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บทคัดย่อ
with 33 video clips of human’s kicking, pushing and
บทความนี้นำ�เสนอการปรับใช้ Motion History Image punching, it is found that our method can correctly identify
หรือ MHI จากวีดิทัศน์เพื่อแสดงบริเวณและวิถีของการ the mid-action video frames with an average success rate of
เคลื่อนที่ของท่าทางของมนุษย์ที่ซ้ำ�แนวเดิม ทั้งนี้แม้ว่าวิธี 67% for all three gestures, with the highest success rate of
การสร้าง MHI นั้นง่ายและนิยมใช้อย่างแพร่หลายแต่ก็ไม่ 91% for kicking. Therefore, with our approach, MHI can be
เหมาะสำ�หรับข้อมูลทีม่ กี ารเคลือ่ นทีซ่ �้ำ แนวเดิม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั applied to represent the motion with repeating-path
จึงเสนอวิธแี ก้ปญ
ั หาด้วยการหาเฟรมทีแ่ สดงถึงช่วงกึง่ กลาง trajectory in a more correct and better way than using the
ของท่าทาง เพื่อแยกวีดิทัศน์ออกเป็นสองส่วนที่มีแนวการ MHI alone.
เคลื่อนที่ของวัตถุในภาพไม่ทับซ้อนกัน จากการทดลองกับ
วีดิทัศน์ที่แสดงการเตะ การผลักและการต่อยจำ�นวน 33 ชุด Keyword: Motion History Image (MHI), Gesture,
พบว่าวิธีการที่นำ�เสนอสามารถหาเฟรมกึ่งกลางของท่าทาง Repeating-Path Trajectory.
ได้ถูกต้องเฉลี่ย 67% สำ�หรับทั้ง 3 ท่าทาง และถูกต้องสูงสุด
ถึง 91% ในท่าเตะ ทำ�ให้สามารถใช้ MHI เพื่อสื่อถึงบริเวณ 1. บทนำ�
และแนวทางการเคลื่ อ นที่ ต ามลำ � ดั บ ก่ อ นหลั ง ของ
Motion History Image (MHI) ถูกนำ�เสนอโดย Bobick
การเคลือ่ นทีเ่ หล่านีไ้ ด้ถกู ต้องชัดเจนกว่าการใช้ MHI โดยไม่ และ Davis [1], [2] เพื่อใช้แสดง “วิถี” การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แบ่งช่วงของวีดิทัศน์ได้เป็นอย่างดี
ในภาพวี ดิ ทั ศ น์ ด้ ว ยภาพเพี ย งภาพเดี ย ว เพื่ อ แสดงถึ ง
“บริเวณ” ของการเคลื่อนที่ว่าอยู่ส่วนใดของภาพ และแสดง
คำ�สำ�คัญ: Motion History Image (MHI) วิถีการเคลื่อนที่ซ้ำ� ถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุว่าเป็นไป “ตามลำ�ดับอย่างไร”
แนวเดิม ท่าทาง
MHI เป็นทีน
่ ยิ มใช้กบั งานด้านการวิเคราะห์การเคลือ่ นที่
(Motion Analysis) และ การรูจ
้ �ำ ท่าทาง (Action Recognition)
Abstract
เพราะคำ�นวณง่าย ทนทาน และสามารถใช้กบั ภาพทีม่ คี วาม
This paper presents an approach to modify Motion History ละเอียดต่ำ�ได้ดี ในงานด้านการรู้จำ�ท่าทางที่ใช้ MHI แสดง
Image (MHI) to represent human’s motion with repeating-path การเคลื่อนที่ จะแยกประเภทและรู้จำ�ข้อมูลด้วยการใช้การ
trajectory from a video clip. Although MHI is easy to create เปรียบคู่กับแผ่นแบบ (Template matching) โดยการเก็บ
and widely used, it does not suit motion that has repeating- ข้อมูล MHI ทีเ่ ป็นแผ่นแบบไว้กอ
่ นแล้วจึงนำ� MHI ทีต่ อ้ งการ
path trajectory. Hence, we propose a method to identify the ทดสอบมาเปรียบคู่กับแผ่นแบบ
mid-action frame in order that the motion in each half of the
อย่างไรก็ตาม MHI มีข้อจำ�กัดคือ ไม่เหมาะกับภาพ
video clip does not have repeating path. From our experiments ประเภทที่ มี พื้ น หลั ง ที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นบ่ อ ยๆ (Dynamic
* ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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[3] ในกรณีที่ดึงเฉพาะส่วนที่มีการเคลื่อนที่ใน
ชุดภาพออกมา ด้วยการใช้วธิ พี นื้ ฐานเช่น การหักลบพืน้ หลัง
(Background Subtraction) หรือการหาความต่างระหว่างภาพ
(Frame Differencing) และ MHI ยังไม่เหมาะกับการเคลือ
่ นที่
ที่มีวิถีซ้ำ�กับแนวเดิม (Overwriting) [4], [5], [6], [7] เพราะ
จะทำ�ให้การเคลื่อนที่ที่แสดงใน MHI ผิดเพี้ยนไปเช่นกัน
เนือ่ งจากเกิดการทับซ้อนกับของแนวการเคลือ่ นทีก่ อ่ นหน้า
(History of motion) นอกจากนี้ MHI ยังมีขอ
้ จำ�กัดคือสามารถ
สือ่ ได้เฉพาะโครงสร้างของบริเวณทีม่ กี ารเคลือ่ นทีเ่ ท่านัน้ แต่
จะไม่สามารถแสดงถึงรายละเอียดการเคลือ่ นทีภ่ ายในแต่ละ
บริเวณได้ [8], [9]
ข้อมูลทีใ่ ช้ในบทความนีเ้ ป็นภาพวิดโี อของมนุษย์ทแี่ สดง
ท่าทางต่างกัน วิดีทัศน์หนึ่งชุดประกอบด้วยการแสดงหนึ่ง
ท่าทางต่อหนึ่งคน ซึ่งลักษณะของท่าทางเป็นการเคลื่อนที่
เป็นชนิดทีว่ ถิ กี ารเคลือ่ นทีไ่ ปกลับซ้�ำ แนวเดิม (Overwriting)
บทความนีป้ ระกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ หัวข้อแรกนีก้ ล่าว
ถึงบทนำ� หัวข้อต่อไปกล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ
ที่ 3 กล่าวถึงวิธีการสกัด MHI เพื่อแสดงถึงการเคลื่อนที่
ของวัตถุ หัวข้อที่ 4 นำ�เสนอวิธีการหาเฟรมกึ่งกลางของ
การเคลื่ อ นที่ จ ากชุ ด ภาพของการเคลื่ อ นที่ ที่ ซ้ำ � แนวเดิ ม
หัวข้อถัดไปแสดงถึงการทดลองและผลการทดลอง จากนั้น
เป็ น การวิ เ คราะห์และสรุปผล และหัวข้อสุดท้ า ยจะบอก
ทิศทางของงานวิจัยที่จะดำ�เนินต่อไป
background)

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้สนใจเฉพาะการเคลื่อนที่ที่มีวิถีไปกลับและซ้ำ�
แนวเดิมซึ่งเป็นข้อจำ�กัดหนึ่งของ MHI จากการค้นคว้าพบ
ว่ามีงานวิจัยต่างๆ ที่เสนอทางแก้ปัญหานี้ดังนี้
ปี 2004 Valstar และคณะ [6], [7], [10] ได้เสนอวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยการใช้ Multiple-level MHI (MMHI) ซึ่ง
เป็นการระบุคา่ ของ “ประวัตกิ ารเกิดเหตุการณ์” (History) ให้
กับแต่ละตำ�แหน่งในภาพ โดยให้ “จำ�นวนของลำ�ดับเหตุการณ์”์
(History levels) เป็น n และจำ�นวนของเฟรมภาพเป็น n+1
จากนัน้ กำ�หนดความต่างของค่าความเข้มแสงในแต่ละลำ�ดับ
เหตุ ก ารณ์ ห่ า งกั น เท่ า กั บ s (ตั ว อย่ า งเช่ น กำ � หนดให้
s = 255/n เป็นต้น) ซึ่งจะเป็นการระบุชัดเจนว่าลำ�ดับเฟรม
ที่เท่าไหร่เป็นสีไหน โดยงานวิจัยนี้นำ�มาประยุกต์ใช้กับการ
แสดงออกของใบหน้า (Facial Action) ซึง่ ผลทีไ่ ด้ไม่คอ่ ยดีนกั
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และให้คา่ ความถูกต้องน้อยกว่าการใช้ MHI อย่างเดียว [10]
ต่อมาในปี 2008 Ahad และคณะ [4] ได้ใช้ Directional
MHI (DMHI) แก้ปัญหาที่วิถีการเคลื่อนที่ซ้ำ�แนวเดิมนี้ โดย
ใช้ Gradient-based Optical Flow เป็นตัวแสดงการเคลื่อนที่
ระหว่างเฟรมต่อเฟรม และแยกออกเป็น 4 แบบ คือ การ
เคลือ่ นทีใ่ นแนวตัง้ ทัง้ ขึน้ และลง (±y) และการเคลือ่ นทีใ่ นแนว
นอนทั้งซ้ายและขวา (±x) วิธีนี้จะบอกทิศทางการเคลื่อนที่
และสามารถแก้ปญ
ั หาการเคลือ่ นทีท่ บั แนวเดิมได้ดี แต่ขอ้ มูล
ที่แยกเป็น 4 แบบจะมีขนาดใหญ่และใช้เวลาในการคำ�นวณ
เพิ่มมากขึ้น
ในปีเดียวกัน Kellokumpu และคณะ [11] ได้ใช้วิธีการ
สกัด Local Binary Pattern (LBP) histogram ออกจาก MHI
และ MEI เพื่อเป็นฟีเจอร์สำ�หรับสร้างโมเดลของท่าทาง ซึ่ง
คำ�นวณได้จากการแบ่ง MHI และ MEI ออกเป็น 4 ส่วน โดย
ยึดเอาจุดศูนย์กลางของโครงร่างเป็นตัวแบ่ง และใช้ LBP
สร้าง histogram ของแต่ละส่วน จากนั้นจึงสร้างโมเดลด้วย
HMMs (Hidden Markov Model) วิธีนี้สามารถช่วยแก้ปัญหา
วิ ถี ก ารเคลื่ อ นที่ ซ้ำ � แนวเดิ ม ได้ ดี แต่ ก ารแบ่ ง ส่ ว นข้ อ มู ล
ลักษณะนี้อาจไม่เหมาะสำ�หรับทุกท่าทางก็ได้ [12]
จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า งานเหล่านี้สนใจ
แก้ปัญหาการเคลื่อนที่ที่มีวิถีซ้ำ�แนวเดิมด้วยการปรับปรุง
MHI [4], [6], [7], [10] ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย ส่วนงานของ
Kellokumpu และคณะ [11] เป็นการแก้ไขโดยเลือกตัวแทน
ฟีเจอร์เป็นลักษณะอื่น
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อดีของ MHI ที่มีคุณสมบัติใน
การคำ�นวณง่ายและสามารถใช้ได้ดกี บั ภาพทีม่ คี วามละเอียด
ต่ำ� ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะปรับวิธีการใช้งาน MHI เพื่อให้เหมาะ
กับการเคลื่อนของมนุษย์ที่มีวิถีซ้ำ�แนวเดิมโดยการแบ่งชุด
ภาพวีดิทัศน์เป็นสองส่วนที่แยกการเคลื่อนที่ที่มีแนวทาง
ซ้อนทับกันออกจากกัน
3.

Motion History Image (MHI)
Motion History Image หรือ MHI [1], [2], [12] เป็นวิธก
ี าร

หนึ่งที่แสดงตำ�แหน่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุจากแต่ละ
เฟรมในภาพวีดทิ ศั น์หนึง่ ชุดตามลำ�ดับเหตุการณ์มารวมกัน
ไว้ในภาพเดียว และแสดงค่าแต่ละบริเวณนั้นด้วยค่าความ
เข้มแสงต่างๆ กันเพือ่ สือ่ ถึงลำ�ดับการเกิดเหตุการณ์กอ่ นหรือ
หลัง บริเวณที่มีความเข้มแสงที่มากที่สุด (หรือสว่างที่สุด)
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างภาพการเคลื่อนที่ที่มีวิถีการเคลื่อนไปกลับซ้ำ�แนวเดิม
สื่อถึงบริเวณที่มีการเคลื่อนที่ผ่านล่าสุดหรือปัจจุบันที่สุด
ส่วนบริเวณที่มีการเคลื่อน ที่ผ่านเฟรมก่อนหน้าก็จะแสดง
ด้วยค่าความเข้มแสงที่ลดลงตามลำ�ดับการเกิดเหตุการณ์
โดยทีเ่ ฟรมทีแ่ สดงการเคลือ่ นทีใ่ นลำ�ดับแรกสุด (คือปัจจุบนั
น้อยทีส่ ดุ ) อาจจะมีความเข้มแสงบริเวณทีม่ กี ารเคลือ่ นทีผ่ า่ น
น้อยมากๆ หรือเป็นสีดำ�ก็ได้
การสร้าง MHI ซึง่ แสดงบริเวณทีม่ กี ารเคลือ่ นทีต่ ามลำ�ดับ
เหตุการณ์ทเี่ กิดก่อนหลังด้วยภาพเพียงภาพเดียว ทำ�ได้โดย
ปรับเปลีย่ นบริเวณทีม่ กี ารเคลือ่ นทีไ่ ปตามข้อมูลการเคลือ่ นที่
ทีเ่ กิดขึ้น บริเวณทีม่ กี ารเคลือ่ นทีล่ ่าสุด (คือปัจจุบันทีส่ ดุ ) จะ
ถูกกำ�หนดให้มีค่าความเข้มแสงสูงสุด ส่วนบริเวณที่มีการ
เคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าก็จะถูกลดค่าความเข้มแสงลงไป
ตามลำ�ดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
เนื่องจากแต่ละเฟรมในวีดิทัศน์จะต้องถูกหาบริเวณที่มี
การเคลื่ อ นที่ ม าก่ อ น แล้ ว ค่ อ ยปรั บ เปลี่ ย นบริ เ วณการ
เคลื่อนที่ล่าสุดกับ MHI ด้วยฟังก์ชันที่ใช้ปรับค่า (Update
function) ซึง่ ในงานวิจย
ั นีจ้ ะหาบริเวณและตำ�แหน่งทีอ่ วัยวะ
มีการเคลื่อนที่จากภาพแรกด้วยการลบพื้นหลังจากภาพ
แต่ละเฟรม (Background subtraction) โดยให้ภาพแรกของ
แต่ละวีดิทัศน์เป็นพื้นหลังหรือภาพอ้างอิง
H(x, y, t) = |I(x, y, t) - I(x, y, 1) |

(1)

คือ ภาพที่ได้จากการลบพื้นหลังที่เวลา t และ
แต่ ล ะบริ เ วณที่ ไ ด้ จ ากการลบพื้ น หลั ง นี้ จ ะถู ก นำ � ไปเป็ น
ฟังก์ชันที่ใช้ปรับค่าตามลำ�ดับเหตุการณ์ โดยฟังก์ชันที่ใช้
H(x, y, t)
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ปรับค่าหาได้จากสมการที่ (2)
ψ(x, y, t) =

H(x, y, t) < ξ
{ 0,0, H(x,
y, t) ≥ ξ

(2)

จากสมการ ψ(x, y, t) คือ ฟังก์ชันที่ใช้ปรับค่า (Update
function) ที่ได้ผลเป็นภาพขาว-ดำ� โดยใช้ค่าขีดแบ่ง ( ξ ) ที่
ได้จาก Otsu’s Method เมือ่ ได้ฟงั ก์ชนั สำ�หรับปรับค่าทีเ่ ป็นภาพ
ขาว-ดำ�แล้ว ก็นำ�มาใช้ในการปรับปรุง MHI ตามสมการ (3)
MHI(x, y, t)
τ
if ψ(x, y, t) = 1
= max(0,MHI(x, y, t - 1) - δ)
otherwise δ

{

(3)

จะพบว่า MHI จะมีการปรับค่าไปเรื่อยๆ ตามฟังก์ชันที่
ใช้ปรับค่า บริเวณใดในภาพขาว-ดำ�ของฟังก์ชันปรับค่าเป็น
1 จะให้บริเวณนัน้ แทนด้วยค่า τ ซึง่ ในทีน่ คี้ อื ค่าความเข้มแสง
สูงสุดคือสีขาว และ δ เป็นตัวแปรที่คอยลดค่าความเข้มแสง
ลงเรื่อยๆ ในบริเวณที่ไม่ใช่บริเวณการเคลื่อนที่ล่าสุด ภาพ
ตัวอย่างของ MHI แสดงดังรูปที่ 4 ซึ่งบริเวณล่าสุดของการ
เคลือ่ นทีจ่ ะแสดงด้วยสีขาว และลำ�ดับของเหตุการณ์กอ่ นหน้า
จะมีการไล่ระดับสีเทาลงเรื่อยๆ จนถึงสุดท้ายเป็นสีดำ�
4. การหาเฟรมกึ่งกลางของท่าทาง (Mid-action frame)
งานวิจัยนี้สนใจท่าทางของมนุษย์ที่มีการเคลื่อนที่ที่ซ้ำ�
แนวเดิม เช่น การเตะ การชก เป็นต้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 1
ท่าทางของมนุษย์ทมี่ กี ารเคลือ่ นทีท่ ซี่ �้ำ แนวเดิมทีส่ นใจในงาน
วิจัยนี้มีลักษณะที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ บริเวณการ
เคลือ่ นทีข่ องอวัยวะจะเพิม่ ขึน้ ตามเวลา เมือ่ อวัยวะเคลือ่ นถึง
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ภาพที่ 2 (ก) แผนผังการหาเฟรมกึง่ กลางของการเคลือ่ นที่ (ข) ภาพตัวอย่างของผลต่างระหว่างเฟรมและภาพขาว-ดำ�ของผลต่าง
ตำ�แหน่ง “กึ่งกลางของท่าทาง” (Mid-action frame) แล้ว
อวั ย วะนั้ น ๆ ก็ ไ ม่ เ คลื่ อ นที่ ต่ อ แต่ จ ะเคลื่ อ นที่ ก ลั บ มาใน
แนวทางเดิมหรือคล้ายเดิมจนหยุดหรือจบการกระทำ�นั้นๆ
จะเห็นได้ว่า การ ใช้ MHI เพื่ออธิบายลักษณะการเคลื่อนที่
ดังกล่าวนี้จึงคลาดเคลื่อนไปจากที่ต้องการ
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะปรับใช้ MHI เป็นสอง
ช่วงต่อท่าทางการเคลือ่ นทีท่ ซี่ �้ำ แนวเดิมหนึง่ ท่าทาง คือ MHI
สำ�หรับช่วงครึ่งแรกของท่าทางที่มีการเคลื่อนที่ขึ้นไปจนถึง
จุดที่ไม่มีการเพิ่มระยะทาง และ MHI สำ�หรับครึ่งหลังของ
การเคลื่อนที่ต่อแต่ย้อนกลับซ้ำ�แนวทางเดิม
แผนผังการหาเฟรมกึง่ กลางของท่าทางจะแสดงด้วยภาพ
ที่ 2 (ก) และภาพตัวอย่างที่ได้จากแต่ละลำ�ดับด้วยภาพที่ 2
(ข) และ ภาพที่ 3
4.1 การหาผลต่างของค่าความเข้มแสงระหว่างเฟรม
(Frame - differencing)

D(x, y, t) = |I(x, y, t) - I(x, y, 1) |

(4)

D(x, y, t) คือ ผลของการหาผลต่างทีเ่ ฟรม t แสดงดังภาพ

ที่ 2 และ I(x, y, t) คือ ค่าความเข้มแสงที่ตำ�แหน่ง (x, y) เฟรม
t ผลที่ได้จากการหาผลต่างระหว่างเฟรมแสดงดังตัวอย่าง
ภาพที่ 2(ข) ในลำ�ดับที่ 2
4.2 บริเวณของการเคลื่อนที่ (Movement’s Area)
เนื่องจาก D(x, y, t) จะแสดงบริเวณของผลต่างของค่าความ
เข้มแสงที่มีการเคลื่อนที่จากเฟรมก่อนหน้ามาเฟรมปัจจุบัน
จะได้บริเวณที่มีความเข้มแสงมากกว่าบริเวณอื่น ดังนั้น
ถ้าต้องการนับเฉพาะบริเวณทีเ่ กิดการเคลือ่ นทีแ่ ยกออกจาก
บริเวณอื่น จะต้องเปลี่ยนผลต่างของค่าความเข้มแสงเป็น
ภาพขาว-ดำ� (Binary Image) ด้วยสมการ (5) โดยแทนบริเวณ
ที่มีการเคลื่อนที่ด้วยสีขาว และบริเวณที่ไม่มีการเคลื่อนที่
ด้วยสีดำ�

0, D(x, y, t) < threshold
จากภาพที่ 1 จะพบว่าในหนึ่งรอบวิดีโอจะประกอบด้วย
(5)
B(x, y, t) = { 1, D(x, y, t) ≥ threshold
เฟรมภาพหลายๆ เฟรมต่อเนื่องกัน และวิถีการเคลื่อนที่
เป็นการเคลื่อนที่ซ้ำ�แนวเดิม สำ�หรับการหาเฟรมกึ่งกลาง
B(x, y, t) เป็นภาพขาว-ดำ� ทีไ่ ด้จากค่าขีดแบ่ง (threshold)
ของท่าทาง (Mid-action Frame) ถ้าพิจารณาจากความเร็ว โดยใช้ Otsu’s Method และผลที่ได้แสดงดังภาพที่ 2(ข) ใน
ของการเคลือ่ นทีแ่ บบเฟรมต่อเฟรม จะพบว่าบริเวณทีม่ กี าร ลำ�ดับที่ 3
เคลื่อนที่เร็วจะส่งผลให้เกิดบริเวณของความต่างระหว่าง
4.3 การเลือกเฟรมกึ่งกลางของท่าทางจากบริเวณ
เฟรมมาก ส่วนบริเวณที่เป็นเฟรมกึ่งกลางจะให้บริเวณของ ของการเคลื่ อ นที่ (Predict Mid-action frame from
ความต่างน้อยมาก หรือ ไม่มีเลย และการหาผลต่างระหว่าง movement’s area)
เฟรมหาได้จากสมการ (4)
เมื่อได้ภาพที่แสดงบริเวณการเคลื่อนที่ด้วยภาพขาว-ดำ�
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ตามภาพที่ 2(ข) จะพบว่าบริเวณทีเ่ กิดการเคลือ่ นทีข่ องแต่ละ
ภาพมีขนาดไม่เท่ากัน ดังนัน้ การเลือกเฟรมกึง่ กลางสามารถ
เลือกได้จากการพิจารณาจากบริเวณของการเคลื่อนทีแ่ ต่ละ
เฟรม
โดยตัง้ สมมติฐานไว้วา่ เฟรมทีน่ า่ จะเป็นเฟรมกึง่ กลางของ
ท่าทางคือเฟรมตำ�แหน่งกึง่ กลางของจำ�นวนเฟรมทัง้ หมดใน
หนึง่ ชุดวีดทิ ศั น์ แต่เฟรมกึง่ กลางของท่าทางอาจจะไม่ได้อยู่
ตำ�แหน่งกึ่งกลางของเฟรมทั้งหมดเสมอไป ดังนั้นการเลือก
เฟรมกึง่ กลางของท่าทางทำ�โดยเอาเฟรมทีอ่ ยูล่ �ำ ดับกึง่ กลาง
ของชุดวีดิทัศน์มา 3 เฟรม และเลือกหนึ่งในนั้นที่มีบริเวณ
น้อยทีส่ ดุ เป็นเฟรมกึง่ กลางของท่าทาง ซึง่ กราฟบริเวณพืน้ ที่
ของแต่ละเฟรมและเฟรมกึง่ กลางของการเคลือ่ นทีท่ ถี่ กู เลือก
จะแสดงในภาพที่ 3 โดยลำ�ดับที่ 4 แสดงคือกราฟจำ�นวน
ของบริเวณการเคลือ่ นที่ และจุดทีม่ บี ริเวณน้อยทีส่ ดุ ทีไ่ ด้จาก
การเลือกจะแสดงในลำ�ดับที่ 5

5.2 ผลการทดลอง
จากหัวข้อที่ 4 ที่เสนอวิธีการในการเลือกเฟรมกึ่งกลาง
ของท่าทาง เมื่อใช้การเลือกโดยอัตโนมัติจากวิธีดังกล่าว
เปรียบเทียบกับเฟรมกึ่งกลางของท่าทางที่เลือกไว้ ผลของ
การเลือกเฟรมกึ่งกลางของท่าทางแสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 4 ผลของการเลือกเฟรมกึ่งกลางของการเคลื่อนที่
การแสดงท่าทาง
การเตะ
การชก
การผลัก

ผลของการเลือก
ถูกต้อง
0.91
0.45
0.64

ผิดพลาด
0.09
0.55
0.36

จากตารางที่ 1 ผลของการเลือกเฟรมกึง่ กลางของท่าทาง
ได้ผลความถูกต้องโดยเฉลี่ย คือการเตะ 91% การชก 45%
และการผลัก 64%
และภาพที่ได้จากการใช้ MHI ในการแสดงการเคลื่อนที่
ของแต่ละท่าทาง ที่แบ่งส่วนเฟรมของการเคลื่อนที่เป็นสอง
ส่วนด้วยเฟรมกึ่งกลางของท่าทางแสดงในภาพที่ 4 โดยค่า
ของตัวแปร δ ที่เป็นตัวลดค่าความเข้มแสงจะแปรผันตาม
ภาพที่ 3 กราฟพื้นที่ของแต่ละเฟรมและเฟรมกึ่งกลางของ จำ�นวนเฟรมในแต่ละส่วน เนื่องจากต้องการดูภาพทุกเฟรม
การเคลื่อนที่ที่ถูกเลือก
และให้ความต่างของค่าความเข้มแสงแยกกันชัดเจน ดังนั้น
ในแต่ละภาพของ MHI จะมีคา่ ความเข้มแสงในแต่ละบริเวณ
5. การทดลองและผลการทดลอง
ไม่เท่ากัน เมื่อเทียบกับ MHI อื่น
5.1 ฐานข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในบทความนี้เป็นภาพวีดิทัศน์ และจำ�นวน
เฟรมภาพของแต่ละหนึ่งชุดวีดิทัศน์ไม่เท่ากัน ซึ่งลักษณะ
ของภาพที่เก็บมามีดังนี้
• ภาพคนแสดงท่าทางแบบเต็มตัว
• ท่าทางมีวิถีการเคลื่อนที่แบบไปกลับและซ้ำ�แนวเดิม
ภาพที่ 4 การแสดงการเคลื่อนที่ด้วย MHI หลังจากแบ่ง
• หนึ่งชุดวีดิทัศน์มีหนึ่งคนแสดงเพียงท่าทางเดียว
วิดีโอออกเป็นสองส่วน (ก),(ง) คือ MHI ของ
• พื้นหลังไม่ซับซ้อน
การเตะครึ่งแรกและครึ่งหลัง (ข),(จ) คือ MHI
• เก็บข้อมูลในร่ม
ของการชกครึ่งแรกและครึ่งหลัง และ (ค), (ฉ)
• ใช้กล้องในการเก็บภาพเพียงตัวเดียว มุมมองเดียว
คือ MHI ของการผลักครึ่งแรกและครึ่งหลัง
โดยท่าทางทีเ่ ก็บมาทัง้ หมด กำ�หนดให้ 1 คน แสดง 3 ท่า
คือ การเตะ การชก และการผลัก มีคนแสดงท่าทางทั้งหมด
11 คน รวมทั้งหมด 33 วีดิทัศน์ แสดงตัวอย่างตามภาพที่ 1
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6. การวิเคราะห์และสรุปผล
จากผลการเลือกเฟรมกึง่ กลางการเคลือ่ นทีพ่ บว่าการเตะ
มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องมากทีส่ ดุ ส่วนการชกและการผลัก
มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเฉลีย่ ประมาณ 50% ซึง่ อาจจะเกิด
จากการพิจารณาจากพื้นที่ของการเคลื่อนที่และขนาดของ
แขนที่เคลื่อนที่มีขนาดเล็กพื้นที่จึงน้อย และทำ�ให้ตำ�แหน่ง
ของเฟรมที่บริเวณน้อยที่สุดมีความคลาดเคลื่อนที่ได้
จากการทดลองจะบอกได้ว่า MHI มีข้อจำ�กัดที่ไม่เหมาะ
กับข้อมูลที่มีวิถีการเคลื่อนที่ไปกลับแนวเดิม ทางผู้จัดทำ�ได้
ใช้วิธีการหาเฟรมกึ่งกลางของท่าทางเพื่อแยกส่วนของการ
เคลื่อนที่ที่จะทับซ้อนกันออกโดยทดลองกับการเตะ การชก
และการผลัก พบว่าสามารถเลือกเฟรมกึ่งกลางของท่าทาง
ได้ถกู ต้องสูงสุด 91% และต่�ำ สุด 45% คือการเตะและการชก
ตามลำ�ดับ สรุปว่าการหาเฟรมกึ่งกลางของท่าทางด้วยวิธีนี้
เหมาะกั บ การเคลื่ อ นที่ มี วิ ถี ไ ปกลั บ ซ้ำ � แนวเดิ ม ที่ มี เ ฟรม
กึง่ กลางของท่าทางประมาณตำ�แหน่งกึง่ กลางของชุดวีดทิ ศั น์
และถ้ามีขนาดของบริเวณการเคลื่อนที่มากเปอร์เซ็นต์ของ
ความถูกต้องก็จะสูงด้วย
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