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สถานที่ฝึก : ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.คณิดา สินใหม พี่เลี้ยง นางสาวศรินทร์ วัชรบุศราค า

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์และขอบเขต

ทีมวิจัยกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ ได้สร้างสรรค์ผลงาน และบริการ API ต่าง ๆ ให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียกใช้
งานได้ผ่าน AI for thai เช่น บริการตัดค าจากประโยคภาษา ไทย เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

เนื่องจากไม่บริการตรวจจับวัตถุที่สามารถให้บริการ จึงจัดท าโครงการสร้าง โมเดลส าหรับการตรวจจับ
วัตถุจากรูปภาพ เพื่อเป็นบริการใน AI for thai โดยใช้โมเดล YOLO โดยเริ่มต้นศึกษาโมเดลและท าการเท
รนโมเดลด้วย YOLOv3 ซึ่งแบบว่าใช้เวลาในการเทรนที่มากเกินไป จนเกิดปัญหา Timming out บน 
google colab ตลอดต่อมาเปลี่ยนมาใช้YOLOv4 และ YOLOv4-tiny ท าการรวบรวมรูปภาพจากเว็บไซต์
ต่าง ๆ แล้วท าการติดฉลากค าตอบและแบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ ชุดข้อมูลฝึกฝน ชุดข้อมูล
ตรวจสอบและ ชุดข้อมูลทดสอบ ผลการทดสอบโมเดล ความแม่นย าโดยรวม ของ YOLOv4 สูงกว่าตัว 
YOLOv4-tiny อยู่ที่ 0.95 ในอนาคตสามารถน าไปพัฒนาต่อเป็นการติดตามวัตถุ การแยกประเภทวิดีโอได้
จากการติดแท็กให้กับวิดีโอ และการสร้างค าอธิบายให้กับรูปภาพได้

เพื่อตรวจจับอุปกรณ์กีฬา และระบุต าแหน่ง (Detection)ของอุปกรณ์ในภาพ โดยต่อยอดมาจากงาน
จ าแนกประเภท(Classification)กีฬาจากภาพถ่าย

ตรวจจับอุปกรณ์กีฬาภายในภาพ จ านวน 10 อุปกรณ์ เพื ่อสร้างโมเดลการตรวจจับวัตถุ โดยใช้ 
YOLOv4 และYOLOv4 -tiny ได้แก่อุปกรณ์ ดังนี้

1) แป้นบาสเก็ตบอล    
2) บาร์เบล
3) ลูกบาสเก็ตบอล
4) ไม้ปิงปอง
5) ไม้แบดมินตัน

6) ลูกขนไก่
7) โต๊ะปิงปอง
8) ลูกฟุตบอล
9) ลูกวอลเล่ย์บอล
10)ประตูฟุตบอล

ขั้นตอนการด าเนินงาน

การรวบรวมและเตรียมข้อมูล

ผู้ศึกษาได้รวบรวมภาพจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และท าการ
ปรับขนาดรูปภาพที่ขนาด 416x416 px จากนั้นท าการ
ระบุช ื ่อและต าแหน่งว ัตถุในภาพ โดยใช้เคร ื ่องมื อ 
LabelImg เพื ่อสร้างฉลากค าตอบในรูปแบบ YOLO 
จ านวน 4,269 ภาพ จากทั้งหมด 10 คลาส แล้วท าการ
แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนคือ ชุดข้อมูลฝึกฝน(Train 
set) ชุดข ้อม ูลตรวจสอบ (Valid set) และช ุดข ้อม ูล
ทดสอบ(Test set)

Train 80%

Test 10%

Valid 10%

Total 
11,063

การสร้างโมเดล

การเขียนโปรแกรมทั้งหมดโดยใช้ภาษา Python ร่วม โมเดล YOLO Darknet บน Google Colab
สามารถใช้ทรัพยากร GPU ได้ฟรี ช่วยแก้ปญหาความเขากันไดของไลบรารี่ ตาง ๆ ที่จ าเป็นต้องใชในการเทรน
โมเดล การที ่จะท าการใช้โมเดล Darknet นั้นจะต้องเตรียมไฟล์และท าการโคลนโฟลเดอร์จากเว็บไซต์ 
GitHub ได้จาก https://github.com/AlexeyAB/darknet.git ส าหรับวิธีการฝึก (เพื่อตรวจจับวัตถุที่ก าหนด
เอง) ดังตาราง

parameter YOLOv4 YOLOv4-tiny
max_batches 20,000 20,000
Number of filters yolo layer 45 45
Number of output classes 10 10
ConvNet weights Yolov4.conv.137 Yolov4.conv.29

การเทรนโมเดลจะใช้ชุดข้อมูลชุดฝึกฝน และตรวจสอบ และไฟล์เพื่อเชื่อมต่อกับ darknet โหลดไฟล์
ที่เตรียมไว้และท าการดูค่าในระหว่างการเทรน โดยดูจากค่า training loss หากมีค่าที่เข้าใกล้ 0 มากที่สุด 
หรือค่าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง ให้ท าการหยุดเทรนได้ จากนั้นโมเดลท าการบันทึกค่าน ้าหนักที่ได้จากการเทรน

10 hr

3.5 hr

yolov4-tiny yolov4

Time train model

224 MB

23 MB

yolov4-tiny yolov4

Size weights

ผลจากการที่เทรนโมเดล YOLOv4 ค่า training loss 
เริ่มคงที่ที่ประมาณรอบที่ 10,000 ค่า mAP อยู่ที่ 97.02% 
จึงท าการหยุดเทรนใช้เวลาทั ้งสิ ้น 10 ชั ่วโมง ในขณะที่ 
YOLOv4-tiny ค่า training loss เริ่มคงที่ที่ประมาณรอบที่ 
20,000 ค่า mAP อยู่ที่ 94.80% จึงท าการหยุดเทรนใช้
เวลาทั้งสิ้น 3.5 ชั่วโมง

obj.data
obj.names
yolov4-tiny-custom.cfg

Input output

darknet

Image
weights

ผลการทดสอบเห็นได้ว่า YOLOv4 สามารถตรวจจับอุปกรณ์กีฬาที่ความถูกต้องสูงกว่า อีกทั้งยัง
ตีกรอบวัตถุตรงที่อุปกรณ์ได้ครอบคลุมกว่าด้านของ YOLOv4 

YOLOv4 สามารถตรวจจับประตูฟุตบอลได้แม่นย าที่ระดับ 1.00 แต่ YOLOv4-tiny นั้นสามารถ
ตรวจจับประตูฟุตบอลได้ที่ระดับ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นได้โมเดลอาจจะมีความผิดพลาด
ที่ในบางส่วนในรูปภาพจะคล้ายกับประตูฟุตบอล ท าให้โมเดลตรวจจับผิดพลาด

ผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบผลลัพธ์จาก YOLOv4 และ YOLOv4-tiny ด้วย
ข้อมูลและค่าพารามิเตอร์เดียวกัน ผลลัพธ์เป็นไปดังตาราง จะเห็นได้ ว่า 
YOLOv4 มี AP สูงกว่า YOLOv4-tiny ค่า Precision ค่า Recall F1-score 
และมีค่า average IoU สูงกว่า อย่างก็ตาม YOLOv4 มี และ YOLOv4-tiny 
มีค่า mAP ใกล้เคียงกัน

Performance YOLOv4 YOLOv4-tiny
Precision 0.95 0.86
Recall 0.96 0.95
F1-score 0.95 0.90
Average IoU 80.24% 67.13%
mAP@0.50 94.83% 94.28%

การวัดประสิทธิภาพโมเดล

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การสร้างโมเดลการตรวจจับอุปกรณ์กีฬาภายในภาพด้วยโมเดล YOLOv4 และ YOLOv4-tiny ทั้งหมด 
10 อุปกรณ์ รวบรวมภาพจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ท าการเทรนโมเดลบน google colab

YOLOv4 ใช้เวลาในการเทรน 10 ชั่วโมง และ YOLOv4-tiny ใช้เวลาในการเทรน 3.5 ชั่วโมง

ผลการทดสอบโมเดล
• ความแม่นย าโดยรวม(mAP) ของ YOLOv4 สูงกว่าตัว YOLOv4-tiny เล็กน้อย 
• ค่าความแม่นย า(precision) YOLOv4 สูงกว่าตัว YOLOv4-tiny อยู่ 0.95 และ 0.86

โดยภาพรวมแล้ว YOLOv4 สามารถตรวจจับอุปกรณ์กีฬาที่มีประสิทธิภาพมากกว่า YOLOv4-tiny

ข้อเสนอแนะ
• การน าโมเดลไปใช้ตรวจจับอุปกรณ์กีฬาด้วยวิดีโอ สามารถพัฒนาต่อเป็นการติดตามวัตถุ
• การน าโมเดลพัฒนาต่อเป็นการสร้างความอธิบายให้กับรูปภาพ
• การปรับจ านวนรูปภาพฝึกฝนให้มีความสมดุลเท่า ๆ กัน ทุกประเภทเพื ่อป้องกันการเกิ ด 

Overfitting

เครื่องมือและไลบลารี่ที่ใช้

เนื่องจากข้อมูลฝึกฝนในบางคลาสมีจ านวนที่น้อยและลักษณะที่คล้าย กัน จึงใช้เทคนิคการท า Data 
augmentation เพื่อเพิ่มจ านวนรูปภาพและความหลากหลาย เทคนิคที่ใช้คือ Filp Rotate 90 และ
Rotation -15,15 ได้รูปภาพเพิ่มเป็น 11,063 ภาพ

https://github.com/AlexeyAB/darknet.git

