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ภาพท่ี 4.2 ภาพท่ีกลอ้งทาํการตรวจจบัได ้

 
  ผลของการทดลอง จะไดภ้าพท่ีแสดงผลทางหนา้จอคอมพิวเตอร์โดยมีรายละเอียด
ของภาพตํ่า โดยการทดลองน้ีแนวตั้งกลอ้งตรงกบัแนวสะทอ้นแสงทาํใหภ้าพท่ีไดมี้แสงสะทอ้นทาํ
ใหภ้าพมีความคมชดันอ้ยลงและการตอบสนองของกลอ้ง Kinect นั้นมีการประมวลชา้ลงอีกดว้ย 
 

4.2 การทดลองข้ันตอนที่ 2 :  การเช่ือมต่อกล้องโดยทาํการตรวจจับข้อต่อมนุษย์ 
 
 การตรวจจบัขอ้ต่อมนุษยโ์ดยการตรวจจบัขอ้ต่อมนุษยมี์ทั้งหมด 20 ขอ้ต่อมีดงัน้ี 

หวั ไหล่กลาง ไหล่ซ้าย ไหล่ขวา ศอกซ้าย ศอกขวา ขอ้มือซ้าย ขอ้มือขวา มือซ้าย มือขวา สันหลงั 
สะโพกกลาง สะโพกซ้าย สะโพกขวา เข่าซ้าย เข่าขวา ขอ้เทา้ซา้ย ขอ้เทา้ขวา เทา้ซ้าย และเทา้ขวา 
แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะมีการจาํลองโครงกระดูกมนุษยเ์ป็นโครงสร้างท่ีเช่ือมต่อกนั
แสดงภาพ 
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ภาพท่ี 4.3 ภาพแสดงโครงสร้างกระดูกของมนุษย ์
 

  1. การทดลองการตรวจจับด้านข้างขวาของผู้ทดสอบในตําแหน่งยืน ทาํให้ได้
ตาํแหน่งจุดขอ้ต่อโดยจะมีตาํแหน่งท่ีทบัซอ้นกนัและไม่ทบัซอ้นซอ้นกนัซ่ึงพิจารณาดงัน้ี 
 
   1.1 ตาํแหน่งขอ้ต่อท่ีมีการทบัซอ้นกนั  ไดแ้ก่ 
    - ไหล่กลาง ไหล่ซา้ย และไหล่ขวา 
    - ขอ้ศอกซา้ย และขอ้ศอกขวา 
    -  ขอ้มือซา้ย และขอ้มือขวา 
    -  มือซา้ย และมือขวา 
    -  สะโพกกลาง สะโพกซา้ย และสะโพกขวา 
 
   1.2 ตาํแหน่งขอ้ต่อท่ีไม่ทบัซอ้นกนั ไดแ้ก่ 
    -  หวั 
    -   สนัหลงั 
    -  เข่าซา้ย และ เข่าขวา 
    -  ขอ้เทา้ซา้ยและขอ้เทา้ขวา 
    -  เทา้ซา้ยและเทา้ขวา 
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ภาพท่ี 4.4  แสดงการตรวจจบัขอ้ต่อในท่ายนื 

 
  2. การทดลองการตรวจจับด้านข้างขวาของผู้ทดสอบในตําแหน่งน่ัง ทาํให้ได้
ตาํแหน่งจุดขอ้ต่อโดยจะมีตาํแหน่งท่ีทบัซอ้นกนัและไม่ทบัซอ้นซอ้นกนัซ่ึงพิจารณาดงัน้ี 
 

2.1 ตาํแหน่งขอ้ต่อท่ีมีการทบัซอ้นกนั ไดแ้ก่ 
    - ไหล่กลาง ไหล่ซา้ยและไหล่ขวา 
    -  สะโพกกลาง สะโพกซา้ยและสะโพกขวา 
    -  ขอ้เทา้ซา้ยและขอ้เทา้ขวา 
    - เทา้ซา้ยและเทา้ขวา 
 
   2.2 ตาํแหน่งขอ้ต่อท่ีไม่ทบัซอ้นกนัไดแ้ก่ 
    -  หวั 
    -  ศอกซา้ย และศอกขวา 
    -  ขอ้มือซา้ยและขอ้มือขวา  
    -  มือซา้ยและมือขวา 
    - เข่าซา้ยและเข่าขวา 
    -  สนัหลงั 
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ภาพท่ี 4.5 แสดงการตรวจจบัขอ้ต่อในท่านัง่ 
 
    ผลของการทดลอง  ในการทดลองมีการทดลองอยู ่2 ท่าทางคือ ท่ายืน และท่านัง่
ซ่ึงเห็นไดว้่ามีตาํแหน่งจุดขอ้ต่อท่ีซ้อนกนัอยู่ทาํให้ประมวลผลเป็นภาพไดอ้ยาก การทดลองทาํให้
วิเคราะห์หาจุดขอ้ต่อท่ีจะนาํมาพิจารณาคือ 3 ส่วนหลกัคือ ส่วนหวั  ส่วนสะโพกกลาง และเข่าขวา 
ในการพิจารณาพิกดัในการลุกนัง่ต่อไป 

 

 4.3 การทดลองขั้นตอนที ่3 :  โปรแกรมเพือ่การตรวจจับการลุกน่ัง 
  
 1. การเขียนโปรแกรมเพื่อการใช้งานของกล้องในระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดง

จาํนวนท่ีทาํการลุกนัง่  สถานะ ยนื หรือ นัง่ มีผลของการลบของสมการในการแสดงผลเป็นตวัเลข
ปุ่มเร่ิมการทาํงาน และ แสดงนาฬิกาจับเวลาท่ีทาํการทดสอบ ในการตรวจจบัโดยการตั้งกลอ้ง
ดา้นขา้งขวาของผูท้ดสอบโดยมีระยะห่างของกลอ้ง Kienct ระหว่างเกา้อ่ีประมาณ 2 – 4 เมตรใน
การทดสอบ 

  
ภาพท่ี 4.6 แสดงภาพท่ีกลอ้ง Kienct ถ่ายได ้
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2. ผู้ทดสอบทําการทดสอบการลุกน่ังด้วยกล้อง Kinect การทดสอบการลุกนัง่ของ

กลอ้ง Kinectในการตรวจจบัโดยตอ้งหนัขา้งขวาใหก้บักลอ้งพร้อมปฎิบติั 
 

 
ภาพท่ี 4.7 แสดงขอ้ต่อของมนุษยท่ี์กลอ้งตรวจจบั 3 จุด 

 
3. ผู้ทดสอบทําการทดสอบการลุกน่ังด้วยกล้อง Kinenct ที่ถูกต้อง โดยท่า

เตรียมการทาํการทดสอบคือท่านัง่โดยการนัง่ตอ้งหลงัตรงและมือตอ้งไขวก้นัไวเ้สมออกจากนั้นทาํ
การยืนท่ายืนตอ้งยืนตวัตรงส่วนมือไขวก้นัไวเ้สมออกเหมือนเดิม จากทาํการการลุกนัง่ทดสอบได้
ตามเวลาท่ีกาํหนดไวโ้ดยท่า การลุกนัง่จะกาํหนดเวลาในการทดสออยูท่ี่ 30 วินาทีต่อ 1คร้ังในการ
นบัคร้ังจะมีหลกัการคือ นัง่-ยนื-นัง่ นบั 1 ไปเล่ือยๆ จนกว่าเวลาจะหมดลง 
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ภาพท่ี 4.8 การลุกนัง่ท่ีถูกตอ้งในการทดสอบ 

 

4.4 การทดลองลุกน่ัง ในเวลา 30 วนิาท ี
 
 การทดสอบการลุกนัง่โดยการทดสอบระหว่างใชร้ะบบนบัและใชค้นนบัจาํนวน 3 

คนและอยูต่าํแหน่งดา้นขวากบัตวักลอ้ง Kinect เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกลอ้งในการพฒันา
โปรแกรมต่อไปโดยมีผูท้ดสอบจาํนวน 10 คนในการทดสอบ 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงสถิติการนบัคร้ังจากมนุษย ์กบัระบบคอมพวิเตอร์ 
ลาํดับ เพศ อายุผู้ทดสอบ มนุษย์นับคนที ่ คอมพวิเตอร์

นับ 
เปอร์เซ็น 
ผดิพลาด 1 2 3 

1 ชาย 25 ปี 10 10 9 7 27% 
2 ชาย 25 ปี 10 10 10 9 10% 

3 ชาย 25 ปี 10 9 10 9 8.74% 
4 ชาย 27 ปี 10 10 10 10 0% 
5 ชาย 27 ปี 10 10 10 10 0% 
6 ชาย 27 ปี 10 10 9 9 8.74% 
7 ชาย 29 ปี 10 10 10 10 0% 
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8 ชาย 29 ปี 8 9 10 7 22.22% 
9 ชาย 29 ปี 10 10 10 10 0% 
10 ชาย 29 ปี 10 10 10 10 0% 

        
 

สรุปผลจากตาราง จะไดว้่าคนนบัจาํนวน 3 คน จะไดค่้าท่ีใกลเ้คียงกนัและส่วนใช้
ระบบคอมพิวเตอร์นับนั้นจะไดค่้าน้อยกว่าเน่ืองจากหลกัการนั่งของสถานีทดสอบสมรรถภาพ
ผูสู้งอายไุทยการนัง่ตอ้งนัง่หลงัตรงส่วนการยนืก็ตอ้งยืนหลงัตรงเขาตรงถือว่าถูกตอ้งตามหลกัการ
ทางการแพทยใ์นงานวิจยัเพ่ือจะไดผ้ลท่ีถูกตอ้งและแม่นยาํในการนาํไปวิเคราะห์ผลต่างๆ ไดอ้ยา่ง
ตรงตามเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไวใ้นอนาคต 

 
  

 
 
 
 

 


