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บทคัดย่อ

1. บทนจา

บทความวิจัยฉบับนี้นนา เสนอการใช้ลัก ษณะเด่นเชิง ประจัก ษ์
(visual feature) เพื่อสร้างแบบจนาลองเชิงคนานวณสนาหรับการทนานายคอน
เซ็ปต์สุ่มเลือก (arbitrary concept) ซึ่งสัมพันธ์กับรูปแบบการกระตุ้นของ
สมองจากภาพเอฟเอ็ม อาร์ไอ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยตรวจสอบ 6 ชนิดของ
ลักษณะเด่นเชิงประจักษ์ซึ่งได้จากการประมวลผลภาพระดับตน่า ได้แก่ (1)
color histogram, (2) color correlogram, (3) color moments, (4)
edge direction histogram, (5) wavelet texture แ ล ะ (6) Scale
Invariance Feature Transform ซึ่ง ถูก ใช้เ พื่อ อธิบายคอนเซ็ปต์ใ นรูป
แบบของเวกเตอร์ค วามหมาย (semantic vector) ในการทนา นายคอน
เซ็ปต์ แบบจนาลองซึ่งอธิบายความสัมพันธ์เชิงความหมายระหว่างจุดสมอง
และลักษณะเด่นเชิง ประจัก ษ์เหล่า นี้จ ะถูก สร้า ง ผลการทดลองในการ
ทนานายชุดคนานาม 60 คนาจากชุดข้อมูลเอฟเอ็มอาร์ไอของมหาวิทยาลัยคอน
เน็กกี้เมล่อนยืนยันว่าแบบจนาลองความหมายเชิงประจักษ์ซึ่งสกัดจากภาพ
ออนไลน์ที่ถูกแท็กด้วยคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องในคลังภาพ Flickr สามารถ
ทนานายคนาหล่านี้ได้ไม่แตกต่างจากแบบจนา ลองความหมายเชิงภาษาซึ่งถูก
ยอมรับในปัจจุบัน

ภาพวินิจ ฉัยระบบประสาท (neuroimaging) มักถูก นนา มาใช้
งานในทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยผู้ป่วยด้านระบบประสาทและสมอง หลาย
ปีที่ผ่านมาเทคนิคจนานวนหนึ่งถูกพัฒนาสนาหรับการสร้างภาพวินิจฉัยระบบ
ประสาท เช่น Magnetoencephalography (MEG) และ Computed
tomography (CT) เป็นต้น ระหว่างเทคนิคเหล่านี้ functional Magnetic
Resonance Imaging (fMRI) ซึ่งวัดระดับการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจน
ในกระแสเลือดที่ไ หลไปตามเซลส์ประสาทในสมอง จากนั้น แปลงเป็น
ภาพถ่ายสมองสามมิติ (3D image) ถูกนนา มาใช้เป็นเครื่องมือที่สนา คัญใน
งานวิจัยด้านประสาทวิทยา (neuroscience), ปัญญาประดิษฐ์ (Artimcial
Intelligence) และการสร้างระบบเชื่อมต่อกับสมอง (Brain Computer
Interface System) [16] ภาพเอฟเอ็มอาร์ไอโดยทั่วไปประกอบไปด้วยจุด
สมอง (voxel) ประมาณ 20,000 จุด และจะถูก กระตุ้น (active) เมื่อ
สมองถูกใช้งาน เช่น การอ่าน การคิด และอารมณ์ เป็นต้น
งานวิจ ัย ของ Tom Mitchell และคณะ [1] แสดงให้เ ห็น ถึง
ความเป็นไปได้ในการทนา นายรูปแบบการกระตุ้นจุดสมองจากข้อมูลเอฟ
เอ็มอาร์ไอซึ่งสัมพันธ์กับคอนเซ็ปต์ ผู้วิจัยนนาเสนอแบบจนาลองเชิงคนานวณซึ่ง
อธิบายความสัมพันธ์เชิงความหมายระหว่างจุดสมองและกลุ่มคนา นาม ซึ่ง
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และมีบทบาท
สนา คัญ อย่า งยิ่ง ในการวิเคราะห์ภาพเอฟเอ็ม อาร์ไ อเพื่อจะอธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่างจุดสมองและหน้าที่ส่วนต่างๆ ของสมอง [14-15] กับชุด
ข้อมูล ขณะที่ Palatucci และคณะ [2] นนา เสนอแบบจนา ลองการทนา นาย
คอนเซ็ปต์จ ากรูปแบบการกระตุ้นของจุดสมอง ประสิท ธิภ าพของแบบ
จนาลองเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้ในการแสดงคอนเซ็ปต์หรือสเปซคอนเซ็ปต์
(concept space) ตัว อย่างเช่น ในงานวิจ ัย [1] ความสัมพัน ธ์เชิง ความ
หมายระหว่างคนา นามและคนา กริยา 25 ตัวซึ่งถูกเลือกโดยนักภาษาศาสตร์
จะถูกคนานวณเพื่อสร้างสเปซคอนเซ็ปต์ ขณะที่สเปซคอนเซ็ปต์จะถูกนิยาม
โดยเวกเตอร์ที่ไ ด้จ ากการตอบคนา ถาม 218 ข้อที่เกี่ยวกับคุณ สมบัติของ
แต่ละคอนเซ็ปต์ถึงแม้ว่าแบบจนาลองเหล่านี้จะให้ความถูกต้องค่อนข้างสูง
อย่างไรก็ตามข้อจนา กัดของแบบจนา ลองเหล่านี้ก็คือไม่รองรับคอนเซ็ปต์ที่
หลากหลาย
เพื่อที่จะแก้ข้อจนา กัดดัง กล่าว งานวิจ ัยจนา นวนหนึ่ง ใช้เทคนิค
ประมวลผลภาษาธรรมชาติร ่ว มกับ คลัง ข้อ ความขนาดใหญ่ เช่น
Wikipedia [4], Google n-gram corpus [2] และ 50M web pages [3]
เพื่อสกัดลักษณะเด่นเชิง ภาษา (linguistic feature) ในการอธิบายคอน
เซ็ปต์อัตโนมัติ อย่างไรก็ตามผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของแบบ

คจา สจา คัญ : การถอดรหัสสมอง ลักษณะเด่นเชิงประจักษ์ เอฟเอ็มอาร์ไ อ
การทนานายคอนเซ็ปต์ แบบจนาลองเวกเตอร์สเปซ

Abstract
This study presents how visual features can be
utilized for predicting arbitrary concepts from brain activity
patterns. Six types of low-level image features, including (1)
color histogram, (2) color correlogram, (3) edge direction
histogram, (4) color moments, (5) wavelet texture and (6) Scale
Invariance Feature Transform are extracted from online images
associated with these concepts where (1)-(3) are based on
global features and (4)-(6) are based on local ones. We also
present a method of selecting images associated with each
concept from Flickr, a large social image resource, based on
tag relationship. Experimental results conducted on fMRI
dataset provided by Carnegie Mellon University demonstrated
that local-based visual feature models achieve encouraging
performance of the task of predicting arbitrary words from fMRI
activity patterns compared to global-based feature models
and have no signimcant difference with state-of-the-art textbased feature models with manual user
Keywords: Brain decoding, visual features, fMRI, concept
prediction and vector space model
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จนา ลองเหล่านี้ยังคงให้ความถูกต้องไม่สูงมาก ปัญหาที่ยังท้าทายก็คือทนา
อย่างไรจึงจะได้รับลักษณะเด่นที่มีประสิทธิภาพสนา หรับการอธิบายคอน
เซ็ปต์ที่หลากหลาย (universal concept)
บทความวิจัยฉบับนี้ศึกษาการสนารวจลักษณะเด่นเชิงประจักษ์
(visual feature) ซึ่งได้จากวิเคราะห์ภาพ (image analysis) เพื่อใช้ในการ
อธิบายคอนเซ็ปต์แทนที่ลักษณะเด่นเชิงภาษา ข้อดีของการใช้ลักษณะเด่น
เชิงประจักษ์ ได้แก่
 ง่ายที่จะถูกได้รับโดยการประมวลผลภาพระดับตน่า (low level
image processing)
 งานวิจัยไม่นานมานี้ยืนยันข้อดีในการใช้ลักษณะเด่นเชิงประจักษณ์เพื่อแก้ปัญหาในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติ [5][6]
 สามารถอธิบายคอนเซ็ปต์ในมุมมองที่ไม่สามารถถูกอธิบายโดย
ภาษา เช่น สี และพื้นผิว [6]
ผู้ว ิจ ัย ตรวจสอบ 6 ชนิด ของลัก ษณะเด่น เชิง ประจัก ษ์ซ ึ่ง ใช้
อธิบายเนื้อหาของภาพตาม 1) คุณ ลัก ษณะของสี (color) ได้แ ก่ color
histogram, auto-correlogram และ color moments 2) คุณ สมบัต ิ
ของรูป ร่า ง (texture) ได้แ ก่ edge direction histogram, wavelet
texture แ ล ะ Scale Invariance Feature Transform (SIFT) ซ ึ่ง ใช ้
อธิบายคอนเซ็ปต์ในรูปของคนา ศัพท์ (lexical concept) เพื่อที่จะรองรับ
คอนเซ็ปต์ที่หลากหลาย ผู้วิจัยทนาการคัดเลือกภาพที่เกี่ยวข้องกับคอนเซ็ปต์
ซึ่งมาจากคลังภาพออนไลน์ Flickr1 โดยปัจจุบัน Flickr มีภาพมากกว่า 14
ล้า นซึ่งสัม พันธ์กับแท็ก (tag) ที่ถูก ระบุโดยผู้ใช้ง านอิน เทอร์เน็ต ผู้ว ิจ ัย
ออกแบบการทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทนานายคอนเซ็ปต์
ซึ่งถูกอธิบายโดยลักษณะเด่นเชิงประจักษ์เหล่านี้จากข้อมูลเอฟเอ็มอาร์ไอ
ของมหาวิทยาลัยคอนเน็กกี้เมล่อน [1] ผลการทดลองยืนยันว่าสเปซคอน
เซ็ปต์ซึ่งสร้างขึ้นจากลักษณะเด่นเชิงประจักษ์เหล่านี้ สามารถทนานายคอน
เซ็ปต์เชิงภาษาได้ไม่แตกต่างจากการใช้ลักษณะเด่นเชิงภาษาซึ่งถูกยอมรับ
ในปัจจุบัน

โดยที่
เอกลักษณ์

1

2

2

หมายถึง พารามิเ ตอร์ Regularization โดย

λ

เพื่อที่จะทนานายคอนเซ็ปต์ เริ่มต้นจากการประมวลผลภาพเอฟ
เอ็มอาร์ไ อเพื่อแทนให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ค่า กระตุ้นจุดสมอง X ค่า
กระตุ้นของจุดสมองเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อทนานายเวกเตอร์ของค่าลักษณะเด่น
Z^ ( X ) จากนั้น เวกเตอร์ค ่า ลัก ษณะเด่น นี้จ ะถูก นนา ไปจัด ลนา ดับ ความ
คล้ายคลึงระหว่างเวกเตอร์ของแต่ละคอนเซ็ปต์ Z ( w ) โดยใช้ Cosine
similarity และเวกเตอร์ของคอนเซ็ปต์ที่คล้ายคลึงมากที่สดุ จะถูกเลือกเป็น
คนาตอบ
'

argmax cos ( Z^ ( X ) , Z ( w' ) )
w ' ∈W

(2)

ภาพที่ 1 แบบจนาลองเชิงคนานวณสนาหรับการทนานายคอนเซ็ปต์ [2]
เพื่อที่จะได้รับเวกเตอร์ Z สนาหรับแต่ละคอนเซ็ปต์ งานวิจัย [2]
นนา เสนอเพื่อที่จะอธิบายคอนเซ็ปต์โดยใช้เวกเตอร์ 218 มิติ ที่ได้จากการ
ตอบคนาถามที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของคอนเซ็ปต์ เช่น “Can you hold it?”
และ “Is it animal?” เป็น ต้น อย่า งไรก็ต ามเวกเตอร์ล ัก ษณะเด่น นี้
สามารถทนา นายได้เฉพาะกลุ่มของคอนเซ็ปต์ที่ออกแบบไว้เท่านั้น และไม่
สามารถขยายให้ครอบคลุมคอนเซ็ปต์มากขึ้น ต่อมางานวิจัยจนานวนหนึ่งนนา
เสนอเทคนิคการสกัดลักษณะเด่นเพื่ออธิบายคอนเซ็ปต์แบบอัตโนมัติ โดย
อาศัยฐานความรู้ภาษาศาสตร์และคลังข้อความ เช่น งานวิจัย [4] ใช้ความ
สัมพันธ์เชิงความหมายระหว่างคอนเซ็ปต์ซึ่งได้จากเอกสาร Wikipedia ใน
การแสดงเวกเตอร์ Z หรืองานวิจัย [3] นิยามเวกเตอร์ Z ว่าเป็น
เวกเตอร์การเกิดร่วม (co-occurrence) ระหว่างคอนเซ็ปต์กับคนา อื่นๆ ที่
พบในคลังข้อความภาษาอังกฤษ 50 ล้านเพจ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจากผล
การทดลองพบว่าประสิทธิภาพการทนานายยังคงไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับ
การออกแบบโดยเวกเตอร์ล ัก ษณะเด่น ที่ถ ูก นิย ามโดยการใช้น ัก
ภาษาศาสตร์

n

1

หมายถึง เมตริก ซ์ค ่า สัม ประสิท ธิ์แ ละเมตริก ซ์

สามารถจะถูกหาได้จากการทนา cross validation

รูปที่ 1 แสดงแบบจนาลองเชิงคนานวณเพื่อทนานายคอนเซ็ปต์ในรูป
ของคนานาม (noun) จากข้อมูลเอฟเอ็มอาร์ไอ ซึ่งถูกนนาเสนอในงานวิจัย [2]
จากรูปแบบจนา ลองประกอบไปด้ว ย 3 ส่ว น ได้แ ก่ 1) ชั้นอินพุต (input
layer) แทนด้ว ยเวกเตอร์ค ่า กระตุ้น ของจุด สมอง (voxel activation)
X= { x , x , … , x } ซึ่ง ได้จากการประมวลผลภาพเอฟเอ็ม อาร์ไ อ 2)
ชั้นกลาง (intermediate layer) แทนด้วยเวกเตอร์ลักษณะเด่นที่ใช้ในการ
อธิบายคอนเซ็ปต์ Z= { z , z , …, z } และ 3) ชั้นถอดรหัส (decoding
layer) แ ท น ด ้ว ย เ ว ก เ ต อ ร ์ข อ ง ค อ น เ ซ ็ป ต ์เ ป ้า ห ม า ย
W = { w , w , … , w } โดยที่ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งชั้น กลางและชั้น
ถอดรหัสถูกอธิบายโดยค่าลักษณะเด่นซึ่งสัมพันธ์กับแต่ละคอนเซ็ปต์ ขณะ
ที่ความสัมพันธ์ระหว่าง เวกเตอร์ค่ากระตุ้นของจุดสมองและลักษณะเด่น
สามารถถูกอธิบายแบบจนาลองสมการถดถอย (1)
2

⃗
W,I

λ

2. Representation models for brain decoding

1

(1)

−1

⃗
W = ( X T X + λI ) X T Z

k

m

1 www.}ickr.com
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3. Visual semantic models

ภาพจะอธิบายเนื้อหาของภาพโดยการสนา รวจโครงสร้างย่อยที่ปรากฏใน
ภาพซึ่งจะมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนและให้รายละเอียดของภาพ
ได้ดีกว่าการใช้ลักษณะเด่นของสี ในบทความวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยเลือกที่จะ
สนารวจลักษณะเด่นเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวของพื้นผิวซึ่งถูกใช้งานบ่อย ประกอบ
ไปด้วย
 ฮีสโตรแกรมของทิศทางขอบภาพ (Edge direction histogram)
[11] ซึ่งจะอธิบายการกระจายตัวของทิศทางขอบภาพที่ปรากฎในรูป
ถ่าย โดยทั่วไปเวกเตอร์ของฮีสโตรแกรมของทิศทางขอบภาพจะมี
ขนาด 73 มิติ โดย 72 มิติแรกจะแสดงความถี่ของการเกิดขอบภาพ
ในทิศทางซึ่งถูกแบ่งทีล ะ 5 องศา ส่วนมิติสุดท้ายจะแสดงจนา นวน
พิก เซลที่ไ ม่เกิด ขอบภาพ ในงานวิจ ัย นี้ใช้เทคนิค การหาขอบภาพ
Canny ร่วมกับโอเปอเรเตอร์ Sobel เพื่อที่จะหาทิศทางของขอบ
ภาพโดยการคนานวณค่าเกรเดียน (gradient) ของแต่ละจุด
 เนื้อภาพของเวฟเล็ต (Wavelet texture) [12] การแปลงเวฟเล็ต
ปัจจุบันเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมสนา หรับการวิเคราะห์สัญญาณ
ในการแปลงเวฟเล็ตของภาพเอกสารจะใช้การแปลงเวฟเล็ตแบบดีสค
รีท 2 มิต ิ โดยการแยกองค์ ประกอบของภาพ (decomposition)
เป็นแบนด์ย่อยๆ หลายระดับ โดยที่แต่ละระดับภาพต้นฉบับจะถูก
แบ่งออกเป็นแบนด์ย่อยของความถี่จนานวน 4 แบนด์ ถูกนิยามว่าเป็น
LL, LH, HL แ ล ะ HH โ ด ย ท ี่ L ห ม า ย ถ ึง ค ว า ม ถ ี่ต น่า (low
frequency) และ H หมายถึงความถี่สูง (high frequency) หลังจาก
นั้น 2 ชนิด ของการแปลงเวฟเล็ต ได้แ ก่ Pyramid-structured
Wavelet Transform (PWT) ซึ่งจะถูกใช้เพื่อที่จะแยกองค์ประกอบ
ของแบนด์ย ่อ ย LL และ Tree-structured wavelet transform
(TWT) จะถูกใช้ เพื่อที่จะแยกองค์ประกอบของแบนด์ย่อย LH, HL
และ HH ที่แ ต่ล ะระดับ หลัง จากขั้น ตอนการแยกองค์ป ระกอบ
เวกเตอร์ลักษณะเด่นซึ่งถูกคนานวณจากค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (standard deviation) ของค่าสัมประสิทธิ์เวฟเล็ตที่
ได้ในแต่ละแบนด์ย่อยและแต่ละระดับ ในงานวิจัยนี้กนา หนดระดับ
ความลึกเท่ากับ 3 ในการแยกองค์ประกอบของภาพต้นฉบับ ดังนั้น
PWT จะเป็นผลลัพธ์ในการสกัดลักษณะเด่นจนา นวน 24 (3x4x2) ค่า
และ TWT จะเป็นผลลัพธ์ในการสกัดลักษณะเด่นจนานวน 104 (52x
2) ค่า ซึ่งเมื่อนนา มารวมกันจะทนา ให้เวกเตอร์ของเวฟเล็ต มีจนา นวน
เท่ากับ 128 มิติ
 Bag-of-Words of Scale Invariance Feature Transform
(SIFT) [13] เป็นลักษณะเด่นเชิงประจักษ์สนาหรับการวิเคราะห์เนื้อ
ภาพที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยจนา นวนมาก เนื่องจากคุณสมบัติ
ของลักษณะเด่น SIFT ซึ่งทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพ เช่น
การเลื่อน (translation) การหมุน (orientation) การเปลี่ยนขนาด
(scaling) และการเปลี่ย นระดับ แสง (illumination) การสกัด
ลัก ษณะเด่น SIFT จะประกอบไปด้ว ย 2 ขั้น ตอน ได้แ ก่ 1) การ
หาความแตกต่างของภาพระดับสีเทาด้วยตัวกรองแบบเกาส์เซี่ย น
(Gaussian mlter) ที่ค วามละเอีย ดต่า งๆ กัน เพื่อ หาตนา แหน่ง ของ

ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยสนารวจ low-level features ที่สกัดได้
จากการวิเคราะห์ภาพซึ่งสัมพันธ์กับแต่ละคอนเซ็ปต์ และใช้ลักษณะเด่นเชิง
เหล่านี้เพื่อที่จะทนานายคอนเซ็ปต์ แนวคิดก็คือ low-level features เหล่า
นี้ง่ายที่จะถูกสกัดจากภาพและควรที่จะอธิบายคอนเซ็ปต์ในมุมมองที่แตก
ต่างจากการอธิบายด้ว ยคุณ ลัก ษณะเชิง ภาษา ได้แ ก่ สี (color) พื้นผิว
(texture) เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นผลการทดลองจากงานวิจัยจนา นวนหนึ่ง
แสดงให้เห็น ถึงความสามารถของ low-level image features ในการ
จัดการคอนเซ็ปต์เชิงภาษา (lexical concept) [5][6]

3.1 Color-based features
สี (color) เป็นหนึ่งในสารสนเทศสนาคัญซึ่งส่งผลต่อกระบวนการรับรู้
และแปลความหมายของมนุษ ย์ (visual perception) ลัก ษณะเด่น เชิง
ประจักษ์ของสี (color feature) เป็นลักษณะเด่นพื้นฐานที่ถูกนนา มาใช้ใน
การอธิบายเนื้อหาในรูปภาพ ในงานวิจ ัย นี้ ผู้ว ิจ ัย เลือกลัก ษณะเด่น เชิง
ประจักษ์ของสีในภาพซึ่งถูกใช้งานบ่อยๆ ได้แก่
 ฮีสโตแกรมสี (Color histogram) [9] ซึ่ง จะอธิบายการกระจาย
ของค่าสีสอดคล้องกับความถี่ เนื่องจากความหลากหลายของระบบสี
ผู้วิจัยเลือกฮิสโตรแกรมสี LAB โดยที่ L คือค่าความสว่าง A คือค่าสี
จากสัดส่วนของสีเขียวและสีแดง และ B คือค่าสีจากสัดส่วนของสีฟ้า
และสีเหลือง เนื่องจากมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวน เพื่อที่จะ
ลดมิติของฮิสโตรแกรมสี ผู้วิจัยแบ่งช่วงค่าในแต่ละองค์ประกอบ LAB
ออกเป็น 4 ช่วงเท่าๆ กัน และนับความถี่ในแต่ละช่วง ดังนั้นฮิสโตร
แกรมสีที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีขนาด 64 มิติ (4x4x4)
 ความสัม พัน ธ์เ ชิง พื้น ที่ร ะหว่า งคู่ส ี (Color correlogram)
กนา หนดให้ p และ p เป็นสองพิกเซลใดๆ ในภาพ ซึ่งมี
ระยะห่างเท่ากับ | p − p |=k ความสัมพันธ์เชิงพื้นทีร่ ะหว่างคู่
สี C และ C ถูกนิยามว่าเป็นความน่าจะเป็นที่จะเกิดสี
C
ในพิก เซล p ที่ม รี ะยะห่า ง k จากพิก เซล
p
ที่พบสี C ในบทความนี้เลือกใช้ color correlogram
HSV ซึ่งถูกนนาเสนอใน [10] โดยจะแบ่งช่วงค่าของสีทั้งหมด 36 ช่วง
และเซตของระยะทาง k ={1,3,5,7 } ดังนั้นเวกเตอร์คุณลักษณะ
เด่น color correlogram จะเท่ากับ 36x4 = 144 มิติ
 Color moments [9] ซึ่ง จะอธิบายเนื้อ หาของภาพด้ว ยค่า ทาง
สถิติ 3 ค่า ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าความแปรปรวน (variance)
และค่า ความเบ้ (skewness) ของแต่ละองค์ประกอบสี โดยทั่ว ไป
color moments จะให้เวกเตอร์ข นาด (3x3x3) 9 มิต ิ ซึ่ง อาจไม่
เพียงพอในการแยกแยะภาพ ในงานวิจัยนี้จะสร้า งกริด (grid) บน
ภาพ ขนาด 5 x 5 และคนา นวณค่า color moments ในแต่ละกริด
ซึ่งจะทนาให้เวกเตอร์มีขนาด 5x5x9 = 225 มิติ
i
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3.2 Texture-based features
ในการประมวลผลภาพถ่า ยดิจ ิต อล เนื้อภาพ (texture) ถูก
นิยามว่าเป็นโครงสร้างย่อยที่ปรากฏในเอกสารภาพ ลักษณะเด่นของเนื้อ
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เด่นเชิงประจักษ์ ในงานวิจัยนี้เลือก k =100 เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะ
ให้ผลลัพธ์ที่ดีทสี่ ุดสนาหรับชุดข้อมูลทดสอบ
ในขั้นตอนสุดท้ายเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงประจักษ์ของภาพซึ่ง
ถูกเลือกสนาหรับแต่ละคอนเซ็ปต์จะถูกนนามาคนา นวณค่าเฉลี่ย (mean) และ
ทนาการนอมัลไลต์ (normalize) ค่าเหล่านี้โดยใช้ z-score ก่อนนนาไปสร้าง
แบบจนาลองเพื่อถอดรหัสสมองเหมือนกับในหัวข้อ 2

keypoint ในภาพ 2) การสกัดลักษณะเด่นของแต่ละ keypoint ซึ่ง
อธิบ ายเนื้อ ภาพในบริเวณรอบๆ keypoint ดัง กล่า ว โดยทั่ว ไป
ลักษณะเด่นของ keypoint จะแทนในรูปของเวกเตอร์ขนาด 128
มิติ อย่างไรก็ตามจนา นวน keypoint ในภาพอาจมีมากและหลายๆ
keypoint มีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน จึงมีการแบ่งกลุ่ม keypoint
โดยใช้เทคนิค k-mean และนนาตัวแทนแต่ละกลุ่มสร้างเป็นเวกเตอร์
ขนาด k มิติ เรียกว่าเวกเตอร์ถุงคนา (bag-of-words) ในงานวิจัย นี้
กนาหนดค่า k เท่ากับ 500 เพื่อแบ่งกลุ่ม keypoint ในภาพ ดังนั้นเวก
เตอร์ลักษณะเด่น SIFT จะมีขนาด 500 มิติ

4. การทดลอง (Experiment)
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดของชุดข้อมูล การออกแบบ
ทดลองและผลลัพธ์

3.3 Image-based semantic vectors
เพื่อที่จะสกัดเวกเตอร์ของภาพในการอธิบายคอนเซ็ปต์ ผู้วิจัย
เลือกที่จะใช้ภ าพจากชุด ข้อมูล NUS-WIDE [7] ซึ่งประกอบไปด้วยภาพ
จนา นวน 269,648 ภาพที่ถูกรวบรวมจากคลังภาพออนไลน์ Flickr แต่ละ
ภาพในชุด ข้อ มูล NUS-WIDE จะสัม พัน ธ์ก ับ แท็ก ซ์ (tag) ซึ่ง ถูก ใช้เ พื่อ
อธิบายเนื้อหาของภาพ โดยจะมีจนานวนแท็กซ์ทั้งสิ้น 5,018 แท็กซ์ ซึ่งถูกใช้
มากกว่า 100 ครั้ง ขณะที่ค่าเฉลี่ย (average) ของจนานวนแท็กซ์ต่อภาพใน
NUS-WIDE จะอยู่ที่ 8.5 แท็กซ์
กนา หนดให้ W = { w , w , … , w } เป็นเซตของ m คอน
เซ็ปต์ ผู้วิจัยเลือกที่จะวิเคราะห์ภาพจากชุดข้อมูล NUS-WIDE เฉพาะที่ถูก
แท็กซ์ตั้งแต่ 4 คนา ขึ้นไป โดยจะต้องมีอย่างน้อย 1 แท็กซ์ซึ่งตรงกับคอน
เซ็ปต์ อย่างไรก็ตามพบว่าจนา นวนภาพที่จะใช้ในการสกัดลักษณะเด่นเชิง
ประจักษ์ยังคงมีมากและแต่ละคอนเซ็ปต์ก็มีจนา นวนภาพที่แตกต่างกัน ผู้
วิจัยนนา เสนอวิธีการเลือกภาพสนา หรับแต่ล ะคอนเซ็ปต์โดยการวิเคราะห์
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งแท็ก ซ์แ ละคอนเซ็ป ต์ แนวคิด ก็ค ือ ว่า ภาพซึ่ง ถูก
อธิบายด้วยแท็กซ์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคอนเซ็ปต์บ่อยๆ น่าที่จะมีแนวโน้มที่
จะเกี่ยวข้องกับคอนเซ็ปต์มากกว่าภาพซึ่งถูกอธิบายด้วยแท็กซ์ทั่วๆ ไป
กนา หนดให้ T= { t , t , … ,t } เป็น เซตของแท็ก ซ์ซ ึ่ง มี
ความถี่ (frequency) มากทีส่ ุด n อันดับแรกในชุดข้อมูล NUS-WIDE
(ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยกนาหนด n=1,000 ) ค่าความสัมพันธ์ระหว่างแท็กซ์
t คอนเซ็ปต์ w
แสดงได้ในสมการ (2)
1

1

i

2

2

4.1 ชุดข้อมูล fMRI
งานวิจัยนี้ใช้ชุดข้อมูลเอฟเอ็มอาร์ไอจากมหาวิทยาลัยคอนเน็ก
กี้เมล่อน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเอฟเอ็มอาร์ไอจากอาสาสมัคร 9 คน
(P1-P9) โดยอาสาสมัค รแต่ละคนจะถูก ให้ดูช ุดภาพลายเส้นจนา นวน 60
ภาพซึ่ง จะแทนด้ว ยคอนเซ็ปต์ใ นรูปคนา นาม (noun) สนา หรับแต่ล ะภาพ
อาสาสมัครจะถูกบันทึกภาพสมองเอฟเอ็มอาร์ไอจนา นวน 5 รอบ ดังนั้น
แต่ละคนจะถูกบันทึกภาพเอฟเอ็มอาร์ไ อจนา นวน 5x60=360 ภาพ และ
ทนา การเฉลี่ยรวมให้เหลือเพียง 60 ภาพสนา หรับแต่ละคอนเซ็ปต์ ในแต่ละ
ภาพเอฟเอ็มอาร์ไอจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ค่ากระตุ้นของจุด
สมอง (voxel) ประมาณ 20,000 จุดโดยเฉลี่ย ซึ่งจะถูกลดมิตลิ งก่อนที่จะ
นนาไปใช้ในการสร้างแบบจนาลองเพื่อทนานายคอนเซ็ปต์จากเอฟเอ็มอาร์ไอ
ในงานวิจัย [1] และ [2] เวกเตอร์เอฟเอ็มอาร์ไอจะถูกลดมิติให้
เหลือ 500 มิติ ดังนั้นในการทดลองนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ค่านี้สนาหรับการสร้าง
แบบจนาลอง ยิ่งไปกว่านั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิค searchlight ซึ่งถูก
นนาเสนอในงานวิจัย [8] เพื่อที่จะลดมิติเวกเตอร์เอฟเอ็มอาร์ไอซึ่งสัมพันธ์
กับ 60 คอนเซ็ปต์
2

m

4.2 text-based semantic vectors

n

งานวิจัยนี้เลือกที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเวกเตอร์เชิง
ความหมายซึ่งสร้างจากลักษณะเด่นเชิงประจักษ์จากเอกสารภาพกับสอง
แบบจนาลองซึ่งถูกสร้างจากเวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงภาษา ได้แก่
 Verb25 ถูกนนาเสนอในงานวิจัย [1] โดยที่แต่ละคอนเซ็ปต์ในรูปของ
คนา นามจะถูก อธิบ ายโดยเวกเตอร์ก ารเกิด ร่ว ม (co-occurrence)
ระหว่า งคนา นามและคนา กริย า (verb) จนา นวน 25 คนา เช่น “see”,
“hear”, “taste”, “smell”, และ “eat” เป็นต้น คนา กริยาเหล่านี้
เป็นกริยาทั่วไปที่มักจะเกิดร่วมกับคนานามเชิงวัตถุ (concrete noun)
ในข้อความภาษาอังกฤษ และถูกออกแบบโดยนักภาษาศาสตร์ จาก
ผลการทดลองพบว่าเวกเตอร์ Verb25 จะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจบนชุด
ข้อมูลทดลองนี้
 Human218 ถูกนนาเสนอในงานวิจัย [2] เวกเตอร์ human218 จะ
อธิบายคอนเซ็ปต์ในรูปของเวกเตอร์ขนาด 218 มิติที่ได้จากการตอบ

j

r ij =

f ij
f i+ f j − f ij

(2)

โดยที่ f หมายถึงความถี่ซึ่งแท็กซ t และคอนเซ็ปต์
w
ปรากฏในภาพเดียวกัน โดยที่ค่า r จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
หลัง จากค่า ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งแท็ก ซ์แ ละคอนเซ็ป ต์ถ ูก
คนา นวณแล้ว แต่ล ะภาพ I จะถูก นนา ไปคนา นวณค่า ระดับ คะแนน
(score) เพื่อใช้ในการเลือกภาพสนาหรับแต่ละครเซ็ปต์โดยใช้สมการที่ (3)
ij

i

j

ij

S ( w j , I )=

∑r

ti ∈T ( I )

ij

(3)

โดยที่ S ( w , I ) หมายถึงค่าระดับคะแนนของภาพ I
T ( I ) หมายถึง เซตของแท็ก ซ์ 1k ซึ่ง
สนา หรับ คอนเซ็ป ต์ w
ปรากฏในภาพ I สุดท้ายภาพที่ได้รับค่าระดับคะแนนสูงทีส่ ุด k
ลนาดับแรกในแต่ละคอนเซ็ปต์จะถูกเลือกเพื่อใช้ในการสกัดเวกเตอร์ลักษณะ
j

j

2 http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/theo37/www/

science2008/data.html
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คนาถามทั้งหมด 218 คนาถามที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของแต่ละคอน
เซ็ปต์ เช่น “Can you hold it?” Is it a manmade? และ “Is it
animal?” เป็นต้น คนา ถามเหล่านี้ถูกออกแบบโดยนักภาษาศาสตร์
เพื่อที่ได้รับเวกเตอร์ human218 ผู้วิจัยรวบรวมผลการตอบคนา ถาม
จากผู้ใช้ง านอิน เทอร์เ น็ต และทนา การหาค่า เฉลี่ย ในแต่ล ะคนา ถาม
สัมพันธ์กับแต่ละคอนเซ็ปต์ สอดคล้องกับผลการทดลองในงานวิจัย
[3] ซึ่งจะทนาการเปรียบเทียบลักษณะเด่นเชิงภาษาสนาหรับการทนานาย
คอนเซ็ปต์จากเอฟเอ็มอาร์ไอพบว่าเวกเตอร์ human218 ให้ผลลัพธ์
ดีที่สดุ บนชุดข้อมูลทดลองนี้เปรียบเทียบกับลักษณะเด่นเชิงภาษาอื่น

4.4 ผลการทดลอง
ในงานวิจัยนี้ 6 เวกเตอร์ลักษณะเด่นเชิงประจักษ์ ซึ่งประกอบ
ไปด้ว ย color histrogram (CH), color correlogram (CORR), color
moment (CM), wavelet texture (WT), edge direction histogram
(EDH) และ Bag-of-word of SIFT (BoW) จะถูกเปรียบเทียบกับ Verb25
และ Human218 ซึ่ง เป็น เวกเตอร์ล ัก ษณะเด่นที่ม าจาก text ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจนาลองซึ่งสร้างขึ้นจากเวกเตอร์ลักษณะ
เด่นด้วยวิธีต่างๆ แสดงได้ดังตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า BoW ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
ของลัก ษณะเด่น เชิง ประจัก ษ์ท ี่เ กี่ย วของพื้น ผิว ให้ค วามแม่นยนา ในการ
ทนานาย 60 คอนเซ็ปต์ สนาหรับอาสาสมัคร P1 ถึง P9 สูงที่สุด เมื่อเปรียบ
เทียบกับลักษณะเด่นเชิงประจักษ์แบบอื่นๆ ตามด้วย Human218 และ
Verb25 ซึ่งสร้างจากลักษณะเด่นเชิงภาษา [1-3] ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของ BoW ในการอธิบายคอนเซ็ปต์ที่มีความใกล้เคียงกับการ
อธิบายเนื้อหาในเอกสารข้อความ (text representation) แสดงให้เห็นว่า
สามารถนนา คุณ ลัก ษณะเด่น เชิง ประจัก ษ์ม าใช้ใ นการทนา นายแทนคุณ
ลักษณะเด่นเชิงภาษาได้ [7] ยิ่งไปกว่านั้นลักษณะเด่นเชิงประจักษ์ ที่มาจาก
เนื้อภาพ (texture) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ภาพได้ดี มีแนวโน้มที่จะให้ความแม่นยนาในการทนา นายคอนเซ็ปต์ที่สูงกว่า
ลักษณะเด่นเชิงประจักษ์ที่มาจากสี (color) ยกเว้น WT ซึ่งให้ความแม่นยนา
ในการทนานายตน่าที่สุด
เพื่อที่จะแสดงความสามารถของเวกเตอร์เชิงความหมายในการ
แยกแยะคอนเซ็ปต์ที่มีความใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยเลือกเวกเตอร์ซึ่งถูกสร้าง
โดยลักษณะเด่นเชิงประจักษ์ที่ให้ความแม่นยนา 2 อันดับแรก ได้แก่ BoW
และ EDM เปรียบเทียบกับ Verb25 และ Human 218 ในการแยกความ
แตกต่างระหว่างคอนเซ็ปต์ในกลุ่ม animal ซึ่งประกอบไปด้วย “bear”,
“cat”, “cow”, “dog” และ “horse” โดยวัดค่าความคล้ายคลึงระหว่าง
เวกเตอร์ลักษณะเด่นซึ่งอธิบายคอนเซ็ปต์เหล่านี้ด้วยวิธี Cosine similarity
สอดคล้องกับภาพที่ 2 BoW มีแนวโน้มที่จะแยกความแตกต่างระหว่าง
คอนเซ็ปต์ที่ใกล้เคียงกันได้ดีพอๆ กับ Human218

4.3 การวัดประสิทธิภาพของแบบจจาลอง
จากที่กล่าวมาข้างต้น ความสามารถในการอธิบายคอนเซ็ปต์ที่
หลากหลายคือคุณสมบัติสนาคัญสนาหรับเวกเตอร์เชิงความหมาย เพื่อที่จะวัด
ความสามารถดัง กล่า ว งานวิจ ัย [2] นนา เสนอวิธ ีก าร Leave-two-out
cross validation โดยการ train แบบจนาลองของอาสาสมัครแต่ละคนด้วย
ภาพเอฟเอ็มอาร์ไอจนานวน 58 ภาพ (1 ภาพสนาหรับ 1 คอนเซ็ปต์) หลังจาก
นั้นทนาการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจนาลองโดยนนาภาพเอฟเอ็มอาร์ไอ
2 ภาพที่ถูกไม่ได้ถูก train ไปทนานายค่าของเวกเตอร์ลักษณะเด่น ผลการ
ทนา นายค่าดังกล่าวจะถูกนนา ไปเปรียบเทียบกับเวกเตอร์ลักษณะเด่นของ
แต่ละคอนเซ็ปต์และเลือกคอนเซ็ปต์ที่มีค่าเวกเตอร์ใกล้เคียงมากที่สดุ เป็น
คนา ตอบ กระบวนการนี้จ ะถูก ดนา เนิน การต่อ ไปเรื่อ ยๆ โดยสับ เปลี่ย น
หมุนเวียนเพื่อทนานายทุกๆ คู่ของคอนเซ็ปต์ ดังนั้นแบบจนาลองจะถูก train
ทั้งหมด

(602 )=1,770

รอบ สนา หรับ 60 คอนเซ็ปต์ ซึ่งจะนนา ไปสู่การ

เปรียบเทียบผลการทนา นายทั้งสิ้น 1,770 รอบ x 2 คอนเซ็ปต์ = 3,540
ครั้ง ดังนั้นความแม่นยนา (accuracy) ในการทนานายคอนเซ็ปต์สามารถที่จะ
ถูกนิยามว่าเป็นสัดส่วนของจนา นวนครั้งในการทนา นายคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้อง
(corrected prediction) และจนา นวนครั้ง ในการทนา นายทั้ง หมด (total
prediction) ในการทดลองนี้ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้วิธี leave-two-out cross
validation ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเวกเตอร์ลักษณะเด่น

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแม่นยนา (%) ของแบบจนาลองทีส่ ร้างโดยเวกเตอร์ลักษณะเด่นแบบต่างๆ
Category

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Mean
Rank

Rank

44.69

42.03

41.64

38.22

38.19

28.31

37.32

30.71

43.14

4.78

5

42.60

41.05

36.58

36.05

37.68

26.30

34.58

34.04

39.01

5.89

6

27.26

23.50

24.89

29.15

21.69

17.99

25.54

18.42

23.84

7.00

7

WT

20.37

17.74

17.71

16.84

16.75

15.56

16.53

15.88

17.37

8.00

8

EDH

43.87

47.15

40.45

45.65

42.06

29.41

36.38

36.13

45.11

4.11

4

BoW

57.26

49.58

54.60

53.67

52.12

49.15

44.80

60.59

51.67

1.89

1

56.30

53.19

53.14

54.58

53.28

42.94

47.97

46.05

45.00

2.22

3

50.40

55.37

46.69

43.98

52.40

49.41

60.96

46.53

46.53

2.11

2

Method

CH
Color-based
feature CORR
CM
Texturebased
feature

Text-based Verb25
features
Human218
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ภาพที่ 2 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างคอนเซ็ปต์ในกลุ่ม animal

7. สรุปผลการทดลอง
บทความวิจ ัย ฉบับ นี้ทนา การศึก ษาการใช้ล ัก ษณะเด่น เชิง
ประจักษ์ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ภาพในการสร้างแบบจนา ลองเพื่อทนา นาย
คอนเซ็ปต์เชิงวัตถุจากภาพเอฟเอ็มอาร์ไอ ผู้วิจัยทนาการเลือกลักษณะเด่น
เช ิง ป ร ะ จ ัก ษ ์ 6 ช น ิด ไ ด ้แ ก ่ (1) color histogram, (2) color
correlogram, (3) color moments (4) edge direction histogram,
(5) wavelet texture และ (6) Bag-of-Words (BoW) of SIFT โดยที่
(1)-(3) เป็นลักษณะเด่นที่มาจากสี ขณะที่ (4)-(5) เป็นลักษณะเด่นที่มา
จากเนื้อภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการรับรู้และแปลความหมาย ของ
สมองมนุษย์ ผู้วิจัยทนาการออกแบบการทดลองและเปรียบเทียบผลลัพธ์ของ
แบบจนาลองซึ่งสร้างขึ้นจากลักษณะเด่นเชิงประจักษ์เหล่านี้กับแบบจนาลอง
ซึ่งสร้างจากลักษณะเด่น เชิง ภาษา human218 และ Verb25 ซึ่ง ให้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ผลการทดลองบนชุดข้อมูลเอฟเอ็มอาร์ไอจาก
มหาวิทยาลัยคอนเน็กกี้เมล่อนพบว่า BoW ให้ผลลัพธ์ได้ดีที่สดุ
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