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ระบบแบ่ งปันสู ตรการทําอาหารและค้นหาสู ตรการทําอาหารจากภาพวัตถุดิบ
ด้ วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
นพรัตน์ มาน้อย อําพล บุญจันดา และ ชูพนั ธุ์ รัตนโภคา*
บทคัดย่ อ

ปั จจุ บัน การรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพกําลังได้รั บ ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก ผูค้ นจึ งเริ่ ม ทําอาหาร
รับประทานกันด้วยตัวเองจากวัตถุดิบในการปรุ งอาหารที่มีอยู่ ซึ่ งบางครั้งไม่ทราบว่าสามารถนําไปทําอาหารอะไรได้
บ้าง จึงทําได้แต่รายการอาหารเดิม ๆ ทําให้เกิดความจําเจในการรับประทานอาหาร และไม่สนุ กกับการทําอาหาร
บทความวิจยั นี้นาํ เสนอการออกแบบและพัฒนาระบบแบ่งปันสู ตรการทําอาหาร และค้นหาสู ตรการทําอาหารจากภาพ
วัตถุดิบด้วยเทคนิ คการเรี ยนรู ้เชิงลึก โดยใช้งานได้บนอุปกรณ์พกพา ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถแบ่งปั นสู ตรการทําอาหาร
และสามารถใช้อุปกรณ์พกพาถ่ายรู ปวัตถุดิบที่ผใู ้ ช้มีอยูแ่ ล้วในครัว เช่น กระเทียม เนื้อหมู ผัก ฯลฯ เพื่อส่ งภาพเข้ามา
ในระบบให้ค้นหาสู ตรอาหารจากวัตถุดิบที่ มีอยู่ ทําให้เพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาสู ตรอาหารให้แก่ผูใ้ ช้
ส่ วนประกอบหลักของระบบประกอบด้วย (1) แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ พกพาสําหรับผูใ้ ช้งานทัว่ ไปที่พฒ
ั นาด้วย
React Native ซึ่งผูใ้ ช้งานสามารถเพิ่มสู ตรการทําอาหาร และค้นหาสู ตรการทําอาหารได้โดยใส่ชื่อวัตถุดิบ รวมถึงการ
ใช้อุปกรณ์พกพาถ่ายภาพวัตถุดิบเพื่อค้นหาสู ตรการทําอาหาร, (2) เว็บแอปพลิเคชันพัฒนาบน MERN stack สําหรับ
ผูด้ ูแลระบบ เพื่อใช้ในการเพิ่มคําหลักในการค้นหาให้กบั วัตถุดิบ รวมถึงทดสอบแบบจําลองที่ได้สร้างขึ้น และ (3)
โครงข่ ายประสาทเที ย มการเรี ย นรู ้ เชิ ง ลึ ก ที่ มี ก ารใช้อ ัล กอริ ธึ ม YOLO ผ่ า นไลบรารี Darknet สํ า หรั บ การสร้ า ง
แบบจําลองในการรู ้จาํ ภาพแบบจําลองได้ฝึกสอนให้สามารถรู ้จาํ วัตถุดิบได้จาํ นวน 20 ประเภท โดยสอนด้วยภาพ
วัต ถุดิบ ประเภทละ 100 ภาพ หลังจากฝึ กสอนแบบจําลองจํานวน 36,000 รอบ แบบจําลองมี ค่าสู ญ เสี ยเฉลี่ ยอยู่ที่
0.0408 และมีค่า Precision, Recall และ F1-score อยูท่ ี่ 0.96, 0.98 และ 0.97 ตามลําดับ
คําสําคัญ : การเรี ยนรู ้เชิงลึก, อัลกอริ ธึม YOLO, การรู ้จาํ ภาพ, การจําแนกหมวดหมู่รูปภาพ,
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A System for Cooking Recipe Sharing and Cooking Recipe Finding by
an Image of Ingredients using Deep Learning Technique
Nopparat Manoi Ampol Bunjanda and Choopan Rattanapoka*
Abstract

Nowadays, healthy eating is very popular. People start to cook their own food from existing cooking
ingredients. However, sometimes they do not know what food can be cooked from existing ingredients. Therefore,
they cook the same food, resulting in monotonous eating and not enjoy cooking. This research article presents the
design and development of a system for cooking recipe sharing and cooking recipe finding by an image of
ingredients using deep learning techniques. Users can use the application on mobile devices to share cooking
recipes. Moreover, users can take a picture of ingredients that users already have in the kitchen such as garlic, pork,
vegetables, etc. and send that picture into the system to search for cooking recipes from existing ingredients. This
process will make users convenient for searching cooking recipes. The main components of the system include (1)
A mobile application for general users developed with React Native, which users can add cooking recipes and
search for cooking recipes by entering the ingredient names. Also, the user can use the mobile device to take a
picture of ingredients to find cooking recipes, (2) Web application developed on the MERN stack for system
administrators, which system administrators can add keywords of the search term for ingredients and test the model
that has been created, and (3) Deep convolutional neural network using the YOLO algorithm through the Darknet
library for creating the image recognition model. The model has taught to be able to recognize 20 types of
ingredients using 100 images of each type of ingredient. After training our model for 36,000 rounds, the model has
an average loss of 0.0408 with the precision, recall and F1-score at 0.96, 0.98 and 0.97 respectively.
Keywords : Deep learning, YOLO algorithm, Image recognition, Image classification, Mobile application
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1. บทนํา

คิดไม่ออกว่าสามารถนําไปทําอาหารอะไรได้บา้ ง จึงทํา
ได้แ ต่ ร ายการอาหารเดิ ม ๆ จึ ง เกิ ด ความจํา เจในการ
รับประทานอาหาร และไม่สนุกกับการทําอาหาร
ดั ง นั้ นบทความวิ จั ย นี้ จึ ง ต้ อ งการนํ า เสนอการ
ออกแบบและพัฒ นาระบบแบ่ งปั น สู ตรการทําอาหาร
และค้นหาสู ตรการทําอาหารจากภาพวัตถุดิบด้วยเทคนิค
การเรี ยนรู ้ เชิ งลึ ก โดยใช้งานได้บ นอุป กรณ์ พ กพา ซึ่ ง
ผูใ้ ช้งานสามารถแบ่งปันสู ตรการทําอาหาร และสามารถ
ใช้อุปกรณ์ พกพาถ่ายรู ปวัตถุดิบที่ ผูใ้ ช้มีอยู่แล้วในครั ว
เช่ น กระเที ยม เนื้ อ หมู ผัก ฯลฯ เพื่ อส่ งภาพเข้ามาใน
ระบบให้ค้น หาสู ตรอาหารจากวัตถุดิบที่ มีอยู่ เพื่อเพิ่ ม
ความสะดวกสบายในการค้นหาสู ตรอาหารให้แก่ผใู ้ ช้

Deep Learning หรื อการเรี ยนรู ้เชิงลึก ถือว่าเป็ นหนึ่ง
ในระบบการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง (Machine Learning) ซึ่งมี
โครงสร้างและการประมวลผลคล้ายกับสมองของมนุษย์
ที่ เรี ย กว่ า โครงข่ า ยประสาทเที ย ม (Artificial Neural
Network) โ ด ย อั น ที่ จ ริ ง แ ล้ ว Deep Learning คื อ
โครงข่ า ยประสาทเที ย มขนาดใหญ่ ซึ่ งหมายถึ ง เป็ น
โครงข่ายประสาทเทียมที่มีช้ นั ในการประมวลผลหลายชั้น
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเรี ยนรู ้เชิงลึกได้รับความนิยม
และมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น ใน [1] ได้พฒั นา
ระบบการแนะนํา (Recommendation system) ด้วยการ
ใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้เชิ งลึก หรื อแม้กระทัง่ ใน [2] ได้มี
การใช้เทคนิ ค การเรี ย นรู ้ เชิ ง ลึ ก ในการพัฒ นาระบบ
ตรวจจับ ผูบ้ ุ กรุ ก (Intrusion Detection System) แต่ด้าน
การใช้งานที่ ทาํ ให้เทคนิ คการเรี ยนรู ้เชิ งลึ กได้รับความ
นิ ย มมากมาจากงานด้ า นรู ้ จ ํา ภาพ โดยเป็ นการใช้
โครงข่ายประสาทเทียมประเภท Convolutional Neural
Network ดังอธิ บ ายใน [3] และมี บทความวิจัยที่ ศึก ษา
และประยุกต์ใช้การรู ้จาํ ภาพอย่างมากมาย เช่ น ใน [4]
เป็ นโครงข่ายประสาทเทียมสําหรับตรวจจับภาพอาหาร
และ [5], [6] และ [7] เป็ นโครงข่ า ยประสาทเที ย ม
สําหรับตรวจจับอารมณ์ในภาพ
ในปั จ จุ บัน แนวโน้ ม การรั บ ประทานอาหารเพื่ อ
สุ ข ภาพกําลังได้รับ ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก เนื่ องจาก
โรคประจําตัวต่ างๆ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ แ ล้ว มัก เกิ ด จากการ
รั บ ประทานอาหาร ผู ้ค นส่ ว นใหญ่ จึ ง เริ่ ม ทํา อาหาร
รับประทานกันด้วยตัวเอง แต่สําหรับผูเ้ ริ่ มต้นทําอาหาร
อาจจะมี ความลําบากและยุ่งยากในการค้นหาสู ตรการ
ทําอาหารจากหนังสื อทําอาหาร หรื อจากอินเทอร์ เน็ ต
อีกทั้งบางครั้งมีวตั ถุดิบในการปรุ งอาหารอยู่ที่บา้ น แต่

2. ทฤษฎีพื้นฐานและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.1 MERN Stack
MERN Stack เป็ นเฟรมเวิร์ค ที่ ถู กออกแบบมาเพื่ อ
เป็ นตั ว ช่ ว ยในการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ แ ละรวมถึ ง เว็ บ
แอปพลิ เคชัน MERN Stack ประกอบด้ว ย 4 ส่ ว นการ
ทํางาน คือ MongoDB, Express JS, React JS และ Node
JS โดยมี React JS ทํางานในส่วนของไคลเอนต์ ในขณะ
ที่ Express, Node JS และ MongoDB ทํางานที่ ในส่ ว น
ของเซิร์ฟเวอร์
MongoDB [8] เป็ นระบบฐานข้อมูลเชิ งเอกสาร ซึ่ ง
ได้ถูกจําแนกให้เป็ นระบบฐานข้อมูลประเภท NoSQL มี
การเก็บข้อมูลเป็ นในรู ปแบบเอกสารที่มีโครงสร้างคล้าย
กับ เอกสาร JSON การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ทุ ก ๆ Record ใน
MongoDB จะเรี ยกว่า Document ซึ่ งจะเก็บค่าเป็ น Key
และ Value และการเก็บข้อมูล Document ใน MongoDB
จะถูกเก็บไว้ใน Collections
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ไลบรารี ออกมาให้ได้ใช้กันอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย
จึงเป็ นเครื่ องมือตัวหนึ่งที่เป็ นที่นิยมมากในปัจจุบนั

Express JS คือ Web Application Framework ที่ได้รับ
ความนิยมมาก สําหรับทํางานบนแพลตฟอร์มของ Node
JS ซึ่งทําหน้าที่เซิร์ฟเวอร์ โดยทั้ง Express JS และ Node
JS ต่างก็ใช้ภาษา JavaScript ในการพัฒนา
React JS [9] คื อ JavaScript Library ทํา หน้ า ที่ เป็ น
View ที่มาจากพื้นฐานแนวความคิดแบบ MVC (Model
View Controller) รองรับการเขียนด้วย JSX (JavaScript
Syntax Extension) โดยภายในเว็บ จะมองส่ ว นต่ า ง ๆ
เป็ น Component และข้อมูลที่ อยู่ใน Component แต่ล ะ
ชั้ น จ ะ เรี ย ก ว่ า State ส่ วน ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ส่ งต่ อ จ าก
Component ชั้นบนลงไปชั้นล่าง เรี ยกว่า Props
Node JS [10] คื อ สภาพแวดล้อ มการทํา งานแบบ
Cross-Platform สําหรั บ ฝั่ ง เซิ ร์ฟ เวอร์ ซึ่ งถู ก พัฒ นาขึ้ น
ด้วยภาษา JavaScript โดยปกติแล้ว JavaScript จะทํางาน
ในส่ วน ของฝั่งไคลเอ็นต์ ซึ่ งจะทํางานในเชิงโต้ตอบกับ
เว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นได้มีการพัฒนา Node JS เพื่อมา
เป็ น Runtime ในส่ ว นของฝั่ ง เซิ ร์ฟ เวอร์ โดย Node JS
จะใช้รูปแบบ Event-driven, Non-blocking I/O ทําให้ใช้
ทรั พ ยากรระบบน้ อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถ
ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ ว

2.3 YOLO (You Only Look Once)
YOLO (You Only Look Once) [12] เป็ นอัลกอริ ธึม
ที่นาํ แนวความคิดของการทํานายตําแหน่งและขนาดของ
กล่อง จากความน่าจะเป็ นที่กล่องนั้น จะเป็ นกรอบล้อม
วัต ถุ แต่ สิ่ งที่ YOLO มี ค วามสามารถและความเร็ ว
เหนือกว่าอัลกอริ ธึมอื่น เช่น Faster R-CNN [13] ที่มีการ
ทํางานในลักษณะที่ จะทํานายตําแหน่ งของกรอบล้อม
วัตถุและค่อยนําวัตถุในกล่องนั้น ไปผ่านแบบจําลองเพื่อ
ทํานายวัตถุในกล่อง แต่ YOLO นั้นจะทํานายทั้งกรอบ
ล้อมวัตถุ และความน่ าจะเป็ นของวัตถุบางส่ วนที่อยู่ใน
กรอบออกมาพร้อมกันทีเดียว
YOLO จัดว่าเป็ นเทคนิคการตรวจจับวัตถุในภาพซึ่ ง
เป็ นซอฟต์ แ วร์ เปิ ดสํ าหรั บ งานปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ บบ
โครงข่ ายใยประสาท (Neural Network) ที่ พ ัฒ นาด้ว ย
โปรแกรมภาษา C++ และสามารถทํา งานบนหน่ ว ย
ประมวลผล CUDA ของ GPU ได้เป็ นอย่างดี เหมาะกับ
การประมวลผลภาพแบบ Real Time ภาพจากกล้องหรื อ
วิดีโอ
ปั จจุ บั น YOLO มี ก ารพั ฒ นามาแล้ ว 3 เวอร์ ชั น
YOLO, YOLO v2 [14] และปั จจุบนั คือ YOLO v3 [15]
โครงสร้ างโครงข่ายประสาทเที ยมของ YOLO แต่ ล ะ
เวอร์ ชั น จะมี Convolution Box ที่ แตกต่ า งกั น แต่
หลัก การโดยทั่ว ไปแล้ว YOLO จะแบ่ ง ภาพออกเป็ น
Grid Cell เล็ก ๆ และแต่ละ Grid Cell จะถูกทํานายผ่าน
แบบจําลอง เพื่ อหาตําแหน่ งจุด กึ่ งกลางของวัตถุ และ
ความน่าจะเป็ นที่จะมีวตั ถุใด ใน Grid Cell

2.2 React Native
React Native [11 ] คื อ เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ส ร้ า ง
แ อ ป พ ลิ เค ชั น สํ าห รั บ อุ ป ก ร ณ์ พ ก พ า (Mobile
Application) ทั้ง iOS และ Android มีรูปแบบการทํางาน
เป็ น Cross Platform Technology โดยใช้ JavaScript เป็ น
หลัก ในการพัฒ นา ซึ่ ง React Native ถู ก สร้ างขึ้ น โดย
ที ม งาน Facebook เป็ นซอฟต์ แ วร์ เปิ ด และมี ชุ ม ชน
ผูใ้ ช้งานที่กว้าง มีนกั พัฒนาหลายคนช่วยทําและแจกจ่าย
100

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิ งหาคม 2562
The Journal of Industrial Technology, Vol. 15 No.2 May-August 2019

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพได้รับความสนใจ
เป็ นอย่างมากในปั จจุบัน ทําให้ผูค้ นเริ่ มทําอาหารเพื่ อ
รับประทานกันเอง ทําให้มีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่
เกี่ ยวข้องกับ การสร้ างและแบ่ งปั นสู ตรการทําอาหารถู ก
พัฒนาขึ้นและให้บริ การกันอย่างแพร่ หลาย เช่น เว็บไซต์
allrecipes.com, foodnetwork.com และ delish.com และแอป
พลิ เคชั น บนอุ ป กรณ์ พ กพา เช่ น Tasty, Cookpad และ
Yummly Recipes & Shopping List ที่ มีผูใ้ ช้งานประมาณ
300,000 คน และได้รับเลือกเป็ นแอปพลิเคชัน Editor’s
Choice บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ในขณะที่การค้นหาสู ตรและขั้นตอนการทําอาหาร
ด้วยข้อความนั้น ได้รับ ความนิ ยม การจําแนกประเภท
จากภาพก็เป็ นหัวข้อที่ ได้รับ ความสนใจเป็ นอย่างมาก
โดยมีการประยุกต์ใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้เชิ งลึก ประเภท
โครงข่ายประสาทเที ยม Convolutional neural network
เช่ น DeepFood [16] ได้นําเสนอการจําแนกวัตถุดิบใน
การทําอาหารจากภาพ โดยใช้เทคนิ คการเรี ยนรู ้เชิ งลึ ก
ประเภทโครงข่ายประสาทเที ยม Convolutional neural
network โดยแบบจํา ลองเรี ยนรู ้ ว ัต ถุ ดิ บ จํา นวน 41
ประเภท จากภาพวัตถุดิบประเภทละ 100 ภาพ ซึ่ งความ
แม่ น ยํา ของแบบจํ า ลองประเภทต่ า ง ๆ เฉลี่ ย อยู่ ที่
ประมาณ 80% และ ใน [17] ได้นําเทคนิ คการเรี ยนรู ้เชิ ง
ลึ ก ประเภทโครงข่ า ยประสาทเที ย ม Convolutional
neural network ที่เรี ยกว่า GooLeNet มาใช้ในการทํานาย
ชื่ ออาหารไทยจากภาพ ซึ่ งแบบจําลองเรี ยนรู ้ ป ระเภท
ของอาหารไทย ไว้ท้ ัง หมด 11 ประเภท โดยมี ค วาม
แม่นยําของแบบจําลองอยูท่ ี่ 88.33%

3. วิธีการวิจัย

ระบบค้นหาสู ตรการทํางานอาหารจากภาพวัตถุดิบ
ด้ว ยเทคนิ ค การเรี ย นรู ้ เชิ ง ลึ ก ได้ถู ก ออกแบบโดยมี
สถาปัตยกรรมดังรู ปที่ 1 ซึ่งผูใ้ ช้งานระบบมี 2 ประเภท
(1) ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป ใช้งานระบบผ่านทางแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์พกพาที่พฒั นาด้วย React Native ซึ่งผูใ้ ช้งาน
สามารถเพิ่ ม สู ต รการทํา อาหาร และค้น หาสู ต รการ
ทําอาหารได้โดยใส่ ชื่ อวัตถุ ดิบ รวมถึ งการใช้อุป กรณ์
พกพาถ่ายภาพวัตถุดิบเพื่อค้นหาสู ตรการทําอาหาร
(2) ผูด้ ูแลระบบ ใช้งานระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
ที่ พ ฒ
ั นาด้ว ย React JS ซึ่ งผูด้ ู แ ลระบบจะสามารถเพิ่ ม
คํา หลัก ของวัต ถุ ดิ บ แต่ ล ะประเภท และสามารถส่ ง
รู ปภาพเข้าไปเพื่อทดสอบแบบจําลองได้
ทั้ งแอป พ ลิ เคชั น บ น อุ ป กรณ์ พ กพ า และเว็ บ
แอปพลิ เคชั น จะเชื่ อ มต่ อ ไปยัง Express JS ผ่ า นทาง
REST API เพื่ อ เขี ย น/อ่ า นข้อ มู ล ในระบบฐานข้อ มู ล
MongoDB แต่ถ้ามีการค้นหาสู ตรการทําอาหารโดยใช้
ภาพวัต ถุ ดิ บ Express JS จะเรี ยกใช้ แ บบจํา ลองการ
เรี ยนรู ้เชิงลึกเพื่อค้นหาชื่อวัตถุดิบทั้งหมดที่มีอยู่ในภาพ
และนํ า ชื่ อวั ต ถุ ดิ บ ที่ ตรวจพบ มาค้ น หาสู ตรการ
ทําอาหารและคืนค่ากลับไปให้ผใู ้ ช้

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมโดยรวมของงานวิจยั
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สําหรับ “ไฟล์ ค่านํ้าหนักเริ่ มต้ น ” ผูพ้ ฒ
ั นาสามารถ
ดาวน์โหลดมาใช้ได้เลย เพื่อให้การเรี ยนรู ้ของโครงข่าย
ประสาทเทียมรวดเร็ วขึ้น

ในการพัฒนาระบบ จะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก
6 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การเลือกวัตถุดิบสําหรับสร้ างแบบจําลอง
ขอบเขตงานวิจัยต้องการสร้ างแบบจําลองเพื่ อรู ้ จ ํา
ภาพวัตถุดิบในการประกอบอาหารเบื้องต้นทั้งหมด 20
ชนิ ด โดยได้ นํา ภาพของวัต ถุ ดิ บ แต่ ล ะประเภทจาก
Search Engine ประเภทละไม่ ต่ าํ กว่ า 100 ภาพ โดยแต่
ละวัต ถุ ดิ บ ได้ ถู ก กํา หนดฉลาก (Label) ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 1
3.2 การสร้ างและฝึ กแบบจําลอง
งานวิจัยนี้ ได้เลื อกใช้ไลบรารี Darknet [18] ที่ เป็ น
ไลบรารี สํ า หรั บ การสร้ า งแบบจํ า ลอง ที่ มี ก ารใช้
อัลกอริ ธึม YOLO ในการค้นหาและรู ้จาํ ภาพ เนื่ องจาก
ได้ ก ํ า ห น ดให้ ระบ บ รู ้ จ ํ า วั ต ถุ ดิ บ ได้ 20 ป ระเภท
แบบจําลองนี้จึงแบ่งออกเป็ น 20 คลาส (Class) และแบ่ง
ภาพของวัต ถุ ดิ บ ทั้งหมดออกเป็ นภาพสําหรั บ การฝึ ก
80% และภาพสําหรับการทดสอบ 20%
ไลบรารี Darknet มีแอปพลิเคชันสําหรับการฝึ กสอน
แบบจําลองให้อยูแ่ ล้ว ด้วยการใช้คาํ สั่ง
darknet detector train <ไฟล์ ข้อมูล> <ไฟล์ ปรั บแต่ ง>
<ไฟล์ ค่านํา้ หนักเริ่ มต้ น>
โดยภายใน “ไฟล์ ข้ อ มู ล ” ประกอบไปด้ว ยข้อ มู ล
จํานวนคลาส ชื่อไฟล์รวบรวมชื่อภาพสําหรับการฝึ ก ชื่อ
ไฟล์รวบรวมชื่อภาพสําหรับการทดสอบ ชื่ อไฟล์ที่เก็บ
หมายเลขและชื่อฉลาก และชื่อไดเรคทอรี สาํ หรับเก็บค่า
นํ้าหนักของโครงข่ายประสาทเทียมระหว่างการฝึ กสอน
ภายใน “ไฟล์ ป รั บ แต่ ง ” จะเก็ บ ข้อ มู ล โครงสร้ า ง
และพารามิ เตอร์ ต่ า ง ๆ ของโครงข่ ายประสาทเที ย ม
รวมถึ งค่ าพารามิ เตอร์ ต่ า ง ๆ ที่ จ ําเป็ นสํ าหรั บ YOLO
เช่น ขนาดของ Grid Cell

ตารางที่ 1 รายชื่อฉลากและคําอธิบายวัตถุดิบ
ลําดับที่ ชื่ อฉลาก
คําอธิบาย
1
Egg
ไข่
2
Cabbage
กะหลํ่าปลี
3
Banana
กล้วย
4
Purple cabbage
กะหลํ่าปลีม่วง
5
Chicken
ไก่
6
Carrot
แครอท
7
Chili
พริ ก
8
Pork
หมู
9
Apple
แอปเปิ้ ล
10
Fish
ปลา
11
Corn
ข้าวโพด
12
Garlic
กระเทียม
13
Onion
หัวหอม
14
Lemon
มะนาว
15
Potato
มันฝรั่ง
16
Shrimp
กุง้
17
Chinese cabbage ผักกาดขาว
18
Crab
ปู
19
Tomato
มะเขือเทศ
20
Pineapple
สับปะรด
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ตารางที่ 2 โครงสร้างแบบจําลอง Tiny YOLOv3
ชั้นที่ ชื่ อชั้น
พารามิเตอร์
ขนาดผลลัพธ์
0 conv
3 x 3 / 1 (16) 416 x 416 x 16
1 max
2x2/2
208 x 208 x 16
2 conv
3 x 3 / 1 (32) 208 x 208 x 32
3 max
2x2/2
104 x 104 x 32
4 conv
3 x 3 / 1 (64) 104 x 104 x 64
5 max
2x2/2
52 x 52 x 64
6 conv
3 x 3 / 1 (128) 52 x 52 x 128
7 max
2x2/2
26 x 26 x 128
8 conv
3 x 3 / 1 (256) 26 x 26 x 256
9 max
2x2/2
13 x 13 x 256
10 conv
3 x 3 / 1 (512) 13 x 13 x 512
11 max
2x2/1
13 x 13 x 512
12 conv
3 x 3 / 1 (1024) 13 x 13 x 1024
13 conv
3 x 3 / 1 (256) 13 x 13 x 256
14 conv
3 x 3 / 1 (512) 13 x 13 x 512
15 conv
3 x 3 / 1 (75) 13 x 13 x 75
16 yolo
17 route
13
13 x 13 x 256
18 conv
1 x 1 / 1 (128) 13 x 13 x 128
19 upsample 2x
26 x 26 x 128
20 route
19 8
26 x 26 x 384
21 conv
3 x 3 / 1 (256) 26 x 26 x 256
22 conv
1 x 1 / 1 (75) 26 x 26 x 75
23 yolo

ดั ง นั้ นงานวิ จั ย นี้ ได้ เ ลื อ กใช้ แ บบ จํ า ลองชื่ อ Tiny
YOLOv3 ซึ่ ง เป็ น แ บ บ จํ า ล อ งที่ มี จํ า น วน ชั้ น ใน
โครงสร้างน้อยกว่า YOLOv3 ปกติ แต่มีความเร็ วในการ
ทํา งานมาก ซึ่ งเหมาะสมกับ รู ป แบบการทํางานของ
ระบบที่ออกแบบมากกว่า
โ ค ร ง ส ร้ าง ข อ ง แ บ บ จํ า ล อ ง Tiny YOLOv3
ประกอบด้วยชั้นการทํางานทั้งหมด 23 ชั้นดังตารางที่ 2
โดยภาพที่ ส่งเข้าแบบจําลองมีขนาด 416 x 416 พิกเซล
ส่ วนประกอบของแต่ละชั้นประกอบด้วยหมายเลขชั้น
ชื่อของการทํางานในชั้น พารามิเตอร์ของชั้น และขนาด
ผลลัพธ์ของชั้นนั้น
พารามิเตอร์ ของชั้น conv อยู่ในรู ปแบบ f x f / s (n)
โดย f คือ ความกว้างและความยาวของฟิ ลเตอร์ (filter
size), s คือจํานวนพิกเซลในการเลื่ อนฟิ ลเตอร์ (stride)
และ n คื อ จํานวนฟิ ลเตอร์ ที่ ใช้ในชั้น ตัวอย่างชั้น ที่ 0
เป็ นชั้น conv ที่มีพารามิเตอร์ คือ 3 x 3 / 1 (16) หมายถึง
ในชั้นนี้ ใช้ฟิลเตอร์ ขนาด 3 x 3 พิกเซล จํานวนทั้งหมด
16 ฟิ ลเตอร์ และเลื่อนตําแหน่งฟิ ลเตอร์ทีละ 1 พิกเซล
พารามิเตอร์ ของชั้น max อยู่ในรู ปแบบ f x f / s โดย
f คือ ความกว้างและความยาวของฟิ ลเตอร์ (filter size)
และ s คื อ จํานวนพิ ก เซลในการเลื่ อ นฟิ ลเตอร์ (stride)
ตัวอย่างชั้นที่ 1 เป็ นชั้น max ที่มีพารามิเตอร์คือ 2 x 2 / 2
หมายถึ ง ในชั้น นี้ ใช้ฟิ ลเตอร์ ขนาด 2 x 2 พิ กเซล และ
เลื่อนตําแหน่งฟิ ลเตอร์ทีละ 2 พิกเซล
พารามิ เ ตอร์ ข องชั้ น route อยู่ ใ นรู ป แบบตั ว เลข
ที่หมายถึ งหมายเลขชั้น เช่น ชั้นที่ 17 มีพารามิเตอร์ คือ
13 ซึ่ งหมายถึง ให้นาํ ผลลัพธ์ที่เกิดจากชั้นที่ 13 มาเป็ น
ผลลั พ ธ์ ใ ห้ กั บ ชั้ นที่ 17 และสํ า หรั บ ชั้ นที่ 20 ที่ มี
พารามิเตอร์ คือ 19 8 หมายถึงให้นาํ ผลลัพธ์จากชั้นที่ 19
และ 8 มาต่อกัน เพื่อเป็ นผลลัพธ์ให้กับชั้นที่ 20 ซึ่ งจะ

เนื่ องจากแบบจําลอง YOLOv3 ให้ความแม่นยําใน
การทํานายได้ดีกว่า YOLOv2 แต่ก็มีการทํางานที่ชา้ กว่า
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เห็ น ได้ว่าผลลัพ ธ์ ข องชั้น ที่ 19 มี ข นาด 26 x 26 x 128
และผลลัพธ์ของชั้นที่ 8 มีขนาด 26 x 26 x 256 เมื่อนํามา
รวมกันทําให้ผลลัพธ์ของชั้นที่ 20 มีขนาด 26 x 26 x 384
พารามิ เตอร์ ข องชั้น Upsample คื อ จํานวนเท่ าของ
การขยายผลลัพธ์จากข้อมูลเข้า ตัวอย่างในชั้นที่ 19 ที่ มี
พารามิ เตอร์ คือ 2x หมายถึ งให้ ส ร้ างผลลัพ ธ์ ที่ มีข นาด
เป็ น 2 เท่าของข้อมูลเข้า ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าข้อมูลเข้าของ
ชั้นที่ 19 (ผลลัพธ์ของชั้น ที่ 18) มี ขนาด 13 x 13 x 128
เมื่อขยาย 2 เท่าทําให้ผลลัพธ์ที่ออกจากชั้นที่ 19 มีขนาด
26 x 26 x 128

สําหรับการทดสอบแบบจําลองนั้น Darknet เองก็มี
แอปพลิเคชันช่วยเหลือในการทดสอบ โดยการใช้คาํ สั่ง
darknet detector test <ไฟล์ ข้ อ มู ล > <ไฟล์ ป รั บ แต่ ง >
<ไฟล์ ค่านํา้ หนักที่ต้องการให้ กับแบบจําลอง>
ซึ่ งเมื่อเรี ยกใช้คาํ สั่ง แอปพลิเคชันจะแสดงค่าความ
เชื่อมัน่ ของวัตถุที่ตรวจพบ มากไปกว่านั้นยังแสดงภาพ
ที่ ส่ งไปตรวจสอบ พร้ อ มกับ ตี ก รอบ และเขี ย นฉลาก
กํากับวัตถุที่คน้ พบอีกด้วย ดังรู ปที่ 2 และรู ปที่ 3
3.3 สู ตรการทําอาหารและวัตถุดิบที่ใช้
เพื่อทดสอบการทํางานของระบบ จึ งได้จดั ทําสู ตร
การทําอาหารและวัตถุดิบที่ตอ้ งใช้ ให้กบั ระบบเบื้องต้น
ไว้ก่อนทั้งหมด 50 รายการ ยกตัวอย่าง เช่น
- ไข่เจียวโซเซ ใช้วตั ถุดิบคือไข่ไก่
- ลาบหมู ใช้ ว ัต ถุ ดิ บ คื อ หมู มะนาว ต้ ม หอม
กระเทียม ผักชี และหอมแดง
- กุง้ ผัดบล็อคโคลี่ ใช้วตั ถุดิบ บล็อคโคลี่ กุง้ แครอท
และกระเทียม เป็ นต้น

รูปที่ 2 ผลการจากทดสอบแบบจําลองที่แสดงค่าความ
เชื่อมัน่

3.4 การกําหนดคําหลักให้ กับวัตถุดิบ
เนื่องจากแบบจําลองการเรี ยนรู ้เชิงลึกที่ออกแบบจะ
สามารถรู ้จาํ ภาพวัตถุดิบได้ 20 ประเภท โดยผลลัพธ์ของ
แบบจําลองคือชื่อฉลาก แต่การทําสู ตรการทําอาหารนั้น
ชื่ อวัตถุดิบ เช่ น ไข่ และไข่ไก่ มีความหมายเหมือนกัน
คือ Egg ดังนั้นเพื่อสื บค้นสู ตรการทําอาหารจากวัตถุดิบ
ที่ ต รวจพบในภาพ จึ งต้องมี การกําหนดคําหลักให้ กับ
ฉลากแต่ ละอัน โดยเบื้ องต้น ได้ก ําหนดคําหลักให้ กับ
ฉลากแต่ละประเภทดังตารางที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามผูด้ ูแล
ระบบสามารถเพิ่ มคําหลักให้ กับฉลากได้ผ่านทางเว็บ
แอปพลิเคชัน

รูปที่ 3 ภาพผลลัพธ์จากการทดสอบแบบจําลองโดยจะมี
การตีกรอบและติดฉลากให้กบั วัตถุ
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รายชื่อฉลากและคําหลักสําหรับค้นหา
ชื่ อฉลาก
คําหลัก
Egg
ไข่, ไข่ไก่, ไข่ตม้
Cabbage
ผักกะหลํ่าปลี,
กะหลํ่าปลี
Banana
กล้วย
Cabbage purple ผักกะหลํ่าปลีม่วง
Chicken
ไก่, เนื้อไก่
Carrot
แครอท
Chili
พริ ก, พริ กสด
Pork
หมู, เนื้อหมู,
เนื้อหมูสันใน
Apple
แอปเปิ้ ล, แอปเปิ ล
Fish
ปลา
Corn
ข้าวโพด
Garlic
กระเทียม
Onion
หัวหอม
Lemon
มะนาว
Potato
มันฝรั่ง
Shrimp
กุง้ , กุง้ แห้ง
Chinese cabbage ผักกาดขาว
Crab
ปู, ปูนา, ปูเค็ม
Tomato
มะเขือเทศ
Pineapple
สับปะรด

รูปที่ 4 โครงสร้างฐานข้อมูล
- IngredientKey ใช้สําหรั บ เก็บ คําหลัก เพื่ อเป็ นคํา
สื บค้นให้กบั วัตถุดิบหลักทั้ง 20 ประเภท
- Menu ใช้เก็บชื่อรายการอาหาร วัตถุดิบและปริ มาณ
ที่ ใ ช้ ขั้น ตอนการปรุ ง อาหาร จํานวนครั้ ง ที่ มี ผู ้เข้าชม
และจํานวนครั้งที่ผใู ้ ช้กดชอบ
- Ingredient ใช้ เ ก็ บ ชื่ อวัต ถุ ดิ บ ที่ ต้ อ งใช้ ใ น การ
ทําอาหารของแต่ละสู ตรการทําอาหาร
- Admins เก็บข้อมูลของผูด้ ูแลระบบ
3.6 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลอง
การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลองสําหรั บ
การจัดหมวดหมู่ น้ ัน ตามปกติ มี ค่าที่ พิ จารณาอยู่ 4 ค่ า
ได้แ ก่ (1) True Positive (TP) จํานวนที่ ท ํานายตรงกับ
ข้อ มู ลจริ งในคลาสที่ ก ําลังพิ จ ารณา (2) True Negative
(TN) จํานวนที่ทาํ นายตรงกับข้อมูลจริ งในคลาสที่ไม่ได้
กําลังพิ จารณา (3) False Positive (FP) จํานวนที่ ท าํ นาย
ผิ ด เป็ นคลาสที่ ก ําลัง พิ จ ารณา และ (4) False Negative
(FN) จํานวนที่ทาํ นายผิดเป็ นคลาสที่ไม่ได้กาํ ลังพิจารณา
ใน งาน วิ จั ย นี้ จะป ระเมิ น ป ระสิ ท ธิ ภาพ ข อ ง
แบบจํา ลอง ด้ ว ยกั น ทั้ ง หมด 3 ค่ า ได้ แ ก่ Precision,

3.5 การออกแบบฐานข้ อมูล
ระบบใช้ ฐ านข้อ มู ล MongoDB ในเก็ บ ข้อ มู ล ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย 5 Collections ดังแสดงในรู ปที่ 4
- User ใช้เก็บข้อมูลของผูใ้ ช้งานระบบ
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แต่อย่างไรก็ตามเมื่อนําไปใช้จริ ง แสงสว่างของภาพ
และฉากหลังของภาพก็มีส่วนในความถูกต้องของการ
สื บค้นด้วยรู ปภาพ ดังรู ปที่ 7 พบว่า แบบจําลองสามารถ
พบวัตถุดิ บ ทั้ง 4 ชนิ ด คือ แครอท มะเขื อเทศ มะนาว
และหัวหอม ได้อย่างถูกต้อง แต่เมื่อฉากหลังเป็ นสี แดงที่
กลมกลื นกับ มะเขือเทศ ความสว่างที่ กะหลํ่าปลี มีมาก
เกินไป และมะนาวถูกบังค่อนข้างเยอะ ดังรู ปที่ 8 ทําให้
แบบจํา ลองเจอวัต ถุ ดิ บ เพี ย งแค่ 2 ชนิ ด และทํา นาย
กะหลํ่าปลีผิด เป็ นกระเทียม

Recall และ F1-score โดยคํานวณได้จากสมการที่ 1 ถึ ง
สมการที่ 3
(1)
(2)
(3)

4. ผลการทดลอง
4.1 ผลการสอนโครงข่ ายประสาทเทียมการเรียนรู้เชิงลึก
การฝึ กแบบจํา ลองได้ใ ช้ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี
หน่ วยประมวลผลกลาง Intel Core i7-5550U และ
หน่วยความจําขนาด 4 GB โดยมีหน่วยประมวลผลภาพ
รุ่ น NVIDIA Geforce 920M ในการประมวลผล โดย
กําหนดรอบในการสอนโครงข่ ายประสาทเที ย มการ
เรี ย นรู ้ เชิ ง ลึ ก เอาไว้ที่ 36,000 รอบ ซึ่ งใช้เวลาในการ
ประมวลผลประมาณ 90 ชัว่ โมง
รู ป ที่ 5 แสดงค่ าสู ญ เสี ย เฉลี่ ย (Average Loss) ของ
แบบจําลอง โดยจะเห็ น ได้ว่าแบบจําลองมี ค่ าสู ญ เสี ย
เฉลี่ยลดลงเรื่ อยๆ และเริ่ มคงที่ ที่รอบการสอนที่ 20,000
และค่าสู ญเสี ยเฉลี่ยที่ได้เมื่อสอนโครงข่ายครบ 36,000
รอบ อยูท่ ี่ 0.0408
สําหรับค่า Precision, Recall และ F1-score ของการ
สอนโครงข่ายแต่ละรอบนั้น แสดงในรู ปที่ 6 ซึ่ งเมื่อทํา
การสอนแบบจําลองครบ 36,000 รอบแล้ว ค่า Precision,
Recall และ F1-score ของแบบจํา ลอง มี ค่ า 0.96, 0.98
และ 0.97 ตามลําดับ

รูปที่ 5 แผนภูมิค่า Average Loss ของแบบจําลอง

รูปที่ 6 แผนภูมิค่า Precision, Recall และ F1-score
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4.2 การใช้ งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ พกพา
เมื่ อเปิ ดแอปพลิ เคชันเข้ามาหน้าแรก เรี ยกว่า หน้า
Home ดัง แสดงในรู ป ที่ 9 โดยหน้ า นี้ แสดงสู ต รการ
ทําอาหารล่าสุ ด ที่ ผูใ้ ช้ระบบเพิ่ มรายการเข้ามา รวมถึ ง
ผูใ้ ช้ส ามารถพิ ม พ์ร ายชื่ อ วัต ถุ ดิ บ เพื่ อ ค้น หาสู ต รการ
ทําอาหารที่มีวตั ถุดิบเหล่านั้น เป็ นส่ วนประกอบในการ
ปรุ งอาหาร
เมื่อผูใ้ ช้คลิกแท็บ Search หน้าแอปพลิเคชันจะแสดง
ดังรู ป ที่ 10 โดยในหน้ านี้ ผูใ้ ช้ส ามารถค้น หาสู ต รการ
ทําอาหารโดยใช้ภาพวัตถุดิบ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถเลือกได้ว่า
จะถ่ายภาพจากกล้อ งของอุ ปกรณ์ พ กพาเลย (Camera)
หรื อว่าจะใช้ภาพที่มีอยู่แล้วในอุปกรณ์พกพา (Gallery)
เมื่อมีภาพวัตถุดิบที่ตอ้ งการแล้วให้กดปุ่ ม Search

รูปที่ 7 ผลลัพธ์การตรวจจับวัตถุจากภาพจริ ง (ถูกต้อง)

รูปที่ 9 หน้า Home ของแอปพลิเคชัน

รูปที่ 8 ผลลัพธ์การตรวจจับวัตถุจากภาพจริ ง (ไม่ถูกต้อง)
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รูปที่ 10 หน้าค้นหาสู ตรการทําอาหารด้วยภาพ

รูปที่ 11 หน้าผลลัพธ์การค้นหาสูตรการทําอาหาร

ผลลัพธ์ที่ ได้จากการค้น หาแสดงดังรู ป ที่ 11 ซึ่ งจะ
แสดงสู ตรการทําอาหาร โดยจะมีการเรี ยงข้อมูลที่แสดง
ตามเปอร์ เซ็ น ต์ ของสู ตรการอาหารที่ มีการใช้วตั ถุดิ บ
นั้นมากที่ สุด รวมถึ งผูใ้ ช้ส ามารถเรี ยงลําดับการแสดง
ข้อมูลสู ตรการทําอาหารตามจํานวนผูก้ ดชื่นชอบมากสุ ด
หรื อตามจํานวนผูเ้ ข้าชมสู งสุ ดได้อีกด้วย
เมื่ อกดเข้าไปที่ สูตรการทําอาหาร จะพบส่ วนผสม
และวิธีการทําอาหารดังแสดงในรู ปที่ 12
สําหรับแท็บเมนูสุดท้ายคือ แท็บ User โดยหน้านี้จะ
แสดงสู ตรการปรุ งอาหารที่ผใู ้ ช้เป็ นคนเพิ่มเข้าระบบเอง
ดังแสดงในรู ป ที่ 13 และถ้าผูใ้ ช้ต้อ งการเพิ่ ม สู ต รการ
ทําอาหารใหม่ สามารถกดปุ่ ม + ได้ โดยแอปพลิเคชันจะ
แสดงหน้าดังรู ปที่ 14 เพื่อให้ผใู ้ ช้เพิ่มสู ตรการทําอาหาร

รูปที่ 12 หน้าแสดงสู ตรการทําอาหาร
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4.3 การใช้ งานเว็บแอปพลิเคชัน
เว็บแอปพลิเคชันในระบบนี้ สร้างขึ้นเพื่อให้ผูด้ ูแล
ระบบสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขคําหลักของวัตถุดิบแต่
ละประเภทที่ตอ้ งการให้สืบค้นด้วยภาพ ได้สะดวกมาก
ขึ้ น ดัง รู ป ที่ 15 รวมถึ ง เพื่ อ การทดสอบระบบ ผู ้ดู แ ล
ระบบสามารถอัป โหลดภาพ เพื่ อ ดู ข้อ มู ล วัต ถุ ดิ บ ที่
แบบจําลองค้น พบได้ และจะคื น ค่ า วัต ถุ ดิ บ ที่ ค้น พบ
ออกมาในรู ปแบบของเอกสาร JSON ด้วย ดังรู ปที่ 16

5. สรุปผล

บทความวิจยั นี้ ได้นาํ เสนอการออกแบบและพัฒนา
ระบบแบ่ งปั น และค้น หาสู ต รอาหารจากการถ่ ายภาพ
วัต ถุ ดิ บ ด้ว ยเทคนิ ค การเรี ย นรู ้ เชิ ง ลึ ก โดยใช้ไ ลบรารี
Darknet ในการสร้างแบบจําลองที่มีการใช้อลั กอริ ธึม YOLO

รูปที่ 13 หน้าส่วนตัวของผูใ้ ช้งาน

รูปที่ 15 หน้าแก้ไขคําหลัก

รูปที่ 14 หน้าเพิม่ สู ตรการทําอาหาร
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6. เอกสารอ้ างอิง

ในการค้นหาและรู ้จาํ ภาพ โดยแบบจําลองที่พฒ
ั นาขึ้น
สามารถรู ้ จาํ วัต ถุดิ บ ได้ 20 ประเภท จากการสอนด้ว ย
ภาพประเภทละ 100 ภาพ จํานวนทั้งหมด 36,000 รอบ
ได้ค่ า Precision, Recall และ F1-Score อยู่ที่ 0.96, 0.98
และ 0.97 ตามลําดับ
เพื่อใช้งานแบบจําลองที่ พฒ
ั นาขึ้น ผูใ้ ช้สามารถใช้
งานผ่าน แอปพลิ เคชันบนอุปกรณ์ พ กพาที่ พฒ
ั นาด้วย
React native ซึ่ งนอกจากผู ้ใ ช้จ ะสามารถหาสู ต รการ
ทําอาหารด้ว ยการค้น หาจากภาพวัต ถุ ดิ บ แล้ว ผูใ้ ช้ย งั
สามารถแบ่ ง ปั นสู ตรการทํ า อาหารของตนให้ กั บ
ผูใ้ ช้งานคนอื่นได้ รวมถึ งสามารถกดชื่ นชอบสู ตรการ
ทําอาหารได้ สําหรับผูด้ ูแลระบบจะใช้งานผ่านเว็บแอป
พลิ เคชัน ที่ พ ัฒ นาด้ว ย MERN Stack เพื่ อ เพิ่ ม คํา หลัก
และทดสอบแบบจําลอง
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