case : Notification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Use Case Name: Notification 
Use Case ID: UC 5 
Brief  Description: แจง้เตือนเม่ือมีคนแปลกหนา้อยูใ่นรัศมีกลอ้งวงจรปิด 
Primary Actors: Raspberry Pi 
Precondition: - 
Main Flow : 
             1.    ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือเจอคนแปลกหนา้เขา้ใกลก้ลอ้งวงจรปิด  
             2.    ระบบส่งการแจง้เตือนไปหาผูใ้ช ้โดยมี Field ดงัน้ี 
                      2.1.  ขอ้ความแจง้เตือนวา่มีคนแปลกหนา้ 
                      2.2.  รูปคนแปลกหนา้ท่ีแคปจากกลอ้งวงจรปิด 
                      2.3.  ลิ้งคไ์ฟลส์ าหรับแสดงเสียงแจง้เตือน 
Post condition: - 
Alternative Flows: - 
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ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดของ Use Case : Play sound 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name: Play sound 
Use Case ID: UC 6 
Brief  Description: ส่งสัญญาณแจง้เตือน 
Primary Actors: User 
Precondition: User ตอ้งกดปุ่ มหรือกดลิ้งคเ์พื่อส่งเสียงแจง้เตือน 

Main Flow : 
             1.    ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชก้ดลิ้งคห์รือกดปุ่ มให้ส่งสัญญาณแจง้เตือน 
             2.    อุปกรณ์เร่ิมส่งเสียงสัญญาณกนัขโมย  

Post condition: - 
Alternative Flows: - 
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3.4   Sequence Diagram 

  

รูปท่ี 3.5 แผนภาพ Sequence Diagram : Register 
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รูปท่ี 3.6 แผนภาพ Sequence Diagram : Login 
  



29 
 

  
 

รูปท่ี 3.7 แผนภาพ Sequence Diagram : Add member 
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รูปท่ี 3.8 แผนภาพ Sequence Diagram : Image Processing 
   



31 
 

 
 

รูปท่ี 3.9 แผนภาพ Sequence Diagram : Notification   
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รูปท่ี 3.10 แผนภาพ Sequence Diagram  :Play sound  
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3.5   Class Diagram 

 

 
 

รูปท่ี 3.11 แสดงองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ของคลาส 
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3.6  Entity Relationship Diagram

 

รูปท่ี 3.12 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอ็นทิต้ี 

 

 

 



บทที่ 4 

การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1        การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database System) เป็นการจดัการขอ้มูล

ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นรูปของตาราง 2 มิติ และขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กนัผา่นคียห์ลกั (Primry Key) และ

คียร์อง (Foreign Key) จดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL  

 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดตารางขอ้มูล Register 

Relation : Register 
Attribute Description Attribute Domain type PK FK Reference 

id_register ล าดบัท่ีในการ
ลงทะเบียน 

 int Yes   

name_register ช่ือของสมาชิกท่ีเป็น
ผูล้งทะเบียน 

 varchar(50)    

email_register อีเมลข์องสมาชิกท่ี
ลงทะเบียน 

 varchar(50)    

pwd_register รหสัผา่นของสมาชิก
ท่ีลงทะเบียน 

 varchar(50)    

tel_register เบอร์โทรศพัทข์อง
สมาชิกท่ีลงทะเบียน 

 varchar(50)    

address_register ท่ีอยูข่องสมาชิกท่ี
ลงทะเบียน 

 varchar(50)    

status สถานะการเขา้สู่
ระบบ 

ถา้มีการเขา้สู่
ระบบสถานะจะ
บนัทึกเป็น 1 และ
ถา้มีการออกจาก
ระบบสถานะจะ
บนัทึกเป็น 0  

int    
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดตารางขอ้มูล Person 

Relation :Person in Family 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

id_person ล าดบัท่ีของสมาชิก
ในครอบครัว 

 int Yes   

name_ person ช่ือของบุคคลของ
สมาชิกในครอบครัว 

 varchar(50)    

email_ person อีเมลข์องผู ้
ลงทะเบียน 

 varchar(50)    

id_register ล าดบัการลงทะเบียน  varchar(50)  Yes Register 
 

4.2 การออกแบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware Design) 

4.2.1   Raspberry Pi เป็นตวักลางในการควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมด โดยใชร้ะบบปฏิบติัการ 

Rasbian ในการควบคุมค าสั่งในการท างานต่างๆ โดยติดตั้งซอฟแวร์ดงัน้ี 

1. Python3 

2. Open CV4 

3. Flask 

4. Cmake 

4.2.2   Webcam เป็นตวัจบัภาพใบหนา้ของบุคคลเพื่อน าไปประมวลผล โดยท่ีมีแอปพลิเคชนั

เป็นตวัสั่งการ 

4.2.3    Pushbullet เป็นแอปพลิเคชนัรับการแจง้เตือนจาก Raspberry pi ไปยงัโทรศพัทมื์อถือ 

เม่ือพบบุคคลแปลกหนา้ 
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รูปท่ี 4.1 การเช่ือมต่อของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

 

4.3 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบใบหน้าบุคคล (Face Recognition) 

การรู้จ าใบหนา้ของเคร่ืองสแกนใบหนา้ (Face Scan) เป็นการวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะ

ของภาพใบหนา้ ซ่ึงไดจ้ากกลอ้ง โดยจะวดัโครงสร้างใบหน้าทั้งหมด เช่น ระยะห่างระหว่าง

ดวงตาทั้งสองขา้ง ความลึกของเบา้ตา ความกวา้งของจมูก รูปร่างของกระดูกโหนกแกม้ ความ

ยาวขากรรไกร ขอ้มูลเหล่าน้ีถูกเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล และจะถูกน ามาใชเ้ปรียบเทียบเม่ือมีคนไป

ยนืหนา้กลอ้ง  

โดยการท างานจะแบ่งไดด้งัน้ี 

1. การตรวจจบัใบหน้า (Face Detection) คือกระบวนการคน้หาใบหน้าของบุคคลจาก

ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว โดยใชเ้ทคโนโลยี AI (Artificial Intellengence) เช่น Deep 

Learning เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างภาพใบหนา้คนและภาพท่ีไม่ใช่ใบหนา้คนได้

อย่างแม่นย  าและรวดเร็ว จากนั้นจะปรับภาพใบหนา้ท่ีไดใ้ห้ตรงกบัคุณภาพท่ีตอ้งการ 

หรือตรงตามมาตฐาน เช่น ISO19749-5 (International Biometric Data Interchange 

Formats) เพื่อท าการประมวลผลโดยตรวจจบัจุดสังเกตใบหน้า เช่น โครงหน้า ความ

กวา้งของจมูก ความลึกเบา้ตา และผิวหนา้ (Facial Texture) เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.2 ล าดบัการคน้หาใบหนา้ 
 

2. การจดจ าใบหนา้ (Face Recognition) คือ กระบวนการท่ีน าภาพไปตรวจกบัภาพท่ีผา่น

การประมวลผลแล้ว จากขั้นตอนการตรวจจับใบหน้า แล้วน ามาเปรียบเทียบกับ

ฐานขอ้มูลของใบหนา้ เพื่อระบุวา่ใบหนา้นั้นตรงกบับุคคลใด 

 

 
รูปท่ี 4.3 การแสดงต าแหน่งบนใบหนา้เพื่อท าการวิเคราะห์ 
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4.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) 

แอปพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือ (Mobile Application) ท าการออกแบบโดยยึดหลกั 

UX ( User Experience ) เป็นหลกัโดยค านึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ช ้โดยออกแบบให้สามารถ

ใชง้านไดง้่าย แสดงขอ้ความสถานะหรือความผิดพลาดต่างๆ ให้ผูใ้ชท้ราบ อาทิเช่น การเขา้สู่

ระบบไม่ส าเร็จการเพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลไม่ส าเร็จและยงัรวมถึงขอ้ความแสดงสถานะท ารายการ

ส าเร็จ เพื่อใหผู้ใ้ชรั้บทราบ  

 

4.1.1 ส่วนของผูใ้ช ้

 

 
 

รูปท่ี 4.4 หนา้เขา้สู่ระบบของแอปพลิเคชนั 

 

จากรูปท่ี 4.4 เป็นหนา้แรกส าหรับผูใ้ช ้เพื่อท าการลอ็กอินเขา้สู่ระบบ โดยจะยนืยนัตวัตนว่า

เป็นเจา้ของบา้นดว้ย อีเมลล ์(Email) และ รหสัผา่น (Password)  เพื่อเขา้ใชง้านระบบ 
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รูปท่ี 4.5 หนา้ลงทะเบียนของแอปพลิเคชนั 

 

จากรูปท่ี 4.5 เป็นหน้าส าหรับให้ผูใ้ชล้งทะเบียนสมาชิก ก่อนท่ีจะท าการเขา้สู่ระบบ โดย

ขอ้มูลส าหรับการลงทะเบียน ประกอบด้วย ช่ือ อีเมลล์ รหัสผ่าน เบอร์โทรศพัท์ และท่ีอยู่ เม่ือ

ลงทะเบียนส าเร็จระบบจะกลบัไปยงัหนา้เขา้สู่ระบบ เพื่อท าการยนืยนัตวัตนอีกคร้ัง 
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รูปท่ี 4.6 หนา้แรกของแอปพลิเคชนั 

 

จากรูปท่ี 4.6 เม่ือท าการเขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จ แอปพลิเคชนัจะแสดงภาพจากกลอ้งวงจรปิด 

และท่ีด้านบนจะด้วยเมนู 2 ปุ่ ม คือ ปุ่ ม   คลิกเม่ือแอปพลิเคชันแจ้งเตือนบุคคลแปลกหน้า 

ระบบจะส่งสัญญาณเสียงไปยงัตวับา้น และปุ่ ม  คลิกเม่ือตอ้งการเพิ่มสมาชิกในบา้น ระบบจะ

แสดงหน้าถดัไป ส่วนเมนูดา้นล่างประกอบด้วยเมนู 3 ปุ่ มคือ ปุ่ ม  คลิกเม่ือตอ้งการกลบัสู่

หนา้แรก ปุ่ ม  คลิกเม่ือตอ้งการท่ีจะดูขอ้มูลส่วนตวั และปุ่ ม  คลิกเม่ือตอ้งการท่ีจะ

ออกจากระบบ 
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รูปท่ี 4.7 หนา้เพิ่มขอ้มูลสมาชิกของแอปพลิเคชนั 

 

จากรูปท่ี 4.7 เป็นหน้าส าหรับให้ผูใ้ช้เพิ่มสมาชิกในครอบครัว โดยป้อนช่ือสมาชิกท่ี

ต้องการเพิ่ม และคลิกปุ่ มโอเค เพื่อส่งข้อมูลไปยงั Raspberry Pi เพื่อให้กล้องวงจรปิดถ่ายภาพ

ใบหนา้ของสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งการเพิ่ม ส าหรับท าการฝึกสอนให้ระบบรู้ว่าเป็นใบหนา้ของ

ใคร โดยโมเดลท่ีไดจ้ากการฝึกสอนจะจดัเก็บไวใ้นไฟลส์กุล .YML ส าหรับใชใ้นการประมวลผล

ต่อไป 
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รูปท่ี 4.8 หนา้ขอ้มูลส่วนตวัของแอปพลิเคชนั 

 

จากรูปท่ี 4.8 เป็นหน้าส าหรับแสดงขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช้งานหลกัซ่ึงก็คือเจ้าของบา้น

นัน่เอง   
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รูปท่ี 4.9 หนา้ออกจากระบบของแอปพลิเคชนั 

 

จากรูปท่ี 4.9 เม่ือคลิกเมนูออกจากระบบ ระบบจะแสดงหนา้ต่างเพื่อให้ผูใ้ชย้ืนยนัเพื่อออก

จากระบบ เป็นการป้องกันจากคนอ่ืนท่ีไม่ใช่ เจ้าของบ้านมาใช้งานเข้าใช้งานระบบผ่าน

โทรศพัทมื์อถือ 
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รูปท่ี 4.10 หนา้จอการแจง้เตือนจากแอปพลิเคชนั Pushbullet 

 

จากรูปท่ี 4.10 เม่ือพบคนแปลกหน้า ระบบจะแจง้เตือนเขา้แอปพลิเคชนั Pushbullet โดย

ระบบจะส่งรูปภาพและลิงกไ์ปยงัแอปพลิเคชนั เม่ือคลิกท่ีลิงก์ท่ีส่งมา ระบบจะสั่งให้สัญญาณเสียง

ท่ีบา้นส่งเสียงดงั เป็นการแจง้เตือนวา่มีผูบุ้กรุก 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1. สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

 ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีอยู่อาศยัดว้ยเทคโนโลยกีารรู้จ าใบหนา้และอินเทอร์เน็ตในทุก

สรรพส่ิง ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่างสมบูรณ์ โดยในส่วยของผูใ้ช้สามารถเพิ่มบุคคล

ภายในบา้น รับการแจง้เตือนเม่ือพบบุคคลแปลกหน้า และสามารถส่งสัญญาณแจง้เตือนไปยงัตวั

บา้นได ้และในส่วนของอุปกรณ์ สามารถควบคุมการตรวจจบัใบหนา้และประมวลผลขอ้มูลใบหนา้

ของบุคคลนั้นไดถู้กตอ้ง แต่การจบัภาพและประมวลผลมีความล่าช้าบา้ง เน่ืองจากอุปกรณ์กลอ้ง

เป็นรุ่นเก่าจึงท างานไดช้า้ 

5.2. ข้อดีของระบบ 

5.2.1. สามารถจบัภาพใบหนา้ของบุคคลและท าการวิเคราะห์ใบหนา้ได้ 

5.2.2. สามารถรักษาความปลอดภยัของบา้นเม่ือเจา้ของบา้นไม่อยูไ่ด้ 

5.2.3. สามารถเพิ่มบุคคลภายในบา้นได ้

5.2.4. สามารถรับการแจง้เตือนเม่ือพบบุคคลแปลกหนา้ได ้

5.2.5. สามารถส่งสัญญาณแจง้เตือนไปยงัตวับา้นเม่ือพบบุคคลแปลกหนา้ได้ 

 

5.3.  ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถพฒันาต่อยอดได ้โดย พฒันาฟังก์ชนัการแจง้

เตือน (Notification) ใหท้ างานบนแอปพลิเคชนัของระบบได ้ไม่ตอ้งเรียกใชง้านแอปพลิเคชนัเสริม

อ่ืน และทดลองใช ้API ทางดา้นการประมวลผลภาพและรู้จ าใบหนา้ ท่ีมีสามารถวิเคราะห์ไดแ้ม่นย  า

มากกวา่ หรือสามารถวิเคราะห์ใบหนา้ไดจ้ากหลายมิติ เช่น มุมหนา้ดา้นขา้ง หรือดา้นหลงั ได ้ 
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