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บทคัดยอ
ในปจจุบันพบวามีจํานวนผูสูงอายุมากขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทางการแพทย
และความใสใจในสุขภาพที่มีมากขึ้น แตอยางไรก็ตามเหตุการณหกลมหรือหมดสติยังสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคน ซึ่ง
นอกจากจะกอใหเกิดอาการปวดเจ็บทางรางกายแลว ยังสามารถบงชี้ถึงความผิดปกติภายในรางกายไดอีกดวย
การตรวจจับเหตุการณการหกลมโดยทั่วไปนั้นจะใช Sensor ประกอบกับวงจรอิเล็ กทรอนิ คส โดยผูสูงอายุ
จํ า เป น ต อ งสวมใส ติ ด ตั ว ตลอดเวลา ซึ่ ง ไม ค อ ยสะดวกสบายนั ก สํ า หรั บ ผู สู ง อายุ แต ใ นป จ จุ บั น เนื่ อ งมาจากความ
เจริญกาวหนาของเทคโนโลยี computer vision ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกลองวงจรปดที่มีความแพรหลายและมีราคา
ที่ถูกลง จึงไดนําเทคโนโลยี computer vision และกลองวงจรปด มาประยุกตใชในการตรวจจับเหตุการณหกลมเพื่อให
ผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดโดยอิสระ
โครงงานชิ้นนี้สามารถตรวจจับเหตุการณหกลมไดโดยอาศัยขอมูลความกวาง, ความยาว, แกน และความเร็ว
จากการประมวลผลภาพ ซึ่งสามารถตรวจจับเหตุการณหกลมไดถูกตอง 66.67% โดยพบวามีปญหาในสวนของการ
Detect & tracking ของบุคคลที่มีคุณลักษณะเดนไมชัดเจน แตสําหรับบุคคลที่มีคุณลักษณะเดนชัดเจนจะมีความถูกตอง
80%
Keyword: computer vision, human motion analysis, fall detection
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันดวยความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทางการแพทย ทําใหอายุเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้น
พบวามีจํานวนของผูสูงอายุสูงถึง 10 % ของจํานวนประชากรในประเทศ และจํานวนของผูสูงอายุที่ถูกทิ้งใหอยูอยางโดด
เดี่ยวมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหครอบครัวกลายเปนครอบครัว
เดี่ยวมากขึ้น ผูสูงอายุมักทิ้งใหอยูบานตามลําพัง หรือ ถูกสงไปอยูตามบานพักคนชรา ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจากบุตร
หลานมักมีรายไดไมพอเลี้ยงดู
สําหรับผูสูงอายุที่ถูกทิ้งใหอยูบานเพียงลําพังนั้น การดําเนินชีวิตโดยอิสระและไดรับการชวยเหลืออยางทันถวงที
เมื่อเกิดเหตุการณผิดปกติตางๆ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง กรณีของการหกลมหรือหมดสติเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นบอย
สําหรับผูสูงอายุ หากไมสามารถไดรับชวยเหลือในทันทีก็อาจจะสงผลรายเปนอยางมาก โดยพบวา 30% ของผูสูงอายุหก
ลมอยางนอยหนึ่งครั้งตอป และสําหรับผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป มีสาเหตุการตายจากเหตุการณหกลมสูงถึง 70%
จากปญหาดังกลาวจึงไดนําเทคโนโลยี Computer Vision และกลองวงจรปด มาประยุกตใชในการตรวจจับ
เหตุการณหกลมเพื่อใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดโดยอิสระ

วัตถุประสงคของโครงงาน
เพื่อพัฒนาระบบการตรวจจับเหตุการณการหกลมจากกลองวิดีโอวงจรปดดวยเทคนิคการวิเคราะหผลภาพ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ระบบการตรวจจับเหตุการณการหกลมที่พัฒนานั้นขึ้นมานั้นมีความถูกตองอยูในอัตราที่สามารถยอมรับได และ
สามารถประมวลไดแบบ real-time

ขอบเขตโครงงาน:
1.กลองวงจรปดที่ใชไมมีระบบ zoom, pan และมีมุมกลองตายตัว
2.ใชกลองวงจรปดเพียงตัวเดียวในการประมวลผล
3.เหตุการณที่ใชวิเคราะหตองมีสภาวะแสงที่ไมนอยหรือมากจนเกินไป (ไมมืดหรือสวางจนวัตถุในภาพลางเลือน)
4.เหตุการณที่ใชวิเคราะหตองไมมีสัญญาณรบกวนหรือคลื่นแทรกที่จะทําภาพผิดเพี้ยนนออกไป
5.ระบบสามารถติดตามบุคคลไดเพียง 1 คน และไมสามารถจดจําขอมูลลักษณะของบุคคลได
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ทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของ
1. Background Subtraction
Background subtraction is a commonly used class of techniques for segmenting out objects of
interest in a scene for applications such as surveillance [7]. It involves comparing an observed image with an
estimate of the image if it contained no objects of interest. The areas of the image plane where there is a
signi_cant di_erence between the observed and estimated images indicate the location of the objects of
interest. The name background subtraction" comes from the simple technique of subtracting the observed
image from the estimated image and thresholding the result to generate the objects of interest.

2. Morphological Filters
The field of mathematical morphology contributes a wide range of operators to image processing, all
based around a few simple mathematical concepts from set theory. The operators are particularly useful for
the analysis of binary images and common usages include edge detection, noise removal, image
enhancement and image segmentation. ImgX offers a Morphological Filter that takes advantage of this
cutting edge technology [8].

2.1 Dilation
Grayscale dilation is used to smooth small dark regions. It is defined as the maximum of the sum of
a local region of an image and a grayscale mask. The shape of the input mask (known as the structuring
element, or SE) is generally chosen to emphasize or de-emphasize elements in the image.
The general effects of performing dilation on a grayscale image are:
- If all the values in the structuring element are positive, the output image tends to be brighter than
the input.
- Dark elements within the image are reduced or eliminated, depending on how their shapes relate to
the structuring element used.
The degree of these effects depends greatly on the shape and values within the structuring element
and by the details within the image itself.
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2.2 Erosion
Grayscale erosion is used to smooth small light regions. It is defined as the minimum of the
difference of a local region of an image and a grayscale mask. The shape of the input mask (known as the
structuring element, or SE) is generally chosen to emphasize or de-emphasize elements in the image.
The general effects of performing erosion on a grayscale image are:
- If all the values in the structuring element are positive, the output image tends to be darker than the
input.
- Light elements within the image are reduced or eliminated, depending on how their shapes relate to
the structuring element used.
The degree of these effects depends greatly on the shape and values within the structuring element
and by the details within the image itself.

2.3 Opening
Grayscale morphological opening of an image is defined as the dilation of the erosion of the
image. The result is the reduction of small positive regions within the image.

2.4 Closing
Grayscale morphological closing of an image is defined as the erosion of the dilation of the
image. The result is the reduction of small negative regions within the image.
3. CAMSHIFT
The Continuously Adaptive Mean SHIFT (CAMSHIFT) algorithm (Bradski, 1998), is based on the
mean shift algorithm (Comaniciu and Meer, 1997), a robust non-parametric iterative technique for finding the
mode of probability distributions [9].
Given a color image and a color histogram, the image produced from the original color image by
using the histogram as a look-up table is called back-projection image. If the histogram is a model density
distribution, then the back projection image is a probability distribution of the model in the color image.
CAMSHIFT detects the mode in the probability distribution image by applying mean shift while dynamically
adjusting the parameters of the target distribution. In a single image, the process is iterated until convergence
(or until an upper bound on the number of iterations is reached).
A detection algorithm can be applied to successive frames of a video sequence to track a single
target. The search area can be restricted around the last known position of the target, resulting in possibly
large computational savings. This type of scheme introduces a feed-back loop, in which the result of the
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detection is used as input to the next detection process. The version of CAMSHIFT applying these concepts
to tracking of a single target in a video stream is called Coupled CAMSHIFT.

4. Low-pass filter
A low-pass filter is a filter that passes low-frequency signals but attenuates (reduces the amplitude
of) signals with frequencies higher than the cutoff frequency [10]. The actual amount of attenuation for each
frequency varies from filter to filter. It is sometimes called a high-cut filter, or treble cut filter when used in
audio applications.
The concept of a low-pass filter exists in many different forms, including electronic circuits (like a hiss
filter used in audio), digital algorithms for smoothing sets of data, acoustic barriers, blurring of images, and so
on. Low-pass filters play the same role in signal processing that moving averages do in some other fields,
such as finance; both tools provide a smoother form of a signal which removes the short-term oscillations,
leaving only the long-term trend.
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เนื้อเรื่อง
ขั้นตอนการดําเนินงาน :
1.ทําการคนควาและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ Computer Vision และ Human Motion Analysis
2.ทําการศึกษาแนวคิดและอัลกอริธึมที่เกี่ยวของกับ Computer Vision และ Human Motion Analysis
3.ทําการศึกษา Function ตางๆ ของ Open Computer Vision Library (openCV) สําหรับภาษา C/C++
4.ทําการออกแบบ algorithm ที่ใชในการตรวจหาและติดตามบุคคล เพื่อทําการศึกษาหาปจจัยที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณหกลมตอไป
5.ทําการศึกษาหาปจจัยที่เกิดขึ้นจากเหตุการณหกลม และออกแบบ algorithm เพื่อใชในการตรวจจับ
6.ทําการทดสอบประสิทธิภาพของ algorithm กับชุดขอมูลทดลอง พรอมทั้งหาขอผิดพลาดตางๆ
7.ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดตางๆ และออกแบบ algorithm ใหมเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีดําเนินงาน:
1.ทําการจัดเก็บชุดขอมูลสําหรับทดสอบประสิทธิภาพ
2.ออกแบบอัลกอริธึม (Algorithmic Design)
3.ทําการทดสอบประสิทธิภาพและทําการปรับปรุงอัลกอริธึม

1. ทําการจัดเก็บชุดขอมูลสําหรับทดสอบประสิทธิภาพ
โดยชุดขอ มูลทดลองนั่นกลา ว ไดทําการจําลองเหตุการณหกลมซึ่ง มีลักษณะทาทางที่ ลํา ตัว พุงไปด านหนา
จากนั้นบริเวณหัวเขาจะกระแทกกับพื้น กอนที่สวนของลําตัวจะพุงไปตามแรงที่เกิดขึ้น ดังรูปที่ 1 การจําลองเหตุการณหก
ลมนี้ไดจําลองขึ้นภายในสภาพแวดลอมที่มีสิ่งรบกวนนอย ดวยกลอง Microsoft LifeCam VX-1000 และทําการ Convert ใหอยูใน
(a)
(b)
(c)
format .avi เพื่อใหโปรแกรมสามารถประมวลผลได
(a)

(a) กอนหกลม

(b)

(c)

(b) หัวเขากระแทกกับพื้น (c) สวนของลําตัวพุงไปตามแรงที่เกิดขึ้น
รูปที่ 1 แสดงลักษณะทาทางหกลมที่จําลองขึ้น
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2. ออกแบบอัลกอริธึม (Algorithmic Design)
โดยสามารถแบงออกไดเปน 4 สวนหลักๆ คือ การเตรียมและปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Pre Processing), การ
ตรวจหาและติดตามความเคลื่อนไหว (Detect & Tracking), การดึงและปรับปรุงคุณสมบัติเดนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณหกลม (Features Extraction), การวิเคราะหเหตุการณหกลม (Fall Detection) ดังรูปที่ 2
Pre Processing

Features Extraction

Detect & Tracking

Fall Detection

รูปที่ 2 แสดงแผนผังการทํางานของระบบ

2.1 การเตรียมและปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Pre Processing)
จากขอมูลของภาพที่เขามาในรูปแบบของ RGB จะถูกนํามาแปลงใหอยูในรูปแบบของ Gray scale กอนที่จะใช
วิธี Background Subtraction โดยไดใชเทคนิค Running average with selectivity ดังสมการที่ (1) เพื่อที่จะสามารถหา
Foreground ไดดังสมการที่ (2)
(1)
(2)

รูปที่ 3 แสดงขอมูลภาพที่เขามาและ Foreground
Foreground ที่ไดมานั้นสวนใหญจะมี noise ติดมาดวย จึงไดใช Morphological Filters ซึ่งประกอบไปดวย
Dilation, Erosion, Opening, Closing ซึ่งสามารถลด noise บางสวนออกไปได
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2.2 การตรวจหาและติดตามความเคลื่อนไหว (Detect & Tracking)
จาก Foreground ที่ไดในขอ 2.1 นั้นจะนําไปตรวจหา (Detect) บริเวณของ Foreground ซึ่งบางครั้งนั้นบริเวณที่
ไดจะถูกแบงแยกยอยตามการเกาะกลุมของขอมูลภายใน Foreground จึงไดทําการหาบริเวณของขอมูลทั้งหมดดวยการ
ตรวจหาพื้นที่ทับซอนกันของบริเวณของกลุมขอมูลยอย (Motion Tracking) ดังรูปที่ 4
(a)

(b)

(a) บริเวณของกลุมขอมูลยอย
(b) บริเวณของกลุมขอมูลทั้งหมด
รูปที่ 4 แสดงการตรวจหาบริเวณของ Foreground
เมื่อสามารถหาบริเวณของขอมูลทั้งหมดไดแลวนั้น จะทํากําหนดพื้นที่ตามบริเวณที่ไดจาก Motion Tracking
เพื่อทําการติดตามขอมูลอีกครั้งดวย CamShift Tracking ซึ่งเทคนิคนี้จะคําควณหาคุณลักษณะเดนของสี (Color
Histogram) ของภาพ จากนั้นจะทําการคํานวณผลลัพธของภาพจากคุณลักษณะเดนของสี (back-projection image) ซึ่ง
บริเวณที่มีความสวางมากจะมีความนาจะเปนของขอมูลที่ทําการติดตามมากที่สุด และไดทําการตัดสวนของสีขาวและดํา
(ความสวาง) ออก เพื่อให CamShift สามารถแยกเนื้อแทของสีไดทําใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น แตก็มีจุดบกพรองที่ไมสามารถ
ติดตามสีขาวและดําที่ตัดออกไปได
(c)
(a)
(b)

(a) ขอมูลภาพที่เขามา
(b) Color Histogram
(c) back-projection image
รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนการติดตามดวย CamShift Tracking
ซึ่งไดทําการแบงสวนในการติดตามออกเปน 2 สวนยอย ดังรูปที่ 6 เพื่อใชติดตามคุณลักษณะเดนของสีเสื้อ
(บริเวณพื้นที่ของเสนสีแดง) และสีกางเกง (บริเวณพื้นที่ของเสนสีเขียว)

รูปที่ 6 แสดงผลลัพธการติดตามดวย CamShift Tracking
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2.3 การดึงและปรับปรุงคุณสมบัติเดนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณหกลม (Features Extraction)
จากการดึงขอมูลที่เปนคุณลักษณะเดนของเหตุการณหกลม ซึ่งประกอบไปดวยความกวาง, ความยาว, มุม ซึ่ง
หาไดจากมุมที่นอยที่สุดระหวางแกนตั้งของบุคคล (เสนสีเหลือง) และแกนนอนของภาพ (เสนสีแดง) ดังรูปที่ 7 และ
ความเร็วที่ไดจากการคํานวณระยะทางที่เปลี่ยนไปของจุดศูนยกลางของวงรีที่เกิดจากผลลัพธการติดตามดังรูปที่ 6

H

W
รูปที่ 7 แสดงขอมูลของแกน และความกวาง, ความยาว
พบวาขอมูลที่ไดมานั้นบางสวนประกอบไปดวย Noise ซึ่งเปนผลมาจากประสิทธิภาพในสวนของการ Detect &
Tracking ซึ่งบางครั้งเกิดความคลาดเคลื่อน จึงไดทําการลด Noise เหลานั้นดวยการ Convolution โดยใช Low-pass
Filters ซึ่งไดทําการ Design Filter โดยเลือกใช Butterworth Low-pass Filter โดยมีขนาด 1x7, cut frequency ที่ 2 และ
order ที่ 2 ไดคาดังนี้
BLPF

รูปที่ 8 แสดงกราฟของความยาวและความกวางกอนและหลังการลด Noise ดวย BLPF

2.4 การวิเคราะหเหตุการณหกลม (Fall Detection)
จากการศึกษาขอมูลพบวาเหตุการณหกลมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของความกวาง, ความยาวของบุคคล, มุม
ระหวางตัวบุคคลกับแกนนอนของภาพ และจะไมมีความเร็วเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณหกลมเสร็จสิ้น และชวงเวลาของการเกิด
เหตุการณหกลมจะอยูในชวง 0.4 – 0.8 วินาที
กราฟของมุมในรูปที่ 9 (a) สามารถพิจารณาคุณลักษณะเดนไดชัดเจน คือ มุม ( ) เกิดการลดลงอยางรวดเร็ว
โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 6 องศาตอเฟรม จนถึงชวงเวลาหนึ่งจะหยุดนิ่ง ซึ่งคาดวานาจะเกิดเหตุการณหกลมขึ้น และในชวง
ที่หยุดนิ่งนั้นนาจะเปนการนอนหลังจากเกิดการหกลมขึ้น
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Fall Lie

Fall
Lie
(a)

(b)

Fall
Lie
Top
Bottom

(a) กราฟแสดงมุมของบุคคลตอเฟรม
(b) กราฟแสดงความยาวและความกวางของบุคคลตอเฟรม
(c) กราฟแสดงความเร็วของสวนบนและสวนลางของลําตัว
บุคคลตอเฟรม

(c)

รูปที่ 9 แสดงชวงเวลาของเหตุการณหกลมและนอนที่เกิดขึ้น
กราฟของความยาวและความกวาง

(b)

สามารถพิจารณาคุณลักษณะเดนไดดังนี้ คือ จะเกิดความเปลี่ยนของ

ความยาว (H) และความกวาง (W) ในลักษณะตรงกันขามขึ้น โดยที่คาของ H จะลดต่ําลง ในขณะที่คาของ W จะเพิ่มสูงขึ้น
จนถึงชวงเวลาหนึ่งจะหยุดนิ่ง ซึ่งคาดวานาจะเกิดเหตุการณหกลมขึ้นและในชวงที่หยุดนิ่งนั้นนาจะเปนการนอนหลังจาก
เกิดการหกลมขึ้น
กราฟของความเร็วของสวนบนและสวนลางของลําตัว (c) สามารถพิจารณาลักษณะเดนได คือ ความเร็วของทั้ง 2
สวน จะเพิ่มขึ้น และลดลงอยางรวดเร็ว (V) จากนั้นจะเกิดความเร็วที่นอยมากๆ ซึ่งคาดวาชวงที่เกิดความเร็วเพิ่มขึ้นและ
ลดลงอยางรวดเร็วนั้นนาจะเกิดเหตุการณหกลม และในชวงที่เกิดความเร็วนอยมากๆเปนการนอนหลังจากเกิดการหกลม
ขึ้น
จากคุณลักษณะเดนของกราฟทั้ง 3 ที่ไดกลาวไปแลวนั้น ไดทําการออกแบบอัลกอริธึมสําหรับการวิเคราะห
เหตุการณหกลมขึ้น ดังรูปที่ 10
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Fall Detect
T

Lie Detect
T

T

H แทน ความยาว
W แทน ความกวาง
t แทน เวลา (เฟรม)
แทน มุม
V แทน ความเร็ว
รูปที่ 10 แสดงอัลกอริธึมที่ใชในการวิเคราะหเหตุการณหกลม
3.ทําการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริธึม และทําการปรับปรุงคุณภาพใหมีความถูกตองและรวดเร็วมากขึ้น

ผลการดําเนินงาน
Datasets ที่ใชในการทดลองนี้ ไดจําลองเหตุการณหกลมขึ้นในลักษณะทาทางที่ลําตัวพุงไปดานหนา จากนั้น
บริเวณหัวเขาจะกระแทกกับพื้น กอนที่สวนของลําตัวจะพุงไปตามแรงที่เกิดขึ้น ดังรูปที่ 1 โดยมีตัวแปรที่แตกตางกันคือสี
ของเสื้อ และกางเกง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการวิเคราะหในกรณีที่ผลจากการ Detect & Tracking ที่มีความ
คลาดเคลื่อนสูง โดยไดทดสอบกับไฟลวีดีโอ 15 ไฟล ซึ่งแบงไดเปน 3 กรณีตามลักษณะของสีเสื้อ และ กางเกง กรณีละ 5
ไฟล โดยในแตละไฟลจะมีเหตุการณหกลมเพียง 1 ครั้งเทานั้น ซึ่งไดผลการทดลองดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวัดประสิทธิภาพของ Algorithm
ลักษณะของบุคคล

จํานวนวีดีโอที่ เหตุการณหกลม
ทดสอบ
ตรวจจับได เกิดขึ้นจริง

อัตราความถูกตอง

เสื้อสม + กางกางน้ําเงิน

5

4

5

80%

เสื้อขาว + กางเกงน้ําเงิน

5

2

5

40%

เสื้อเขียว + กางเกงขาว

5

4*

5

80%

ทั้งหมด

15

10

15

66.67%

หมายเหตุ การแจงเตือนลาชา
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง
จากขอมูลการทดลองและกระบวนการขางตน สามารถสรุปผลการทดลองไดเปนหัวขอ ดังนี้
-ความถูกตอง พบวาในกรณีของเสื้อสม + กางกางน้ําเงินนั้นมีความถูกตอง 80% ซึ่งมีคุณลักษณะเดนที่ชัดเจน
สวนอีก 2 กรณีที่เหลือนั้นมีคุณลักษณะเปนสีขาว ซึ่งระบบไมสามารถจะมวลผลได เนื่องมาจากมองวาสีขาวและดํานั้น
เปนความสวาง จึงมีความถูกตองต่ํา
-การแจงเตือนผิดพลาด พบการแจงเตือนผิดพลาด 6.67 % ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเดินออกไปนอกกลองแลว
เกิดการ Detect t & Tracking ที่ไปทําการติดตามสวนของแสงเงาที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งระบบยังไมสามารถแยกแยะวาเปน
บุคคลหรือวัตถุได

Fall Alarm

Fall Alarm

(a) แจงเตือนถูกตอง

(b) แจงเตือนผิดพลาด (Error)

รูปที่ 11 แสดงการผลลัพธของการแจงเตือน
-ปญหาการ Detect & Tracking
-ปญหาของการ Detect
สวนใหญเกิดจากเงาหรือการขาดหายของขอมูลบางสวนเนื่องจากขอมูลเหลานั้นมีความใกลเคียงกับ
พื้นหลังมากเกินไปจนระบบไมสามารถแยกออกได ทําใหการตรวจหาบริเวณของขอมูลนั้นมีขนาดเล็กหรือใหญเกินความ
เปนจริง
-ปญหาของการ Tracking ซึ่งสามารถแบงไดออกเปน 2 สวน คือ
1.สวนของ Motion Tracking ซึ่งเกิดจากกลุมของขอมูลที่ไมมีสวนที่ทับซอนกัน ทําใหในการตรวจหา
บริเวณของขอมูลนั้นเล็กกวาปกติ และไมครอบคลุมกลุมขอมูลทั้งหมด
2. สวนของ CamShift Tracking ซึ่งเกิดจากการตัดสีขาวและดําทิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม
ใหสีอื่นๆ ทําใหเกิดการติดตามบริเวณที่ไมแนนอน ทําใหระบบมองวามีความเร็วเกิดขึ้น
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ตัวอยางที่ผิดพลาดของกรณี “เสื้อขาว + กางเกงน้ําเงิน”

(บน) เฟรมที่ 216

(ลาง) เฟรมที่ 217

รูปที่ 12 แสดงความผิดพลาดของการ Detect & Tracking
ณ เฟรมที่ 216 สวนของ Motion Tracking จะสามารถตรวจหาบริเวณของกลุมขอมูลไดถูกตอง ทําใหในสวน
ของ CamShift Tracking ซึ่งไมประมวลผลสีขาวนั้นไปทําการติดตามบริเวณศีรษะแทน
ณ เฟรมที่ 217 สวนของ Motion Tracking สามารถตรวจหาบริเวณของลําตัวไดเทานั้น ขาดขอมูลบริเวณศีรษะ
ไป ทําใหในสวนของ CamShift Tracking ซึ่งเดิมติดตาม ณ บริเวณศีรษะ เปลี่ยนไปติดตามบริเวณกางเกงแทน ทําให
ระบบมองวามีความเคลื่อนไหว จึงเกิดความเร็วขึ้น ทําให algorithm ที่ใชในการตรวจจับเหตุการณหกลมนี้ไมทําการแจง
เตือน
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บทสรุป
สรุปผลการปฏิบัติงาน :
ระบบการตรวจจับเหตุการณหกลมของผูสูงอายุจากกลองวงจรปดดวยการประมวลผลภาพนี้สามารถวิเคราะห
เหตุการณหกลมไดจากขอมูลความกวาง, ความยาว, แกน และความเร็ว ซึ่งไดมาจากการประมวลผลภาพ และสามารถ
ประมวลผลไดแบบ real-time ซึ่งจําเปนมากสําหรับเหตุการณหกลมเพื่อใหระบบสามารถแจงเตือนไดอยางทันถวงที
จากการทดลองระบบกับตัวอยาง Datasets พบวามีความถูกตองเฉลี่ยประมาณ 66.67 % เนื่องการปญหาใน
สวนของการ Detect & Tracking ที่มีความคลาดเคลื่อนสูง แตสําหรับกรณีที่บุคคลนั้นมีคุณลักษณะสีเดนชัดเจนนั้นมี
ความถูกตองมากถึง 80 % ถาหากปรับปรุงแกไขในสวนของ Detect & Tracking ใหมีสิทธิภาพมากขึ้น และมีความ
คลาดเคลื่อนต่ําแลวคาดวาความถูกตองในการวิเคราะหเหตุการณหกลมนั้นนาจะมีมากขึ้น
ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ:
ระบบไมสามารถวิเคราะหเหตุการณหกลมในลักษณะที่ลมพุงเขาหาหรือพุงออกจากกลองได เนื่องจากเปน
ขอจํากัดของการมองเห็นจากกลองเพียงตัวเดียว และในการทดลองนั้นไมสามารถหาตัวอยาง Datasets ที่เหมาะสมได
เนื่องจากยังไมไดมีการเก็บรวบรวม Datasets ของเหตุการณหกลมกันอยางจริงจัง ซึ่ง Datasets ของงานวิจัยอื่นๆนั้นจะ
ทําการจําลองเหตุการณหกลมขึ้นในลักษณะที่เอื้ออํานวยตอเทคนิควิธีการที่งานวิจัยนั้นใช
แนวทางการดําเนินการตอเนื่อง :
ในสวนของการ Detect & Tracking ของระบบนั้นยังมีความคลาดเคลื่อนสูงซึ่งกอใหเกิดการวิเคราะหเหตุการณ
หกลมนั้นผิดพลาด คาดวานาจะมีการปรับปรุงในสวนนั้นใหมีความถูกตองมากขึ้น และทําการเพิ่มเติมความสามารถอื่นๆ
ของระบบเชน การจดจําบุคคล, การแบงแยกบุคคลกับวัตถุ เปนตน และเพิ่มจํานวนกลองที่ใชสําหรับการวิเคราะหผล
เนื่องจากขอจํากัดของกลองตัวเดียวนั้นไมสามารถวิเคราะหเหตุการณหกลมในลักษณะพุงเขาหาหรือพุงออกจากกลองได
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