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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีน าเสนอเทคนิค วิธีการ และกระบวนการในการตรวจจบัการหกลม้ดว้ย
กล้อง Kinect โดยอาศยัการวิเคราะห์ท่าทางต่างๆ จากรูปร่างคน ซ่ึงกระบวนการวิจยัถูกแบ่งเป็น 2 
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการรู้จ าท่าทาง และขั้นตอนการตรวจจบัการลม้ โดยขั้นตอนการรู้จ าท่าทางจะใช้
เทค นิคจัดก ลุ่มแบบ ฟัซ ซี  4  แบบได้แ ก่  Fuzzy C-Means Clustering (FCM), Gustafson Kessel 
Clustering (GK), Gath and Geva Clustering (GG), และ Possibilistic C-Means Clustering (PCM) เพื่อ
จดักลุ่มท่าทางท่ีสนใจด้วยการใช้คุณลักษณะเด่นของ Hu moment invariants ร่วมกบัการวิเคราะห์
องคป์ระกอบหลกั และค่าประมาณองศาการเอียงแบบวงรีของรูปร่างคนส าหรับสร้างกฎแบบฟัซซีเพื่อ
ใช้ระบุท่าทางในแต่ละเฟรมภาพด้วยวิธีการ K-Nearest Neighbor (KNN) และ Fuzzy  K-Nearest 
Neighbor (FKNN) จากนั้นขั้นตอนการตรวจจบัการลม้จะใชเ้ฟรมภาพท่ีต่อเน่ืองกนัน ามาพิจารณาเพื่อ
หาความเป็นไปได้ว่ามีการล้มเกิดข้ึนหรือไม่ โดยใช้อลักอริทึมการตรวจจบัการล้มบนสมติฐานท่ี
ก าหนดว่าการล้มจะเกิดข้ึนระหว่างท่ายืนไปท่านอน โดยต้นแบบท่ีดีท่ีสุดจากการสอนระบบใน
ขั้นตอนการรู้จ าท่าทางมาจากวิธีการจดักลุ่มแบบ GG โดยใช้ตน้แบบ 80 ตน้แบบต่อคลสัเตอร์ด้วย
ฟีเจอร์ท่ีเลือกแบบ 7 องคป์ระกอบหลกัและเลือกสมาชิกจ านวน 3 ตวัท่ีใกลท่ี้สุดแบบ FKNN ซ่ึงใหผ้ล
ความถูกต้องท่ีร้อยละ 93.89 ส าหรับผลการทดลองในขั้นตอนการตรวจจับการล้มด้วยต้นแบบ
ดงักล่าวกบัชุดทดสอบแบบบอดชนิดข้ึนตรงกบัผูใ้ช้งานให้ค่าความถูกตอ้งท่ีดีท่ีสุดท่ีร้อยละ 92.50 
ส่วนผลการทดลองในขั้นตอนการตรวจจบัการลม้ดว้ยตน้แบบดงักล่าวกบัชุดทดสอบแบบบอดชนิด
ไม่ข้ึนตรงกบัผูใ้ช้งานให้ค่าความถูกตอ้งท่ีดีท่ีสุดท่ีร้อยละ 92.65 และเน่ืองจากเราท าการติดตั้งกลอ้ง
จ านวน 3 กลอ้งในการทดลองการตรวจจบัการลม้ โดยท่ีผลการทดลองโดยสรุปไดว้า่ผลการตรวจจบั
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การลม้ของกลอ้ง 1 จากจ านวน 3 กลอ้ง และกลอ้ง 2 จากจ านวน 3 กลอ้ง กบัชุดทดสอบแบบบอดชนิด
ข้ึนตรงกบัผูใ้ชง้านใหค้่าความถูกตอ้งร้อยละ 93.05-99.03 และกบัชุดทดสอบแบบบอดชนิดไม่ข้ึนตรง
กบัผูใ้ชง้านใหค้่าความถูกตอ้งร้อยละ 94.32-98.66 
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ABSTRACT 

 This thesis proposes the techniques, methodologies and processes to detect the fall with 
Kinect camera. The proposed method depends on the shape of human actions.  The process is 
divided into 2 phases, i.e., the recognition phase and the fall detection phase. In the recognition 
phase, we use 4 fuzzy clustering algorithms, i.e., Fuzzy C-Means Clustering (FCM), Gustafson 
Kessel Clustering (GK), Gath and Geva Clustering (GG), and Possibilistic C-Means Clustering 
(PCM) to cluster the action groups. The utilized features are generated from the Hu moment 
invariants combining with Principal Component Analysis (PCA). Then K-Nearest Neighbor (KNN) 
and Fuzzy  K-Nearest Neighbor (FKNN) with the ellipse approximation of shape orientation and the 
fuzzy rules are used in assigning an action to each frame. Then the action of several consecutive 
frames is used to determine whether there is the fall occurring or not. From the experiment, the best 
recognition method is from GG clustering with 80 prototypes per clusters with 7 Principal 
Component (7PCs) and 3 FKNN. This method yields 93.80% accuracy. For the fall detection phase 
with the same scheme, the best result of user dependent and user independent are 92.05% and 
92.65% respectively. In addition, there are 3 cameras set up in the experiments. We found that the 
result of 1 from 3 cameras and 2 from 3 cameras that can detect the fall are around 93.05%-99.03% 
and 94.32%-98.66% for user dependent and user independent data sets, respectively. 

 


