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บทคัดยอ 
งานวิจัยฉบับนี้กลาวถึงเครื่องตนแบบตรวจสอบบัตรยืนยันตัวตนดวยระบบประมวลผลภาพ ซึ่งการยืนยัน

ตัวตนดวยระบบประมวลผลภาพนั้นยังมีอยูไมมากนัก แตเปนระบบที่มีประโยชนในปจจุบันบัตรที่ใชในการยืนยัน
ตัวตนมักใชเปนบัตรแถบแมเหล็ก หรือชิปขอมูล และในแตละระบบจะมีการใชบัตรที่จําเพาะ ทําใหแตละคนมีบัตร
ไวใชงานเปนจํานวนมาก ซึ่งหากชิปหรือแถบแมเหล็กมีปญหา หรือบัตรนั้นหายไป จะทําใหไมสามารถยืนยันตัวตน
ได จึงไดออกแบบระบบท่ีสามารถใชบัตรยืนยันตัวตนอ่ืน ๆ ที่มีขอมูลของผูถือบัตรอยูแลวมาใชในการยืนยันตัวตน 
ทําใหสามารถแกปญหาหากแถบแมเหล็กหรือชิปขอมูลมีปญหา และแกปญหาการมีบัตรหลายใบไดดวย อัลกอริทึม
ของเครื่องตนแบบตรวจสอบบัตรยืนยันตัวตนมีการเรียนรูของเครื่องในการอานประเภทบัตรเพ่ือใชและทําการ
กําหนดตําแหนงของขอความที่ตองการ และใชการเรียนรูเชิงลึกในการอานตัวอักษร โดยสามารถรองรับบัตรยืนยัน
ตัวตนไดทั้งหมด 5 ประเภท ในการทดสอบการยืนยันตัวตนจะทําการแยกประเภทบัตร เมื่อรูประเภทของบัตร
ยืนยันตัวตน จะทําการกําหนดตําแหนงของขอมูลที่ตองการจากบัตรยืนยันตัวตน และทําการอานขอมูลจากบัตร
เพ่ือทําการยืนยันตัวตนการทดสอบยืนยันตัวตน ในที่นี้จะดูจากเลขรหัสประจําตัวเปนหลัก เนื่องจากอัลกอริทึมการ
อานตัวหนังสือจะสามารถอานขอความตัวเลขของบัตรประจําตัวไดแมนยํากวาการอานตัวอักษรภาษาไทยภายใน
บัตร ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความชัดเจนของบัตรยืนยันตัวตน จากการทดสอบพบวาเครื่องตนแบบตรวจสอบบัตรยืนยัน
ตัวตนดวยระบบประมวลผลภาพสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจําแนกประเภทของบัตรได
ถูกตอง 100 เปอรเซ็นต สามารถอานขอมูลตัวเลขและตัวอักษรไดถูกตองโดยเฉลี่ย 80 เปอรเซ็นตขึ้นไป และ
สามารถยืนยันตัวตนจากบัตรไดโดยเฉลี่ย 80 เปอรเซ็นตขึ้นไป 
 
คําสําคัญ : การประมวลผลภาพ, การเรียนรูเชิงลึก, การเรียนรูของเครือ่ง 
 

 
บทนํา 

การตรวจสอบบัตรเพ่ือยืนยันตัวตน ใน
ปจจุบันเปนเรื่องที่สามารถทําได ไมยากและมี
แพรหลาย ยกตัวอยางเชน การอานขอมูลบัตรจาก
แถบแมเหล็ก การอานขอมูลบัตรจากชิป เปนตน แต
ถาหากตัวชิปหรือแถบแมเหล็ก มีปญหาจะทําใหไม
สามารถอานขอมูลได จึงทําใหทราบปญหาไดวาการ
ยืนตัวตนของบุคคลสามารถทําไดหลายทางแตยังไมมี

ระบบท่ีสามารถตรวจสอบโดยการใชภาพ ซึ่งการ
ออกแบบ ระบบการประมวลผลท่ีรองรับการทํางาน
ตางๆ ไดนั้นจําเปนตองอาศัยความรูความเขาใจ ใน
การทํางานที่มีการผสมผสานของตัวประมวลผลที่มี
หลายแบบทั้งในสวนของฮารดแวร ซอฟตแวร ใหมี
การใชงานที่เหมาะสมกับการประมวลผล และมีการ
ใชประสิทธิภาพในการประมวลผล สูงที่สุด และใช
ทรัพยากรที่ คุ มค า โดย เฉพาะการคํ านวณที่ มี
ประสิทธิภาพสูง 
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ซึ่งจากปญหาดังกลาวขางตน จึงเห็นสมควร
สรางอุปกรณที่ตรวจสอบโดยใชระบบประมวลผล
ภาพ เพ่ือใชในการยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นๆ ซึ่ง
เหตุผลท่ีใชเครื่องตนแบบตรวจสอบบัตรยืนยันตัวตน
ดวยระบบประมวลผลภาพ เครื่องตนแบบตรวจสอบ
บัตรยืนยันตัวตนดวยระบบประมวลผลภาพ จะชวย
ในการตรวจสอบขอมูลของแตคนบุคคล โดยจะดูจาก
เลขรหัสที่ตรงกัน  ซึ่ งกลุมโครงงานหวังวาการ
ประดิษฐเครื่องตนแบบตรวจสอบบัตรยืนยันตัวตน
ดวยระบบประมวลผลภาพ นี้คงจะอํานวยความ
สะดวกใหกับหนวยงานตางๆไดระดับหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค 
1.เพื่อศึกษาเก่ียวกับระบบประมวลผลภาพ 
2.เพ่ือออกแบบระบบตรวจสอบบัตรเพ่ือ

ยืนยันตัวตนได 
3.เพ่ือสรางเครื่องตนแบบตรวจสอบบัตร

ยืนยันตัวตนได 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือใชในการยืนยันตัวตนของบุคคลจาก

บัตรยืนยันตัวตนไดอยางถูกตอง และรวดเร็วโดยการ
ใชกลองเวปแคมเปนอุปกรณในการรับขอมูลรูปภาพ 
ทํางานผานบอรดราสเบอรรี่พาย  ในส วนของ
โปรแกรมใชโอเพนซีวีในการประมลผลภาพ และไพ
ทอนในการทํางานโปรแกรม และแสดงผลผาน
หนาจอทัชสกรีนขนาด 5 นิ้ว โดยวิธีที่ใชในการ
ทดสอบจะแบงออกเปน3การทดสอบ คือ การ
ทดสอบการตรวจสอบประเภทบัตร การจําแนก
ขอมูลและการอานขอมูลตัวอักษรและตัวเลข การ
ยืนยันตัวตนโดยการเปรียบเทียบเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนที่ ประมวลผลไดกับขอมูลที่ มี อยู ใน
ฐานขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมของระบบ
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จากแผนภาพดังกลาวจะแสดงใหเห็นถึง
ภาพรวมการใชงานและการทํางานของเคร่ืองตรวจ
สอบบัตรยืนยันตัวตนดวยระบบประมวลผลภาพ ซึ่ง
อุปกรณจะประกอบไปดวย (1) บอรดราสเบอรรี่พาย 
3 โมเดล บีบวก ใชในการประมวลผลและควบคุม
อุปกรณตาง ๆ (2) เอสดีการด ความจุ 32 กิกะไบต 
ใชในการเก็บขอมูลและติดตั้งระบบปฏิบัติการ (3) 
กลองเวปแคม ใชในการรับขอมูลรูปภาพบัตรยืนยัน
ตัวตน (4) หนาจอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาด 5 นิ้ว 
ใชในการแสดงผล และรับคําสั่งเ พ่ือควบคุมการ
ทํางาน ซึ่งในการทํางานสวนของผูใชจะตองทําการ
เสียบบัตรยืนยันตัวตนเขา ไป ท่ี เครื่ องตนแบบ
ตรวจสอบบัตรยืนยันตัวตน และในตัวกลองจะมี
กลองเวปแคมท่ีทําการถายภาพหนาบัตรยืนยันตัวตน
เพ่ือใชในการประมวลผลผานบอรดราสเบอรรี่พาย 
และแสดงผลที่ไดผานหนาจอแสดงผลแบบสัมผัส
ขนาด 5 นิ้ว และในสวนของผูดูแลระบบขอมูล
จําเปนจะตองมีการเชื่อมตอกับ (5) อินเตอรเน็ตไร
สาย กอนมีการเขาถึง (6) ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 
และจําเปนตองใชรหัสหากตองการเขาถึงฐานขอมูล 
เพ่ือที่จะเพ่ิมหรือแกไขฐานขอมูล  

 

 
 

ภาพที่ 2 ภายนอกของเครื่องตนแบบตรวจสอบบัตร
ยืนยันตัวตนดวยระบบประมวลผลภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 3 ระยะหางจากบัตรยืนยันตัวตนถึงเลนส
กลองภายในเคร่ืองตนแบบตรวจสอบบัตรยืนยัน

ตัวตนดวยระบบประมวลผลภาพ 
 

1. การเรียนรูประเภทบัตรยืนยันตัวตน 
ขั้นตอนของอัลกอริทึมที่ใชในการเรียนรู

ประเภทบัตรยืนยันตัวตน โดยการออกแบบจะใช
โครงขายประสาทแบบคอนโวลูชัน เปนโครงขาย
ประสาทเทียมหนึ่งในกลุม bio-inspired โดยที่ CNN 
จะจําลองการมองเห็นของมนุษยที่มองพ้ืนที่เปนพ้ืนท่ี
ยอยๆ จากนั่นจะทําการจดจําและกําหนดจุดที่สนใจ 
ซึ่งจะมีภาพรวมการทํางานแตละสวนของโปรแกรม
วามีการเรียนรูประเภทของบัตรยืนยันตัวตนได
อยางไร ดังนี้ 
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ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงขั้นตอนการเรียนรูประเภท
บัตรยืนยันตัวตน 

จะอธิบายการทํางานของแตละสวนของการ
เรียนรูประเภทบัตรยืนยันตัวตน ซึ่งจะเรียนรูไดดวย
การถายภาพบัตรยืนยันตัวตนแตละประเภทเขาไป 
และทําการคํานวณแยกองคประกอบของภาพบัตร
ยืนยันตัวตน  

1) นําเขาขอมูลรูปภาพบัตรยืนยันตัวตนท่ี
ตองการมาทําการเรียนรู 

2) ทําการเรียนรูองคประกอบของบัตร
ยืนยันตัวตนดวยสถาปตยกรรมโมบายเน็ต เปนการ
นํ า ข อ มู ล รู ป ภ าพ ท่ี นํ า เ ข า ไ ป เ รี ย น รู เ พ่ื อ ห า
องคประกอบขอมูลที่สนใจมาใชในการจําแนก
ประเภทบัตร 

3) หลังจากหาองคประกอบขอมูลที่สนใจได
แลว จะทําการจําแนกประเภทบัตรยืนยันตัวตนโดย
ใชขอมูลที่ไดจากสถาปตยกรรมโมบายเน็ต เปนการ
นําขอมูลองคประกอบท่ีไดมาทําการจําแนกประเภท
ขอมูล เพ่ือบงบอกวามีบัตรยืนยันตัวตนรูปแบบ
ใดบาง 

4) นําขอมูลที่ไดจากการเรียนรูองคประกอบ
ใสในไฟล Retrained_graph เพ่ือใชในการจดจํา

โมเดลท่ีไดทําการประมวลผลไวแลว และนําโมเดลท่ี
ไดมาทําการจําเรียงเปนประเภทบัตร ประกอบดวย 
บัตรประจํ าตัวประชาชน  บัตรนักศึกษา  บัตร
นักศึกษาชั่วคราว และบัตรอนุญาตขับขี่ โดยขอมูล
จะอยูในไฟล Retrained_label 

 
2. การจําแนกประเภทบัตรยืนยันตัวตน 

ขั้นตอนการทํางานของอัลกอริทึมในการตรวจสอบ
จําแนกบัตร เปนการตรวจสอบความถูกตองในการ
บงบอกประเภทของบัตรที่จะใชในการยืนยันตัวตน 
เริ่มตนดวยการรับขอมูลรูปภาพข้ึนมาโดยการถายรูป
จากบัตร จากน้ันเรียกใชงานรูปภาพที่ถายได เพ่ือทํา
การตรวจสอบโดยใชวิธีการจดจําองคประกอบของ
บัตรแตละชนิด โดยหลังจากท่ีจําแนกไดแลววาเปน
บัตรประเภทใด จะทําการกําหนดขอบเขตในการ
ประมวลผล 
 

 
 
ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทํางานการ

จําแนกประเภทบัตรยืนยันตัวตน 
 

3. การจําแนกขอมูลและการอานตัวอักษร
ในบัตรยืนยันตัวตน 
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 ขั้นตอนการทํางานของอัลกอริทึมในการ
จําแนกขอมูลและการอานตัวอักษร เริ่มตนดวยการ
รับขอมูลรูปภาพที่ถายได และเปนขอมูลที่ไดทําการ
จําแนกบัตรยืนยันตัวตนแลวโดยใชอัลกอริทึมในการ
จําแนกบัตรยืนยันตัวตนในการจําแนกประเภทบัตร
ยืนยันตัวตน จากน้ันจะใชขอมูลการกําหนดขอบเขต
ในการประมวลผลจากการจําแนกบัตรในการอาน
ตัวอักษรและจําแนกขอมูลโดยจะประกอบดวย ชื่อ 
นามสกุล รหัสประจําตัว และขอมูลเพ่ิมเติม เชน ที่
อยูและขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 
 

 

 
 
ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทํางานการ

จําแนกประเภทบัตรยืนยันตัวตน 
 

1) การแบงบรรทัด (Row Segmentation) 
- เปนขั้นตอนในการแบงบรรทัด ของขอความ โดย
โปรแกรมจะใช อัลกอริทึมการอานขอมูลแบบ
แนวนอน (horizontal projections algorithm) ใน
การแบงบรรทัดอยางคราวๆ โดยในสวนการทํางาน
ของอัลกอริทึมคือการนับพิกเซลที่เปนสีดําของแตละ
แถวในแนวต้ัง แลวก็แบงบรรทัดอยางคราวๆ 

2) การแบงตัว อักษรตามพิกเซล 
(Character Segmentation) - ขั้นตอนน้ีเปนการ
ประมวลผลตัวอักษร ซึ่งจะภาพขาว-ดําในการคิด ซึ่ง
วิธีคิดคือถามีพิกเซลท่ีเปนสีดําติดกันจะถือวาเปน
ตัวอักษรเดียวกัน 

3) การคนหาตัวอักษร (Character 
Sorting) – เสนที่ตัดผานทุกตัวพยัญชนะ 
(Consonant line) เขามาชวยในการ ประมวลผล
โดยการประมวลผลน้ันจะทําแตละบรรทัดแยกกัน 
การหาเสนที่ตัดผานทุกตัวพยัญชนะ ซึ่งการใช จุด
กึ่งกลางของตัวอักษร (midpoint of character) 
ของทุกตัวอักษรในบรรทัดที่กําลังสนใจมาชวยในการ 
คํานวณ เมื่อไดเสนที่ตัดผานทุกตัวพยัญชนะ แลว ทํา
การ ประมวลผลเร่ิมจากไลพยัญชนะที่เสนที่ตัดผาน
ทุกตัวพยัญชนะตัดผานจากซายไปขวา 

4) การแปลงรูปภาพเปนตัวอักษร
(Character Recognition) คือ ขั้นตอนนี้คือการ
แปลงรูปภาพเปนขอความซ่ึงข้ันตอนน้ีทําเปนการ
เรียนรูเชิงลึก แบบโครงขายประสาทแบบคอนโวลูชัน 
เปนโครงขายประสาทเทียมซ่ึงเปนระบบจดจําที่มี
ประสิทธิภาพใกลเคียงกับมนุษย แตจําเปนตองใช
ขอมูลจํานวนมากในการเรียนรู 

 
4 การเปรียบเทียบขอมูลที่ประมวลผลกับ

ขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูล    
 ขั้นตอนการทํางานของอัลกอริทึมในการ
ยืนยันตัวตน ใชการเปรียบเทียบขอมูลที่ประมวลผล
กับขอมูลที่อยูในฐานขอมูลโดยจะอิงจากขอมูลรหัส
ประจําตัวเปนหลักในการเปรียบเทียบขอมูลหนาบัตร 
ถ า เลขรหั สประจํ าตั วตรง กับข อมู ลที่ มี อยู ใ น
ฐานขอมูล โปรแกรมจะดึงขอมูลที่ถูกตองทั้งหมดท่ี
ผานการแกไขมาแลวมาแสดงผล 
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ภาพที่ 7 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขอมูลที่
ประมวลผลกับขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูล 

 
ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบการประมวลผลบัตรยืนยัน
ตัวตน บนเครื่องตนแบบตรวจสอบบัตรยืนยันตัวตน
ดวยระบบประมวลผลภาพ ดวยการทดสอบตาง ๆ 
ดังตอไปน้ี  

 
1. การทดสอบความถูกตองในการจําแนก

ประเภทบัตรยืนยันตัวตน 
เปนการตรวจสอบความถูกตองในการบง

บอกประเภทของบัตรที่จะใชในการยืนยันตัวตน โดย
ใชวิธีการจดจําองคประกอบของบัตรประกอบไปดวย 
บัตรประจํา ตัวประชาชน  บัตรนักศึกษา  บัตร
นักศึกษาชั่วคราว และบัตรอนุญาตขับขี่ 

 

 
 

ภาพที่ 8 ตารางการทดสอบความถูกตองในการ
จําแนกประเภทบัตรยืนยันตัวตน 

 
2.การทดสอบความถูกตองในการจําแนก

ขอมูลจากบัตรยืนยันตัวตน 
การทดสอบความถูกตองในการจําแนกและ

อานขอมูลจากบัตรยืนยันตัวตนแตละใบ โดยขอมูลที่
ตองการจากบัตรยืนยันตัวตนจะประกอบไปดวย ชื่อ 
นามสกุล รหัสประจําตัว และขอมูลเพ่ิมเติม เชน ที่
อยู คณะ สาขาวิชา โดยจะนับเปนคาเฉลี่ยเปอรเซ็น
ความถูกตองของแตละขอมูล 

2.1 การทดสอบจําแนกขอมูลจากบัตร
ประจําตัวประชาชน 
 

 
 

ภาพที่ 9 ตารางทดสอบการจําแนกขอมูลจากบัตร
ประจําตัวประชาชน 

 
ผลท่ีไดออกมาโดยการคํานวนเปนคาเฉลี่ย

ความถูกตองของขอมูลแตละขอมูลในบัตรประจําตัว
ประชาชน และคาเฉลี่ยความถูกตองโดยรวมของแต
ละใบคิดเปนเปอรเซ็นได ดังภาพที่ 9 จะเห็นไดวา
การอานขอมูลในแตละขอมูลบนบัตรยืนยันตัวตนมี
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ความแตกตางกัน และไมคงที่ เนื่องจากแสงเงา และ
ความชัดเจนของบัตรยืนยันตัวตน 

2.2 การทดสอบจําแนกขอมูลจากบัตร
นักศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 10  ตารางทดสอบการจําแนกขอมูลจากบัตร
นักศึกษา 

 
ผลที่ไดออกมาโดยการคํานวนเปนคาเฉลี่ย

ความถูกตองของขอมูลแตละขอมูลในบัตรนักศึกษา 
และคาเฉล่ียความถูกตองโดยรวมของแตละใบคิด
เปนเปอรเซ็นได ดังภาพที่ 10 

2.3 การทดสอบจําแนกขอมูลจากบัตร
นักศึกษาชั่วคราว 

 

 
 

ภาพที่ 11  ตารางทดสอบการจําแนกขอมูลจากบัตร
นักศึกษาชั่วคราว 

 
ผลที่ไดออกมาโดยการคํานวนเปนคาเฉลี่ย

ความถูกตองของขอมูลแตละขอมูลในบัตรนักศึกษา

ชั่วคราว และคาเฉลี่ยความถูกตองโดยรวมของแตละ
ใบคิดเปนเปอรเซ็นได ดังภาพที่ 11 

2.4 การทดสอบจําแนกขอมูลจากบัตร
อนุญาตขับขี่ ซึง่จะประกอบดวย บัตรอนุญาตขับขี่ 2
ประเภท คือ 

2.4.1 บัตรอนุญาตขับขี่ประเภท1 
(มีคิวอารโคดดานหลัง)  

 

 
 

ภาพที่ 12  ตารางทดสอบการจําแนกขอมูลจากบัตร
อนุญาตขับขี่ประเภท1 

 
ผลท่ีไดออกมาโดยการคํานวนเปนคาเฉลี่ย

ความถูกตองของขอมูลแตละขอมูลบัตรอนุญาตขับขี่
ประเภทที่1 และคาเฉลี่ยความถูกตองโดยรวมของแต
ละใบคิดเปนเปอรเซ็นได ดังภาพที่ 12 

 2.4.2 บัตรอนุญาตขับขี่ประเภท2 
(มีคิวอารโคดดานหลัง)  

 

 
 

ภาพที่ 13  ตารางทดสอบการจําแนกขอมูลจากบัตร
อนุญาตขับขี่ประเภท2 
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ผลที่ไดออกมาโดยการคํานวนเปนคาเฉลี่ย
ความถูกตองของขอมูลแตละขอมูลบัตรอนุญาตขับขี่
ประเภทที่2 และคาเฉลี่ยความถูกตองโดยรวมของแต
ละใบคิดเปนเปอรเซ็นได ดังภาพที่ 13 

 
3. การทดสอบการยืนยันตัวตนโดยการใช

บัตรยืนยันตัวตน 
การทดสอบความถูกตองในการยืนยันตัวตน 

โดยใชบัตรการนําขอมูลที่ ไดจากการอานขอมูล
ตัวอักษรและตัวเลขในบัตรยืนยันตัวตน และนํา
ขอมูลทั้งหมดบันทึกลงไปในฐานขอมูล โดยการ
ยืนยันตัวตนนั่น จะเปรียบเทียบจากประเภทบัตร
ของบัตรกอนเปนอยางแรก ตามดวยขอมูลเลข
ประจําตัวในบัตรยืนยันตัวตน เนื่องจากผลลัพธจาก
การทดสอบที่  1 และ 2 ที่ผ านมาจะเห็นไดว า
อัลกอริทึมที่ใชในการอานขอมูลตัวเลขคอนขางมี
ความแมนยําสูงกวาการอานขอมูลตัวอักษร และเลข
ประจําตัวของผูถือบัตรประจําตัวแตละคนมีความ
แตกตางกันเพื่อยืนยันตัวตนอยูแลว 

3.1 การทดสอบการยืนยันตัวตนโดยการใช
บัตรประจําตัวประชาชน 

 

 
 

ภาพที่ 14  ตารางการทดสอบการยืนยันตัวตนโดย
การใชบัตรประจําตัวประชาชน 

 
จากการทดสอบการยืนยันตัวตนโดยการใช

บัตรประจําตัวประชาชน โดยการใชการอานขอมูล
เลขประจําตัวเปนหลัก ผลลัพธที่ไดคือการยืนยัน
ตัวตนโดยการใชบัตรประจําตัวประชาชนคอนขางมี
ความแมนยํา เนื่องจากความชัดเจนและความ

แตกตางของพ้ืนหลังและตัวอักษรคอนขางมาก 
ผลลัพธ ดังภาพที ่14 

3.2 การทดสอบการยืนยันตัวตนโดยการใช
บัตรนักศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 15  ตารางการทดสอบการยืนยันตัวตนโดย
การใชบัตรนักศึกษา 

 
จากการทดสอบการยืนยันตัวตนโดยการใช

บัตรนักศึกษาโดยการใชการอานขอมูลเลขประจําตัว
เปนหลัก ผลลัพธที่ไดคือการยืนยันตัวตนโดยการใช
บัตรนักศึกษาคอนขางมีความแมนยําสูง เนื่องจาก
ความชัดเจนและความแตกตางของพ้ืนหลังและ
ตัวอักษรคอนขางมากเชนเดียวกันกับบัตรประจําตัว
ประชาชน ผลลัพธ ดังภาพที่ 15 

3.3 การทดสอบการยืนยันตัวตนโดยการใช
บัตรนักศึกษาชั่วคราว  

 

 
 

ภาพที่ 16  ตารางการทดสอบการยืนยันตัวตนโดย
การใชบัตรนักศึกษาชั่วคราว 

 
จากการทดสอบการยืนยันตัวตนโดยการใช

บัตรนักศึกษาชั่วคราวโดยการใชการอานขอมูลเลข
ประจําตัวเปนหลัก ผลลัพธที่ไดคือการยืนยันตัวตน
โดยการใชบัตรนักศึกษาชั่วคราวคอนขางมีความ
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แมนยําสูง เน่ืองจากความชัดเจนและความแตกตาง
ของพ้ืนหลังและตัวอักษรคอนขางมากเชนเดียวกัน
กับบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรนักศึกษา 
ผลลัพธ ดังภาพที่ 16 

3.4 การทดสอบการยืนยันตัวตนโดยการใช
บัตรอนุญาตขับข่ี ซึ่งจะประกอบดวย บัตรอนุญาต
ขับข่ี 2ประเภท คือ 

3.4.1 บัตรอนุญาตขับขี่ประเภท1 
(ไมมีคิวอารโคดดานหลัง)  
 

 
 

ภาพที่ 17  ตารางการทดสอบการยืนยันตัวตนโดย
การใชบัตรอนุญาตขับขี่ประเภท1 

(ไมมีคิวอารโคดดานหลัง) 
 

จากการทดสอบการยืนยันตัวตนโดยการใช
บัตรอนุญาตขับขี่ประเภท1 โดยการใชการอานขอมูล
เลขประจําตัวเปนหลัก ผลลัพธที่ไดคือการยืนยัน
ตัวตนโดยการใชบัตรอนุญาตขับข่ีประเภท1 มีความ
แมนยําที่คอนขางนอย เนื่องจากภาพพ้ืนหลังของตัว
บัตรออกแบบมาใหมีลวดลายที่คอนขางมาก ทําให
ยากตอการอานตัวอักษร และท้ังน้ียังข้ึนอยูกับความ
ชัดเจนของตัวอักษรท่ีปรากฏในบัตรยืนยันตัวตน 
ผลลัพธ ดังภาพที่ 17 

3.4.2 บัตรอนุญาตขับขี่ประเภท2 (มีคิวอาร
โคดดานหลัง) 
 

 
 

ภาพที่ 18  ตารางการทดสอบการยืนยันตัวตนโดย
การใชบัตรอนุญาตขับข่ีประเภท1 

(ไมมีคิวอารโคดดานหลัง) 
 

จากการทดสอบการยืนยันตัวตนโดยการใช
บัตรอนุญาตขับขี่ประเภท2 โดยการใชการอานขอมูล
เลขประจําตัวเปนหลัก ผลลัพธที่ไดคือการยืนยัน
ตัวตนโดยการใชบัตรอนุญาตขับขี่ประเภท2 มีความ
แมนยําที่คอนขางนอย เนื่องจากภาพพ้ืนหลังของตัว
บัตรออกแบบมาใหมีลวดลายที่คอนขางมาก ทําให
ยากตอการอานตัวอักษร และท้ังนี้ยังขึ้นอยูกับความ
ชัดเจนของตัวอักษรท่ีปรากฏในบัตรยืนยันตัวตน 
ผลลัพธ ดังภาพที่ 18 

 

กราฟสรุปผลการทดสอบ 
1.กราฟสรุปการทดสอบท่ี 1 การจําแนก

ประเภทบัตรยืนยันตัวตน 
 

 
 

ภาพที่ 19 แสดงผลการทดสอบท่ี 1 การจําแนก
ประเภทบัตรยืนยันตัวตน 
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จากภาพที่ 19 ประสิทธิภาพในการจําแนก
ประเภทบัตรยืนยันตัวตน จากการทดลองใชบัตร
ยืนยันตัวตนทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบดวย บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรนักศึกษา บัตรนักศึกษา
ชั่วคราว และบัตรอนุญาตขับขี่ จากผลการทดสอบ
สามารถทําได ถูกตอง 100 เปอรเซ็นต  

2.กราฟสรุปผลการทดสอบท่ี 2 ความ
ถูกตองในการอานขอมูลจากบัตรยืนยันตัวตน แยก
ออกเปน 5 กราฟสรุปผลการทดสอบ ดังนี้ 

กราฟสรุปผลการทดสอบที่ 2.1 การอาน
ขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน 

 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงผลการทดสอบท่ี 2.1 การอาน 

ขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน 

 
จากภาพที่ 20 แสดงประสิทธิภาพในการ

อานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน โดยขอมูลที่
ตองการประกอบไปดวย ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว 
และขอมูลเพิ่มเติม(ที่อยู)  

กราฟสรุปผลการทดสอบที่ 2.2 การอาน
ขอมูลจากบัตรนักศึกษา 

 

 

ภาพที่ 21 แสดงผลการทดสอบที่ 2.2 การอาน
ขอมูลจากบัตรนักศึกษา 

 

จากภาพที่ 21 แสดงประสิทธิภาพในการ
อานขอมูลจากบัตรนักศึกษา โดยขอมูลที่ตองการ
ประกอบไปดวย ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว และ
ขอมูลเพิ่มเติม (คณะและสาขาท่ีสังกัด)   

กราฟสรุปผลการทดสอบที่ 2.3 การอาน
ขอมูลจากบัตรนักศึกษาช่ัวคราว 

 

 
 

ภาพที่ 22 แสดงผลการทดสอบที่ 2.3 การอาน
ขอมูลจากบัตรนักศึกษาชั่วคราว 

 

จากภาพที่ 22 แสดงประสิทธิภาพในการ
อานขอมูลจากบัตรนักศึกษาชั่วคราว โดยขอมูลท่ี
ตองการประกอบไปดวย ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว 
และขอมูลเพิ่มเติม (คณะและสาขาท่ีสังกัด)   
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กราฟสรุปผลการทดสอบท่ี 2.4 การอาน
ขอมูลจากบัตรอนุญาตขับขี่ประเภท1 (ไมมีคิวอาร
โคดดานหลัง) 
 

 
 

ภาพที่ 23 แสดงผลการทดสอบท่ี 2.4 การอาน
ขอมูลจากบัตรบัตรอนุญาตขับขี่ประเภท1  

 

จากภาพที่ 23 แสดงประสิทธิภาพในการ
อานขอมูลจากบัตรบัตรอนุญาตขับขี่ประเภท1 (ไมมี
คิวอารโคดดานหลัง) โดยขอมูลที่ตองการประกอบไป
ดวย ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว และขอมูลเพ่ิมเติม 
(เลขฉบับ)   

กราฟสรุปผลการทดสอบที่ 2.5 การอาน
ขอมูลจากบัตรอนุญาตขับข่ีประเภท2 (มีคิวอารโคด
ดานหลัง) 

 

 
 

ภาพที่ 24 แสดงผลการทดสอบท่ี 2.5 การอาน
ขอมูลจากบัตรบัตรอนุญาตขับขี่ประเภท2  

จากภาพที่ 24 แสดงประสิทธิภาพในการ
อานขอมูลจากบัตรบัตรอนุญาตขับขี่ประเภท1 (ไมมี
คิวอารโคดดานหลัง) โดยขอมูลที่ตองการประกอบไป
ดวย ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัว และขอมูลเพ่ิมเติม 
(เลขฉบับ)   

3. กราฟสรุปผลการทดสอบที่ 3 การยืนยัน
ตัวตนโดยใชบัตรยืนยันตัวตน 

 

 
 

ภาพที่ 25 แสดงผลการทดสอบท่ี 3 การยืนยันตัวตน
โดยใชบัตรยืนยันตัวตน 

จากผลการทดสอบสามารถสรุปผลได ดัง
ภาพท่ี 25 ประสิทธิภาพในการบัตรยืนยันตัวตนโดย
ใชบัตรยืนยันตัวตน จากการทดลองใชบัตรยืนยัน
ตัวตนทั้ งหมด  5 ประเภท  ประกอบดวย  บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรนักศึกษา บัตรนักศึกษา
ชั่วคราว บัตรอนุญาตขับขี่ประเภทท่ี 1 และบัตร
อนุญาตขับขี่ประเภทท่ี 2 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. งานวิจัยการแปลงขอมูลรูปภาพเปน
ขอความจากหนังสือเดินทางและบัตรประจําตัว
ประชาชน (Passport and ID scanning with OCR 

recogintion) [12] 

โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาข้ึนโดยบริษัท Klippa 

App B,V เปนโปรแกรมท่ีไดรับการพัฒนามาจากการ
อานใบเสร็จรับเงิน โดยใชการเรียนรูของระบบ
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เกี่ยวกับเอกสารทางการ เชน หนังสือเดินทาง และ
บัตรประชาชน เพ่ือใชในการยืนยันตัวตน โดยมี
หนาที่ในการตรวจสอบบุคคลในฐานขอมูลอยางเปน
ทางการ เพ่ือปองกันการฟอกเงินหรือการจัดหา
เงินทุนของผูกอการราย การกระทําเหลานี้เรียกวา
การตรวจสอบการตอตานทางการเงิน และตรวจสอบ
การกอการรายทางการเงิน โดยสามารถดึงขอมูลจาก
บัตรประชาชนไปยังหนังสือเดินทาง รวมถึงเอกสาร
แสดงตัวอ่ืน ๆ ที่เปนทางการ เชน บัตรอนุญาติขับขี่  

 

 
  

ภาพที่ 26 ตัวอยางลักษณะการทํางานและการอาน
ขอมูลที่ตองการจากงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ 1 [12] 

จากภาพที่ 26 จะแสดงใหเห็นวาโปรแกรม
สามารถอานขอมูลในบัตรประชาชนท่ีประกอบดวย 
ชื่อเต็ม สัญชาติ วันเกิด บานเกิด เพศ วันที่ออก วัน
หมดอายุ ความสูง หมายเลขเอกสาร ภาพถาย และ
เลขประจําตัวได 

 

2. แอปพลิเคชันตรวจสอบเลขประจําตัว
จากหนังสือเดินทาง (Automated & secure 

identify verification application) [13] 

แอปพลิ เคชันนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท 
IDCheck.io เปนแอปพลิเคชันที่ไดรับการยอมรับ
จากรัฐบาลสําหรับตรวจสอบเอกสารขอมูลประจําตัว
ทั้งหมดโดยตรงจากมือถือ มีไวใชสําหรับการยืนยัน

ตัวตน สามารถทํางานไดทั้งแท็บเล็ตและสมารทโฟน 
และสามารถดาวโหลดไดทั้งในแอปสโตร และเพลย
สโตร โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถตรวจจับความ
เบลอและการสะทอน โดยสามารถจับภาพที่ดีที่สุด
โดยอัตโนมันติ จากนั้นแอปพลิเคชันจะประเมินความ
นาเชื่อถือของเอกสารอยางทันที และใชเวลาในการ
ตรวจสอบเพียงแค 12 วินาที โดยแอปพลิเคชัน 
สามารถตรวจสอบ บัตรประจําตัวประชาชน หนังสือ
เดินทาง บัตรประกันสุขภาพ ใบอนุญาตขับขี่ ฯลฯ 

 

 
ภาพที่ 27 หนาจอการถายรูปหนังสือเดินทางจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวของที่ 2 [13] 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26 หนาจอผลลัพธการประมวลผลจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวของที่ 2 [13] 
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 จากงานวิจัยทั้ง 2 ขางตน จะเห็นไดวามีการ
ทํางานที่คอนขางท่ีจะแมนยํา และมีการรองรับขอมูล
ที่มากกวา เนื่องดวยเปนบริษัทที่ใหญและไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล ทําใหสามารถพัฒนาโปรแกรม
หรือแอปพลิเคชั่นไดเปนอยางดี แตทั้งนี้ ในบาง
ผลงานวิจัยก็ยังไมสามารถรองรับบัตรยืนยันตัวตนได
หลากหลายประเภท จึงทําใหงานวิจัยของผูจัดทํา 
โดดเดนกวาในดานของการที่สามารถเก็บขอมูลบัตร
ยืนยันตัวตนของแตละบุคคลไดหลากหลายประเภท 
ทําใหสามารถแกปญหาหากแถบแมเหล็กหรือชิป
ขอมูลมีปญหา และแกปญหาการมีบัตรหลายใบได
ดวย และนอกเหนือจากนี้งานวิจัยที่ทํามาเปนเพียง
แคโปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่น ยังไมมีผลงานใน
รูปแบบของตัวเครื่ องที่มีการจัดตั้ ง อุ ปกรณดั ง
งานวิจัยที่ไดนําเสนอ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการทดสอบเคร่ืองตนแบบตรวจสอบบัตร
ยืนยันตัวตนดวยระบบประมวลผลภาพท่ีไดกลาวมา
ใ น ส ว น ข อ ง ผ ล ก า ร ท ด ส อบ ข า ง ต น  พบ ว า
เครื่องตนแบบตรวจสอบบัตรยืนยันตัวตนดวยระบบ
ประมวลผลภาพสามารถ ทํ า งานได ตร งตาม
วัตถุประสงค อัลกอริทึมสามารถตรวจสอบประเภท
ของบัตรไดโดยเฉลี่ย 100 เปอร เซ็นต สามารถ
ตรวจสอบตัวเลขกับตัวอักษรไดถูกตองโดยเฉลี่ย 80 
เปอรเซ็นตขึ้นไป และสามารถยืนยันตัวตนจากบัตร
ไดโดยเฉลี่ย 80 เปอรเซ็นตขึ้นไป คณะผูจัดทําจึงนํา
ผลการทดสอบมาวิเคราะห และพบวาปญหาเหลานี้ 
ทําใหเครื่องตนแบบตรวจสอบบัตรยืนยันตัวตนดวย
ระบบประมวลผลภาพสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 1 .  คว ามแม นยํ า ขอ ง อัลกอริ ทึ มก า ร
ประมวลผลภาพในการตรวจสอบตัวเลขกับตัวอักษร 

ขึ้นอยูกับความชัดเจนของตัวอักษร ลายน้ํา ความเงา
ของบัตร  
 2.  มุมกลองที่ ใช ในการถาย หากมีการ
กระทบกระเทือนทําใหมุมกลองเปล่ียน จะทําให
กระบวนการในการอานตัวอักษรเกิดความผิดพลาด
ได 
 3. ความไมชัดเจนของกลอง อาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการประมวลผลได 
 4.ความเกาของบัตรยืนยันตัวตน และรอย
ขีดขวนบนหนาบัตรอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ประมวลผลได 

ขอเสนอแนะ 
 1. สามารถนําไปพัฒนาการทํางานของ
อัลกอริทึมเร็วมากขึ้น  โดยการเพ่ิมประสิทธิการ
ทํางานของอุปกรณท่ีใชประมวลผล 

2. อัลกอริทึมสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบตัวเลขกับตัวอักษรไดถูกตองมากกวา 90 
เปอรเซ็นต โดยการใชอัลกอริทึมที่ไดรับการพัฒนา
สมัยใหม 

3 .  อัลกอริทึมสามารถยืนยันตัวตนได
มากกวา90 เปอรเซ็นต หากมีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การอานขอมูลตัวเลขและตัวอักษร 

4. สามารถบอกประเภทของบัตร และ
ขอมูลที่อยูในบัตรไดชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยการหา
ขอมูลตัวอยางบัตรและจําแนกองคประกอบที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
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