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บทคัดย่ อ: ระบบฝึ กภาษามือไทยด้วยอุปกรณ์ไคเนคพัฒนาขึ้นสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการฝึ กการใช้ท่าทาง
ในภาษามื อ ไทย เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผู ฝ้ ึ กมี ก ารเคลื่ อ นไหวของมื อ และแขนได้ถู ก ต้อ งตามท่ า ทางของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญมากยิง่ ขึ้น การทางานของระบบประกอบด้วยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวจากเซนเซอร์
ของไคเนค การรู ้ จ าท่ า ทางภาษามื อ ต่ อ เนื่ อ งโดยประยุ ก ต์ ใ ช้จ ากหลัก การ SOFM Tf-Idf และ
Bayesian และแสดงผลเป็ นแอนนิ เมชันสามมิ ติเปรี ย บเที ย บระหว่า งผูฝ้ ึ กและผูเ้ ชี่ ย วชาญพร้ อม
คะแนนเพื่อประเมินความถูกต้องในการแสดงท่าทาง การทดลองขั้นต้นพบว่ามีความถูกต้องในการ
รู ้จาท่าทาง 64.81% สามารถรู ้จาท่าทางเมื่อแสดงท่าทางภาษามือไทยแบบต่อเนื่ อง ให้คะแนนความ
ถูกต้องในการแสดงท่าทางภาษามือไทยของผูฝ้ ึ ก และแสดงผลเป็ นสามมิติได้
คาสาคัญ: ภาษามือไทย, ไคเนค
Abstract: Thai sign language (TSL) training system with Kinect is developed for the beginner of
Thai sign language in training in order to improve trainee movement more correctly. The system
framework includes gesture detection from Kinect motion sensor, TSL gesture recognition using
SOFM, Tf-Idf and Bayesian, and TSL gesture assessment. The primary experimental result shows
the average accuracy of recognition is 64.81%. The system is able to recognize the continuing
gesture and give the assessment score of the performance. It also provide visualize 3D animation
of user language action.
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1. บทนา

ในการใช้ภาษามือเพื่อการสื่ อสารสาหรับผูท้ ี่มีปัญหาทางการได้ยินในประเทศไทย พบว่า
แต่ละท้องถิ่นมีการใช้งานเฉพาะกลุ่ม การใช้ท่าทางในการสื่ อความหมายที่ต่างกันนี้ อาจทาให้เกิ ด
ความไม่เข้าใจกันระหว่างการสื่ อสารได้ การกาหนดภาษามื อไทยจึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ น โดย กสทช.
(2555) ได้พฒั นาพจนานุ กรมอิเล็กทรอนิ กส์ ภาษามือไทยตามพื้นฐานธรรมชาติภาษามือไทย โดย
รวบรวมคาที่ใช้สื่ อสารในชี วิตประจาวัน เพื่อช่ วยให้มีก ารใช้ท่า ทางการสื่ อสารภาษามื อไทยที่
ตรงกัน
เพื่อที่จะสามารถสื่ อสารภาษามือไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ตอ้ งมีการเรี ยนรู ้ท่าทาง
ภาษามือไทยที่ตรงกัน สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนรู ้การใช้ท่าทางภาษามือไทย ไม่วา่ จะเป็ นผูท้ ี่เคยใช้
ภาษามือมาก่อนหรื อผูท้ ี่เริ่ มต้นฝึ กก็ตาม พบว่ามีปัญหาสาคัญที่อาจเกิ ดขึ้น คือความกังวลเกี่ ยวกับ
การเคลื่ อนไหวของร่ างกายเพื่อแสดงท่าทางที่ถูกต้อง ซึ่ งเป็ นอีกความท้าทายหนึ่ งที่ผวู ้ ิจยั ให้ความ
สนใจ โดยผูว้ ิจยั มีแนวคิดในการพัฒนาระบบฝึ กภาษามื อไทย เพื่อช่วยประเมินความถูกต้องของผู ้
ฝึ กในการใช้มือและแขนเคลื่อนไหวท่าทางในการสร้างคาเพื่อสื่ อความหมาย ผูว้ จิ ยั ได้นาเทคโนโลยี
ของอุ ป กรณ์ ไ คเนคมาช่ ว ยตรวจจับ ความเคลื่ อ นไหว โดยระบบต้น แบบที่ ส ร้ า งขึ้ น จะท าการ
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผูฝ้ ึ กโดยอัตโนมัติ รู ้จาท่าทางของภาษามือไทย ให้คะแนนความถูกต้อง
ในท่าทางของผูฝ้ ึ กเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และแสดงผลออกมาเป็ นแอนนิ เมชัน
สามมิติ
2. ทบทวนวรรณกรรม

ในการศึ ก ษาระบบที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภาษามื อ พบว่า มี ก ารใช้อุ ป กรณ์ เ พื่ อ รั บ ข้อ มู ล หลาย
ประเภท เช่ น การแปลภาษามือโดยใช้ถุงมืออิ เล็คทรอนิ คส์ (Kau et al., 2008) ข้อดี ของการใช้
อุปกรณ์นาเข้านี้ คือสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของนิ้วได้ ทาให้การจาแนกท่าทางที่แตกต่าง
กันเพียงการแสดงนิ้ วมื อ สามารถทาได้ดี อย่างไรก็ตามถุ งมื อนั้นมักเป็ นอุ ปกรณ์ ที่พฒั นาเฉพาะ
ขึ้นมา ทาให้การนาอุปกรณ์ น้ ี ไปใช้จริ งได้ยากกว่าอุปกรณ์ นาเข้าอื่น ดังนั้นจึงมีงานวิจยั ที่นาเสนอ
การรู ้ จาภาษามื อโดยใช้กล้องถ่ ายภาพ (Kumarage et al., 2011) ซึ่ งเป็ นอุ ปกรณ์ ที่มีอยู่ทวั่ ไป โดย
ข้อมูลที่นาเข้านั้นมีท้ งั เป็ นภาพนิ่งและภาพต่อเนื่ อง ข้อเสี ยของอุปกรณ์ประเภทนี้คือการนาข้อมูลไป
ประมวลผลเพื่อหาการเคลื่อนไหวในเชิ งลึกทาได้ยาก การรู ้จาภาษามือด้วยไคเนค (Tiwari et al.,
2015) ซึ่ งเป็ นกล้องที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวในเชิงลึกได้ จึงเป็ นอุปกรณ์หนึ่งในปั จจุบนั ที่
นิ ยมนามาใช้ในการรู ้ จาท่าทาง ไม่เฉพาะเพียงภาษามือเท่านั้น เช่น การรู ้จาท่าทางเพื่อใช้ในระบบ

การฝึ กเต้นบัลเล่ (Kyan et al, 2015) ระบบช่วยฟื้ นฟูการเคลื่อนไหวของผูป้ ่ วย (Shapi et al., 2015)
เป็ นต้น
3. การดาเนินการวิจัย

3.1. อุปกรณ์ ไคเนค
ไคเนค (Microsoft, 2016) เป็ นอุ ป กรณ์ ป ระเภทกล้อ งที่ พ ฒ
ั นาโดยบริ ษ ทั ไมโครซอฟต์
ภายในไคเนคประกอบด้วยอุ ป กรณ์ ฉายแสงอิ นฟาเรด กล้องวัดความลึ ก ของภาพ กล้องวีดี โ อ
ไมโครโฟน และเซนเซอร์ ประมวลผล เซนเซอร์ ของไคเนคสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของ
ผูใ้ ช้และแสดงผลเป็ นการเคลื่ อนไหวของข้อต่อของมนุ ษย์ในลักษณะของโครงกระดู ก (Skeleton)
ซึ่ งปั จจุบนั ไคเนคเวอร์ ชนั 2 สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและแสดงผลผ่านข้อต่อละเอียดถึง
25 ข้อต่อ และรองรับการเชื่ อมต่อกับระบบปฏิ บตั ิการวินโดว์ 8 ขึ้นไปผ่าน USB 3.0 รู ปที่ 1 แสดง
อุปกรณ์ไคเนค

รู ปที่ 1 อุปกรณ์ไคเนคเวอร์ชนั 2 (Microsoft, 2016)
3.2. กรอบแนวคิดของระบบ
ระบบฝึ กภาษามื อ ไทยด้ว ยอุ ป กรณ์ ไ คเนคได้รั บ ข้อ มู ล น าเข้า เป็ นลัก ษณะข้อ มู ล แบบ
เวคเตอร์ ซ่ ึ งระบุตาแหน่งของข้อต่อ 25 ส่ วน จากนั้นระบบจะใช้ขอ้ มูลเพื่อคาดการณ์ท่าทางภาษามือ
ของผูใ้ ช้ผ่า นกระบวนการรู ้ จาท่ า ทาง โดยใช้ข ้อมู ล ท่ า ทางภาษามื อของผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ จดั เก็ บ ใน
ฐานข้อมูล สุ ดท้ายระบบประเมินความถู กต้องของการทาท่าทาง โดยเปรี ยบเทียบท่าทางภาษามือ
ระหว่างผูใ้ ช้และผูเ้ ชี่ยวชาญ สรุ ปผลเป็ นคะแนนและแสดงผลผ่านแอนนิเมชันสามมิติ กรอบแนวคิด
ของระบบแสดงดังรู ปที่ 2
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รู ปที่ 2 กรอบแนวคิดของระบบ
3.3. การตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้
การตรวจจับการเคลื่อนไหวของผูใ้ ช้ ใช้ขอ้ มูลตาแหน่งของข้อต่อทั้ง 25 ส่ วน ในแกน x y
และ z ที่ประมวลผลมาจากเซนเซอร์ ของไคเนค โดยระบบจะเก็บข้อมูลตาแหน่งที่เปลี่ยนไปของแต่
ละข้อต่อตามการเคลื่อนไหวของผูใ้ ช้ เพื่อนาไปวิเคราะห์ในกระบวนการต่อไป ข้อต่อทั้ง 25 ส่ วน
ของไคเนคเวอร์ชนั 2 แสดงในรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ข้อต่อ 25 ส่ วนในไคเนคเวอร์ ชนั 2 (Microsoft, 2016)
3.4. การรู้ จาท่ าทางภาษามือ
3.4.1. Normalization
ขณะผูใ้ ช้แสดงท่าทางของภาษามื อ ระบบจะเก็บข้อมู ลตาแหน่ งของข้อต่อทั้ง 25
ส่ วนต่อเฟรม จากเริ่ มต้นจนเสร็ จสิ้ นการทาท่าทาง จากนั้นนาข้อมูลผ่านกระบวนการ Normalization

โดยให้ ข ้อ ต่ อ ส่ ว นฐานกระดู ก สั น หลัง (Spine Base) เป็ นต าแหน่ ง อ้า งอิ ง เพื่ อ น าไปใช้ใ นการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการรู ้จา ข้อมูลตาแหน่งต่อเฟรม จัดเก็บในรู ปแบบเวคเตอร์ ในสมการที่ 1

x  xi , i  1,...,75

โดย

xi

(1)

คือตาแหน่งของข้อต่อ โดยจัดเก็บทั้ง 2 5 ข้อต่อในแกน x y และ z

3.4.2. Vector Quantization
ในกระบวนการ Vector Quantization ผูว้ ิจยั สร้างคลาสของข้อมูลโดยใช้หลักการ
SOFM (Self-Organizing Feature Maps) จากอัล กอริ ทึ มของ Bashir (2006) โดย SOFM จะเรี ย นรู ้
ผ่านชุ ดข้อมูลการแสดงท่าทางภาษามือของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และกาหนดคลาส (นิวรอน) ของค่าที่สาคัญ
ของข้อมู ล ที่ เกิ ดขึ้ นในท่ า ทางภาษามื อ จากนั้นท าการ Vector Quantization โดยเลื อกคลาสจาก
SOFM ที่เหมาะสมกับข้อมูล และสร้างชุดลาดับคลาสสาหรับแต่ละท่าทางของภาษามือ โดย S c คือ
ชุดลาดับคลาสสาหรับท่าทางภาษามือที่ c ดังสมการที่ 2
S c  ni , i  1,..., f c 

(2)

เมื่อ ni คือ คลาสที่เฟรม i โดยแต่ละท่าทางภาษามือมีจานวน

fc

เฟรม

3.4.3. Gesture Histogram Construction
ชุ ดลาดับคลาสที่ได้จากกระบวนการก่อนหน้า จะนามาสร้างเป็ นฮิสโตแกรม โดย
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งวิธีการสร้างออกเป็ น 4 แบบ ดังนี้
1. BoW : ใช้หลักการของ bag-of-words โดยนับความถี่ของแต่ละคลาสที่เกิดขึ้น
ฮิสโตแกรมของ BoW แสดงดังสมการที่ 3 โดย H c,n คือ จานวนความถี่ของคลาสที่ n ในท่าทาง
ภาษามือที่ c
BoWc  H c,n ,1  n  N

(3)

2. Sparse Code (SC) : คล้ายวิธีการแบบ BoW แต่จะใช้การพิจารณาการเกิ ดขึ้ น
ของคลาส BoW โดยฮิสโตแกรมของ SC แสดงดังสมการที่ 5 ซึ่งใช้ค่า H c,n เช่นเดียวกับสมการที่ 3

1, if H c ,n  0
C c ,n  
0, otherwise

(4)

SCc  Cc,n ,1  n  N

(5)

3. Transition (T) : ใช้ ห ลัก การ bag-of-segments โดยพิ จ ารณาความถี่ ข องการ
ส่ งผ่านของคลาส จากชุดลาดับคลาสในเฟรมที่ i ไป j ฮิสโตแกรมของ T แสดงดังสมการที่ 6 โดย
H c,n(i j ) คือ จานวนความถี่ของคลาสที่ n ในท่าทางภาษามือที่ c จากชุดลาดับคลาสในเฟรมที่ i
ไป j
Tc  H c,n(i j ) , 1  n  N , 1  i  j  f c

(6)

4. Transition Sparse Code (TSC) : คล้ายวิธีการแบบ T แต่จะใช้การพิจารณาการ
เกิ ดขึ้ นของการส่ งผ่านของคลาส ฮิสโตแกรมของ TSC แสดงในสมการที่ 8 ซึ่ งใช้ค่า Hc,n(i j )
เช่นเดียวกับสมการที่ 6
1, if H c ,n (i  j )  0
TS c ,n (i  j )  
0, otherwise

(7)

TSCc  TSc,n(i j ) , 1  n  N , 1  i  j  f c

(8)

อย่างไรก็ตามในการทดสอบที่ 4.3 พบว่าท่าทางภาษามือที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันจะ
มีค่าคลาสในฮิสโตแกรมที่คล้ายกัน ผูว้ ิจยั จึงประยุกต์ใช้หลักการ Tf-Idf (term frequency–inverse
document frequency) เพื่อให้น้ าหนักค่าของคลาสที่สาคัญที่ปรากฎในแต่ละฮิสโตแกรม ซึ่งสามารถ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรู ้จาท่าทางโดยรวมได้ดีข้ ึน
3.4.4. Gesture Histogram Matching
กระบวนการจับคู่ฮิสโตแกรมเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการรู ้จาท่าทางภาษามือ เมื่อได้
ฮิสโตแกรมของท่าทางภาษามื อที่ผูใ้ ช้ให้ขอ้ มูลการเคลื่ อนไหวผ่านไคเนค จากกระบวนการก่ อน
หน้าแล้ว ระบบจะใช้วิธีการ Histogram Intersection ดังสมการที่ 9 และคานวณค่าความน่ าจะเป็ น

จากหลักการ Bayesian ดังสมการที่ 10 เพื่อคาดการณ์ท่าทางภาษามือของผูใ้ ช้ เทียบกับฐานข้อมูลฮิส
โตแกรมที่สร้างจากท่าทางภาษามือของผูเ้ ชี่ยวชาญ
HI (hs , hc )   min hs ,n , hc ,n 

(9)

n

เมื่อ hs คือ ฮิสโตแกรมของผูใ้ ช้ hc คือฮิสโตแกรมของผูเ้ ชี่ ยวชาญในท่าทางภาษา
มือที่ c และ n คือ ค่าของคลาสที่ n ตามวิธีการสร้างฮิสโตแกรมในหัวข้อ 3.4.3
Pt c | hs  

ที่ c

Pt hs | c Pt c 
 Pt hs | c Pt c 

(10)

เมื่อ Pt c | hs  คือ ความน่าจะเป็ นที่ฮิสโตแกรมของผูใ้ ช้
โดย Pt hs | c  และ Pt c  คานวณจากสมการที่ 11 และ 12
Pt hs | c   HI (hs , hc )

1
if t  t 0
 K
Pt c    P c | h   HI h , h 
t 1
s
s
c
otherwise




P
c
|
h

HI
h
,
 K t 1
s
s hc 

hs จะเป็ นท่าทางภาษามื อ

(11)
(12)

ในขั้นต้นระบบจะเลือกท่าทางภาษามือที่มีค่าความน่าจะเป็ นมากที่สุด
3.5. การแสดงผลและประเมินผลท่าทางภาษามือ
ท่ า ทางภาษามื อ จะแสดงผลเป็ นแอนนิ เ มชัน สามมิ ติ โดยแสดงท่ า ทางภาษามื อ ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ระบบได้คาดการณ์ในกระบวนการรู ้จา และท่าทางภาษามือของผูฝ้ ึ กที่ได้ให้ขอ้ มูลผ่าน
ไคเนค โดยจะแสดงผลเปรี ยบเทียบกันพร้อมค่าคะแนนความถูกต้องในการแสดงท่าทางของผูฝ้ ึ ก
การประเมินความถูกต้องในการแสดงท่าทางของผูฝ้ ึ กใช้การความแตกต่างตาแหน่งของข้อ
ต่อทั้ง 25 ส่ วนต่อเวลา ระหว่างผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูฝ้ ึ ก โดยในขั้นต้นให้เวลาในการแสดงท่าทางของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูฝ้ ึ กมีค่าเท่ากัน

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

4.1. ท่าทางภาษามือไทย
ท่ า ทางภาษามื อที่ นามาทดสอบ ผูว้ ิจยั เลื อกภาษามื อที่ แสดงความหมายของค าหรื อ วลี
จานวน 9 ท่าทาง ที่มีการเคลื่อนไหวไม่ซบั ซ้อนมากนัก ได้แก่ 1.สวัสดี 2.ขอบคุณ 3.ขอโทษ 4.บอก
ลา 5.โชคดี 6.ไม่เป็ นไร 7.คิด 8.เข้าใจ และ 9.ฉลาด
4.2. ข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่ าง
ในการสร้ าง SOFM และฐานข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บข้อมู ลท่าทางภาษามือจากผูเ้ ชี่ ยวชาญหนึ่ ง
ท่าน จานวนสิ บชุ ดข้อมู ลในแต่ละท่าทางภาษามือ โดยในข้อมู ลหนึ่ งชุ ด จะให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญยืนอยู่
ด้านหน้าอุปกรณ์ไคเนคระยะ 1.5 และ 2 เมตร โดยยืนในมุม 45 90 และ 135 องศากับอุปกรณ์
ส่ วนข้อมู ลที่ นามาทดสอบ มาจากการรั บข้อมู ลผ่านไคเนคของสองผูใ้ ช้ ผูใ้ ช้ละหนึ่ งชุ ด
ข้อมูลในแต่ละท่าทางในการทดสอบ 4.3 และหนึ่งผูใ้ ช้ จานวนหนึ่ งชุ ดข้อมูลแสดงท่าทางต่อเนื่ อง
จานวนเก้าท่าทาง ซึ่งทดสอบภายในห้องปฏิบตั ิการที่มีแสงเพียงพอ
4.3. การทดสอบประสิ ทธิภาพในการรู้ จาท่ าทาง
เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพในการรู ้จาท่าทางภาษามือ ได้ทาการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างแสดง
ท่าทางภาษามือตามที่กาหนดไว้ 9 ท่าทางและเปรี ยบเทียบผลกับการสร้างฮิสโตแกรมทั้ง 4 แบบคือ
Bag-of-Words Sparse Code Transition และTransition Sparse Code ระบบจะคาดการณ์ท่าทางภาษา
มือ โดยเลือกจากท่าทางที่มีค่า HI ที่คานวณในสมการที่ 9 มากที่สุด ผลลัพธ์ของความถูกต้องในการ
รู ้จาท่าทางแสดงดังตารางที่ 1
ค่าเฉลี่ ยความถู กต้องในการรู ้ จาประสิ ทธิ ภาพทั้งหมด 9 ท่าทาง พบว่าวิธีการแบบ BoW
และ TSC มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเท่ากับ 68.52% ส่ วนวิธีการแบบ T และ SC มีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง
เท่ากับ 62.96% และ 53.70% ตามลาดับ เช่นเดียวกันกับเมื่อใช้หลักการ Tf-Idf ในตารางที่ 2 พบว่า
วิธีการแบบ BoW และ TSC ยังคงมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ ยความถู กต้องแต่ละท่าทางภาษามื อ พบว่าท่าทาง “โชคดี ” มีค่าความ
ถูกต้องที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ ย เนื่ องจากมีตาแหน่งในการเคลื่ อนไหวของมือใกล้เคียงกับคาว่า “บอกลา”
แสดงดังรู ปที่ 4 นอกจากนี้ท่าทาง “คิด” “เข้าใจ” และ “ฉลาด” มีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย เนื่องจาก
ทั้ง 3 ท่าทาง มีการเคลื่อนไหวของมือไม่มาก และลักษณะการเคลื่อนค่อนข้างใกล้เคียงกัน อย่างไร
ก็ตามเมื่อได้เพิ่มหลักการ Tf-Idf เพื่อให้ค่าน้ าหนักของคลาสในฮิสโตแกรม พบว่าสามารถช่วยเพิ่ม

ประสิ ท ธิ ภาพการรู ้ จาในท่ า ทางที่ ใ กล้เคี ย งกันมากขึ้ น โดยสามารถรู ้ จาท่ า ทางของ “คิ ด” และ
“ฉลาด” ได้เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความถูกต้องในการรู ้จาท่าทางภาษามือ
ท่ าทางภาษามือ
1.สวัสดี
2.ขอบคุณ
3.ขอโทษ
4.บอกลา
5.โชคดี
6.ไม่เป็ นไร
7.คิด
8.เข้าใจ
9.ฉลาด
รวมทั้งหมด

BoW
66.67
100
83.33
83.33
16.67
83.33
100
16.67
16.67
68.52

ค่ าเฉลีย่ ความถูกต้ องในการรู้ จาท่าทางภาษามือ (%)
SC
T
TSC
รวมทั้งหมด
66.67
83.33
83.33
75
50
83.33
83.33
79.17
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
33.33
16.67
16.67
20.84
50
83.33
83.33
75
66.67
16.67
16.67
50
33.33
66.67
83.33
50
33.33
50
83.33
45.83
53.70
62.96
68.52
63.43

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความถูกต้องในการรู ้จาท่าทางภาษามือเมื่อใช้ Tf-Idf
ท่ าทางภาษามือ
1.สวัสดี
2.ขอบคุณ
3.ขอโทษ
4.บอกลา
5.โชคดี
6.ไม่เป็ นไร
7.คิด
8.เข้าใจ
9.ฉลาด
รวมทั้งหมด

BoW
83.33
100
83.33
83.33
33.33
83.33
66.67
16.67
83.33
70.37

ค่ าเฉลีย่ ความถูกต้ องในการรู้ จาท่าทางภาษามือ (%)
SC
T
TSC
รวมทั้งหมด
83.33
66.67
83.33
79.17
83.33
100
83.33
91.67
33.33
83.33
66.67
66.67
50
83.33
83.33
75
0
0
33.33
16.67
83.33
83.33
100
87.5
66.67
66.67
66.67
66.67
16.67
33.33
50
29.17
66.67
66.67
66.67
70.84
53.70
64.81
70.37
64.81

รู ปที่ 4 ท่าทาง “โชคดี” (ด้านซ้าย) และ “บอกลา” (ด้านขวา)
4.4. การทดสอบประสิ ทธิภาพในการรู้ จาท่ าทางต่ อเนื่อง
การทาท่าทางต่อเนื่ อง ระบบจะคาดการณ์ท่าทางภาษามือทันทีเมื่อผูใ้ ช้เริ่ มต้นให้ขอ้ มูลการ
เคลื่อนไหวผ่านทางไคเนค ทาการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างแสดงท่าทางภาษามือตามที่กาหนดไว้
9 ท่ า ทางต่ อเนื่ องกัน และเปรี ย บเที ย บผลกับ การสร้ า งฮิ ส โตแกรมทั้ง 4 แบบคื อ Bag-of-Words
Sparse Code Transition และTransition Sparse Code เช่ นเดี ยวกัน ระบบจะคาดการณ์ ท่าทางภาษา
มือ โดยเลือกจากท่าทางที่มีค่า ความน่าจะเป็ นที่คานวณในสมการที่ 10 มากที่สุด ค่าความน่าจะเป็ น
ของท่าทางภาษามื อทั้ง 9 ท่าทางของวิธีการแบบ BoW แสดงดังรู ปที่ 5 และผลลัพธ์ของการรู ้ จา
ท่าทางแสดงดังรู ปที่ 6

รู ปที่ 5 ค่าความน่าจะเป็ นของทั้ง 9 ท่าทาง แบบ BoW

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)
รู ปที่ 6 ผลลัพธ์ของการรู ้จาท่าทางของวิธีการ 4 แบบ
ผลลัพ ธ์ ข องการรู ้ จาท่ า ทางภาษามื อทั้ง 4 แบบ พบว่า ระบบมี แนวโน้ม ว่า จะคาดการณ์
ท่าทาง “โชคดี” “คิด” “เข้าใจ” และ “ฉลาด” ยังไม่ถูกต้อง เนื่ องจากระบบยังไม่สามารถแยกท่าทาง

ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวที่ ใ กล้เ คี ย งกัน อย่า งไรก็ ตามเมื่ อ เพิ่ ม หลัก การ Tf-Idf พบว่า ระบบสามารถ
คาดการณ์ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยสามารถคาดการณ์ท่าทาง “ฉลาด” ได้ดีข้ ึนในการสร้างฮิส
โตแกรมแบบ Bag-of-Words Sparse Code และ Transition
5. สรุ ปผลการวิจัย
ระบบฝึ กภาษามื อไทยด้วยอุ ป กรณ์ ไ คเนคที่ ไ ด้พ ฒ
ั นาขึ้ น สามารถรู ้ จาท่ า ทางภาษามื อ ที่
แตกต่ า งกัน ได้ อย่า งไรก็ ต ามในท่ า ทางที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวน้อ ยและลัก ษณะการเคลื่ อ นไหวที่
ใกล้ เ คี ย งกัน ยัง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการรู ้ จ าต่ า ในงานวิ จ ัย ขั้น ถัด ไปจะด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการรู ้จา รวมถึ งการแสดงผลผ่านแอนนิ เมชันสามมิติ และการประเมินความถูกต้อง
ของผูใ้ ช้ในการแสดงท่าทางภาษามือ
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