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บทคัดย่อ
ระบบรู้จ�ำกิจกรรมมนุษย์ส�ำหรับขาเทียมที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามารถส่งเสริมให้ผู้สวมใส่มีความสะดวก
และการเคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แบบจ�ำลองโครงข่ายประสาทเทียมที่ถูกพัฒนาในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อจ�ำแนก
กิจกรรมการเคลือ่ นไหวโดยใช้ขอ้ มูลเซนเซอร์แอคเซเลอโรมิเตอร์และไจโรสโคป ชุดข้อมูลการเดินทีม่ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ
จากผู้ทดลอง 30 คน มีอายุอยู่ในช่วง 19 ถึง 48 ปี แต่ละคนด�ำเนิน 6 กิจกรรม ได้แก่ การเดินที่ความเร็วปกติ เดินขึ้นบันได
เดินลงบันได ท่านั่งปกติ ยืนตัวตรง และการนอน ข้อมูลชุดนี้ถูกน�ำมาใช้ฝึกอบรมและทดสอบแบบจ�ำลองโครงข่าย
ประสาทเทียม จ�ำนวนเซลล์ประสาทในชัน้ ซ่อนถูกตัง้ ค่าโดยการเพิม่ ทีละ 1 เซลล์ โดยเริม่ จากจ�ำนวน 1 เซลล์ จนถึง 200 เซลล์
จนกว่าโครงข่ายให้ความถูกต้อง ความไว และความจ�ำเพาะสูงที่สุด โครงข่ายแบบป้อนไปข้างหน้าและวิธีการเรียนรู้
แบบส่งค่าย้อนกลับถูกใช้ในการสร้างแบบจ�ำลองโครงข่ายประสาทเทียม ผลการทดลองพบว่า จ�ำนวนเซลล์ประสาทที่
เหมาะสมในชั้นซ่อนเท่ากับ 73 เซลล์ แบบจ�ำลองโครงข่ายประสาทเทียมนี้สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาขาเทียมที่ควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ค�ำส�ำคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม ระบบรู้จ�ำกิจกรรมมนุษย์ ขาเทียมที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เซนเซอร์แอคเซเลอ
โรมิเตอร์และไจโรสโคป
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Abstract
Human activity recognition system for computerized prosthetic leg can help the wearers to have a
more comfortable and natural movement. In this study, an artificial neural network (ANN) model was
constructed to classify movement activities based on accelerometer and gyroscope sensors. The publicly
available walking dataset was collected from 30 subjects aged between 19–48 years. Each subject
performed 6 activities (normal walking, upstairs walking, downstairs walking, sitting, standing and laying).
This dataset was used for training and testing the ANN model. A number of neurons in the hidden
layer were set by changing them from 1 to 200 with an interval of 1 until the network with most
accuracy sensitivity and specificity was collected. The feedforward neural network (FFNN) trained using
backpropagation (BP) was used to build the ANN model. The results showed that the optimal number
of neurons in the hidden layer was 73. This ANN model can be applied in the development of
computerized prosthetic leg.
Keywords: Artificial Neural Network, Human Activity Recognition System, Computerized Prosthetic Leg,
Accelerometer and Gyroscope Sensors
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1. บทน�ำ
ปัจจุบันประชากรจ�ำนวน 40 ล้านคน ทั่วโลกต้อง
ด�ำรงชีวิตอยู่กับความพิการ แต่มีเพียงร้อยละ 5 ของผู้พิการ
ทัง้ หมดทีส่ ามารถเข้าถึงอุปกรณ์ชว่ ยเหลือ [1] ในประเทศไทย
มี ร ายงานสถิ ติ ท่ี แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ป ระชากรประมาณ 2
ล้านคน มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และเป็นผู้พิการที่
ถูกตัดรยางค์ล่างประมาณ 50,000 คน [2] ปัจจุบันส่วนใหญ่
เทคโนโลยีขาเทียมที่ทันสมัยมีราคาที่สูงมาก ท�ำให้ผู้พิการ
ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงขาเทียมที่ทันสมัย ผู้พิการที่ถูก
ตัดขาบริเวณเหนือเข่าในประเทศไทยถูกจ�ำกัดและได้ใช้แค่
ขาเทียมแบบดั้งเดิมที่มีต้นทุนต�่ำ ต่อมาผู้พิการเหล่านี้ได้รับรู้
ถึงความสามารถของขาเทียมที่ทันสมัยที่สามารถส่งเสริม
ความสะดวกและการเคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น
ในขณะที่ท�ำกิจกรรมประจ�ำวัน ซึ่งท�ำให้ผู้พิการที่สวมใส่
ขาเทียมนี้มีความสุขในการใช้ชีวิตประจ�ำวันเพิ่มขึ้น [3] ซึ่ง
ท� ำ ให้ ผู ้ พิ ก ารสามารถด� ำ รงชี วิ ต ด้ ว ยความสามารถสู ง สุ ด
ในสังคม ต่อจากนี้ผู้พิการจะต้องไม่ถูกจ�ำกัดโดยเทคโนโลยี
ด้วยเหตุผลที่ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีราคาสูง
หนึ่งในความท้าทายที่ส�ำคัญในการพัฒนาขาเทียมที่
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์คอื ระบบที่ผสู้ วมใส่จะสามารถ
ควบคุมขาเทียม เรียกว่า ระบบรู้จ�ำกิจกรรมมนุษย์ (Human
Activity Recognition) ซึ่งระบบรู้จ�ำกิจกรรมมนุษย์เป็น
ความต้องการขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับการควบคุมขาเทียม ที่ผา่ นมา
ได้มีงานวิจัยที่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการใช้แอคเซเลอโรมิเตอร์
(Accelerometer) และเซนเซอร์ (Sensor) เพือ่ รวบรวมข้อมูล
รูจ้ ำ� กิจกรรมมนุษย์ [4] ได้มงี านวิจยั ก่อนหน้านีไ้ ด้มกี ารเปิดเผย
ประโยชน์ในการใช้งานวิธีการของโครงข่ายประสาทเทียม
(Artificial Neural Network) ส�ำหรับระบบรู้จ�ำกิจกรรม
มนุษย์ [5]–[7] ซึ่งให้ความแม่นย�ำสูงในการจ�ำแนกกิจกรรม
ปัจจุบันโครงข่ายประสาทเทียมนั้นยังมีปัญหาที่ส�ำคัญก็คือ
การออกแบบโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่ง
โครงสร้างมีผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตราความส�ำเร็จของ
การจ� ำ แนกกิ จ กรรม ดั ง นั้ น การออกแบบโครงสร้ า งของ
โครงข่ า ยประสาทเที ย มยั ง คงเป็ น ความท้ า ทายที่ส� ำ คั ญ
โดยโครงสร้างประกอบด้วย จ�ำนวนของชั้นซ่อน (Hidden

Layer) จ�ำนวนของเซลล์ประสาท (Nodes/Neurons) ฟังก์ชนั
กระตุ้น และตัวแปรการเรียนรู้ (Learning Parameters)
[8], [9]
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมที่เหมาะสม
ส� ำ หรั บ ระบบรู ้ จ� ำ กิ จ กรรมมนุ ษ ย์ โ ดยใช้ ข ้ อ มู ล เซนเซอร์
แอคเซเลอโรมิเตอร์ และไจโรสโคป (Gyroscope) ส�ำหรับ
การพัฒนาขาเทียมที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 ระบบรู้จ�ำกิจกรรมมนุษย์
ระบบรู ้ จ� ำ กิ จ กรรมมนุ ษ ย์ เ ป็ น ความต้ อ งการหรื อ
ข้อก�ำหนดขั้นพื้นฐานส�ำหรับการท�ำงาน และมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่างมนุษย์และขาเทียมเหนือเข่าที่ควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าขาเทียมเข้าใจและพยากรณ์กิจกรรม
ที่ต้องการของมนุษย์ได้ ขาเทียมก็สามารถให้ความช่วยเหลือ
และส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเหมื อ นลั ก ษณะขาของ
มนุษย์ได้ดีย่ิงขึ้น ระบบรู้จ�ำกิจกรรมมนุษย์จะส�ำเร็จได้โดย
เปรียบเทียบสถานะกิจกรรมของขาเทียมกับผลกิจกรรม
ที่่�ได้้จากแบบจำำ�ลอง แบบจำำ�ลองดัังกล่่าวได้้มีี “การฝึึกอบรม”
ด้้วยฐานข้้อมููลที่่�เหมาะสม หลัังจากนั้้�น แบบจำำ�ลองถููกนำำ�มา
ใช้ส�ำหรับการรู้จ�ำกิจกรรมมนุษย์แบบเวลาจริง เพื่อที่จะ
ท�ำการฝึกและใช้งานแบบจ�ำลองดังกล่าว ขั้นตอนแรกต้อง
ก�ำหนดข้อมูลป้อนเข้าทีเ่ หมาะสม (Input) โดยเฉพาะการเลือก
ชุดเซนเซอร์ท่ีเหมาะสม ความยาวเฟรมที่เหมาะสมส�ำหรับ
ข้ อ มู ล นั้ น และชุ ด คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมที่ จ ะสกั ด จาก
แต่ละหน้าต่างข้อมูล นอกจากนี้ เพื่อที่จะน�ำไปประยุกต์ใช้
แบบเวลาจริง การลดขนาดข้อมูลที่เหมาะสมเป็นสิ่งจ�ำเป็น
เมื่อเลือกข้อมูลป้อนเข้าที่เหมาะสมแล้ว แบบจ�ำลองถูก
สร้างขึ้นตามชุดข้อมูลการฝึกอบรม หลังจากแบบจ�ำลองรู้จ�ำ
โหมดกิจกรรมถูกสร้างขึ้น เช่น การเดิน การยืน และการนั่ง
เป็นต้น แบบจ�ำลองนีถ้ กู น�ำไปใช้ในขาเทียมแบบตามเวลาจริง
เพื่ อ ก� ำ หนดกิ จ กรรมที่ น ่ า จะเป็ น มากที่ สุ ด ในช่ ว งเวลาที่
ก�ำหนด เพือ่ เพิม่ โอกาสในการก�ำหนดโหมดกิจกรรมทีถ่ กู ต้อง
ในการใช้งาน

อัฐพล ขาวนวล และคณะ, “การประเมินความสามารถของโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมส�ำหรับการรู้จ�ำกิจกรรมมนุษย์และการพัฒนา
ขาเทียมที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์.”
__20-0609(614-623).indd 616

3/6/2564 BE 09:52

วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีีที่่� 31, ฉบัับที่่� 4 ต.ค.–ธ.ค. 2564
The Journal of KMUTNB., Vol. 31, No. 4, Oct.–Dec. 2021

2.2 ข้อมูลตัวรับรู้
เพื่ อ ระบุ ค วามสามารถทางเทคนิ ค ของโครงสร้ า ง
โครงข่ายประสาทเทียม งานวิจยั นีน้ ำ� ชุดข้อมูลทดลองการเดิน
ที่เปิดเผยต่อสาธารณะมาด�ำเนินการทดลอง โดยข้อมูลชุดนี้
มีข้อมูลทดลองการเดินที่ได้ด�ำเนินกิจกรรม 6 กิจกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย การเดินที่ความเร็วปกติ เดินขึ้นบันได เดินลง
บันได ท่านั่งปกติ ยืนตัวตรง และการนอน [10] ข้อมูลชุดนี้
ได้้รัับจากผู้้�เข้้าร่่วมการทดลอง 30 คน ข้้อมููลที่่�ใช้้สำำ�หรัับการ
ฝึึกอบรมมีีจำำ�นวน 7,352 เหตุุการณ์์ และข้้อมููลที่่�ใช้้สำำ�หรัับ
การทดสอบมีจ�ำนวน 2,947 เหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์
มีคุณสมบัติ 561 คุณสมบัติ
2.3 การเลือกสถาปัตยกรรม
โครงข่ายประสาทเทียมจะต้องถูกก�ำหนดโดยจ�ำนวน
ปัญหาที่ป้อนเข้า และจ�ำนวนของเอาต์พุต (Output) ดังนั้น
จ�ำนวนเซลล์ประสาทในชั้นอินพุต (Input Layer) เท่ากับ
จ�ำนวนปัญหาที่ป้อนเข้า เช่นเดียวกันจ�ำนวนเซลล์ประสาท
ในชั้นเอาต์พุต (Output Layer) เท่ากับจ�ำนวนปัญหาของ
เอาต์พุต โครงข่ายประสาทเทียมโดยทั่วไปจะมี 2 หรือ
3 ชั้น [11]
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รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม
จนถึง 200 เซลล์ จนกว่าโครงข่ายให้ความถูกต้อง ความไว
และความจ�ำเพาะสูงที่สุด และเลือกใช้ฟังก์กระตุ้น LOGSIG
เพราะให้คา่ ความถูกต้อง ค่าความไว และ ค่าความจ�ำเพาะสูง
ซึ่่� ง เป็็ น ข้้ อ กำำ�หนดพื้้�นฐานของระบบรู้้�จำำ�กิิ จ กรรมมนุุ ษ ย์์
งานวิิจัยั นี้้�ใช้้ข้อ้ มููลเซนเซอร์์แอคเซเลอโรมิิเตอร์์และไจโรสโคป
ในวิิธีีการทดลองแบบลองผิิดลองถููก (Trial and Error)
เพื่่�อระบุุโครงสร้้างที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับระบบรู้้�จำำ�กิิจกรรม
โดยรููปที่่� 1 แสดงสถาปััตยกรรมโครงข่่ายประสาทเทีียม

3. ผลการทดลอง
3.1 ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดก�ำลังสอง
ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดก�ำลังสอง (Mean Squared
2.4 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม
แบบจ�ำลองโครงข่ายประสาทเทียมในงานวิจยั นีด้ ำ� เนิน Error; MSE) ถูกน�ำมาใช้ในการค�ำนวณความถูกต้องของ
การด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้า (Feed- แบบจ�ำลองและเปรียบเทียบระหว่างจ�ำนวนเซลล์ประสาท
Forward Artificial Neural Networks) และวิธกี ารเรียนรูแ้ บบ ในชัน้ ซ่อนโดย MSE วัดค่าเฉลีย่ ก�ำลังสองของความผิดพลาด
ส่งค่าย้อนกลับ (Backpropagation Learning Method) ระหว่างค่าจริง โดยค่า MSE ค�ำนวณดังสมการที่ (1)
แบบจ�ำลองนีถ้ กู ใช้เพือ่ รูจ้ ำ� รูปแบบกิจกรรม และถูกออกแบบ
(1)
บนพื้ น ฐานสถาปั ต ยกรรมของเพอร์ เ ซ็ ป ตรอนหลายชั้ น
(Multi-layer Perceptron) [11] แบบจ�ำลองนีป้ ระกอบด้วย
จ�ำนวนเซลล์ประสาทในชั้นซ่อนที่เหมาะสมส�ำหรับ
ชั้นข้อมูลป้อนเข้า มีจ�ำนวนเซลล์ประสาท 561 จ�ำนวน ซึ่ง
เท่ากับคุณสมบัตขิ องข้อมูลเซนเซอร์ ชัน้ ซ่อนจ�ำนวน 1 ชัน้ และ ระบบรู้จ�ำกิจกรรมมนุษย์ถูกก�ำหนดโดยค่า MSE ที่น้อยที่สุด
ชั้นเอาต์พุตจ�ำนวน 1 ชั้น มีจ�ำนวนเซลล์ประสาท 6 จ�ำนวน พบว่า จ�ำนวนเซลล์ประสาทในชั้นซ่อน 24 ตัว มีค่า MSE
เท่ากับจ�ำนวนกิจกรรม จ�ำนวนเซลล์ประสาทในชั้นซ่อนถูก น้อยที่สุด มีค่า MSE เท่ากับ 0.002671 รูปที่ 2 และ รูปที่ 3
ตั้งค่าโดยการเพิ่มทีละ 1 เซลล์ โดยเริ่มจากจ�ำนวน 1 เซลล์ แสดงค่า MSE ของจ�ำนวนเซลล์ประสาทในชั้นซ่อน
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รูปที่ 2 ค่า MSE ของโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม (1 ถึง 100 เซลล์)

รูปที่ 3 ค่า MSE ของโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม (101 ถึง 200 เซลล์)
3.2 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความไว (Sensitivity)
ค่าความจ�ำเพาะ (Specificity)
นอกจากค่่า MSE แล้้ว งานวิิจัยั นี้้�ได้้วิเิ คราะห์์โครงสร้้าง
ที่่� เ หมาะสมโดยการคำำ�นวณค่่ า ความถูู ก ต้้ อ ง คำำ�นวณดัั ง
สมการที่่� (2)

ค่าความไว สามารถค�ำนวณได้ดังสมการที่ (3)
(3)
และค่่าความจำำ�เพาะสามารถคำำ�นวณได้้ดัังสมการที่่� (4)

(2)

(4)

เมื่อ TP คือ จ�ำนวนกิจกรรมทีแ่ บบจ�ำลองท�ำนายว่าจริงและ
กิจกรรมนั้นได้เกิดขึ้นจริง
TN คือ จ�ำนวนกิจกรรมที่แบบจ�ำลองท�ำนายว่าไม่จริง
และกิจกรรมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง
FP คือ จ�ำนวนกิจกรรมที่แบบจ�ำลองท�ำนายว่าจริง แต่
กิจกรรมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง
FN คือ จ�ำนวนกิจกรรมที่แบบจ�ำลองท�ำนายว่าไม่จริง
แต่กิจกรรมนั้นได้เกิดขึ้นจริง

3.2.1 ค่าความถูกต้อง
ค่าความถูกต้องของโครงข่ายประสาทเทียมถูกก�ำหนด
โดยความสามารถที่รู้จ�ำกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง ค่าความ
ถูกต้องค�ำนวณจากความสัมพันธ์ระหว่าง TP และ TN [12]
ค่าความถูกต้องของจ�ำนวนเซลล์ประสาทในโครงสร้างของ
โครงข่ายประสาทเทียมแสดงดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 ค่าความ
ถูกต้องทีม่ ากทีส่ ดุ เท่ากับ 0.9698 โดยมีจำ� นวนเซลล์ประสาท
73 จ�ำนวน
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รูปที่ 4 ค่าความถูกต้องของโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม (1 ถึง 100 เซลล์)

รูปที่ 5 ค่าความถูกต้องของโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม (101 ถึง 200 เซลล์)

รูปที่ 6 ค่าความไวของโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม (1 ถึง 100 เซลล์)
3.2.2 ค่าความไว
	ค่่าความไวของการทดสอบนี้้�กำำ�หนดโดยความสามารถ
ในการรู้้�จำำ�กิิจกรรม ถ้้ากิิจกรรมนั้้�นสามารถตรวจจัับได้้อย่่าง
ถูกต้องตามเงื่อนไข เช่น การเดิน [13], [14] โดยค่าความไว
ค�ำนวณโดยการพิจารณาอัตราส่วนของกิจกรรมทีท่ ดสอบว่า
เป็น TP เช่น เหตุการณ์การเดิน ค่าความไวของจ�ำนวนเซลล์
ประสาทในโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมแสดงดัง
รูปที่ 6 และรูปที่ 7 ค่าความไวที่มากที่สุดเท่ากับ 0.9715
โดยมีจ�ำนวนเซลล์ประสาท 73 จ�ำนวน

3.2.3 ค่าความจ�ำเพาะ
ค่าความจ�ำเพาะของการทดลองนีจ้ ะสามารถเห็นได้ใน
ความสามารถรูจ้ ำ� ของกิจกรรมทีต่ รวจพบอย่างถูกต้องโดยไม่
ตรงกิจกรรมที่ก�ำหนด เช่น กิจกรรมที่ไม่ใช่การเดิน ค่าความ
จ�ำเพาะค�ำนวณโดยการพิจารณาอัตราส่วนของกิจกรรมทีเ่ ป็น
TN ในกิจกรรมอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่กจิ กรรมการเดิน ค่าความจ�ำเพาะ
ของจ�ำนวนเซลล์ประสาทในโครงสร้างของโครงข่ายประสาท
เทียมแสดงดังรูปที่ 8 และรูปที่ 9 ค่าความจ�ำเพาะทีม่ ากทีส่ ดุ
เท่ากับ 0.994 โดยมีจ�ำนวนเซลล์ประสาท 73 จ�ำนวน
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รูปที่ 7 ค่าความไวของโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม (101 ถึง 200 เซลล์)

รูปที่ 8 ค่าความจ�ำเพาะของโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม (1 ถึง 100 เซลล์)

รูปที่ 9 ค่าความจ�ำเพาะของโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม (101 ถึง 200 เซลล์)
4

อภิิปรายผลและสรุุป
ประโยชน์ที่ส�ำคัญของระบบรู้จ�ำกิจกรรมมนุษย์คือ
เพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการที่ถูกตัดรยางค์ล่างบริเวรเหนือเข่า
สามารถด�ำเนินกิจกรรมประจ�ำวันได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการใช้งาน
เซนเซอร์แอคเซเลอโรมิเตอร์และไจโรสโคป ในช่วงหลาย
ทศวรรษที่่�ผ่า่ นมา เซนเซอร์์แอคเซเลอโรมิิเตอร์์และไจโรสโคป
ถููกนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้สำำ�หรัับการพััฒนาขาเทีียมที่่�ควบคุุมด้้วย
ระบบคอมพิวเตอร์และเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของการท�ำ
กิจกรรมประจ�ำวัน

โครงข่ายประสาทเทียมได้มกี ารถูกน�ำมาใช้ในระบบรูจ้ ำ�
กิจกรรมมนุษย์ [5], [15]–[18] แต่ทว่าการก�ำหนดโครงสร้าง
ของโครงข่ายประสาทเทียมทีเ่ หมาะสมยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญ
เนื่องจากมีผลเกี่ยวของโดยตรงกับค่าความถูกต้องในการ
จ�ำแนกกิจกรรมประจ�ำวัน
จากการทดลองหาเซลล์ประสาทที่เหมาะสมโดยใช้
เงื่อนไขในการทดลองเดียวกัน สังเกตเห็นค่า MSE สามารถ
ตีความได้ว่า จ�ำนวนเซลล์ประสาท 24 จ�ำนวน จะท�ำงานได้
ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ค่าความถูกต้อง ค่าความไว และค่า
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ความจ�ำเพาะของค่าเฉลีย่ จากกิจกรรมทัง้ หมด แสดงให้เห็นว่า
จ�ำนวนเซลล์ประสาท 73 จ�ำนวน สามารถท�ำงานได้ดีท่สี ุด
เพื่่�อให้้มีีการจำำ�แนกกิิจกรรมที่่�ผิิดพลาดน้้อยที่่�สุุด เนื่่�องจาก
ผลการจำำ�แนกที่่�ผิดิ พลาดอาจจะทำำ�ให้้ผู้ส้� วมใส่่เกิิดอัันตรายได้้
และจ�ำนวนเซลล์ประสาทที่น้อยเกินไปไม่สามารถจ�ำแนก
กิจกรรมได้อย่างแม่นย�ำ ส�ำหรับระบบรู้จ�ำกิจกรรมมนุษย์
ที่ใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์แอคเซเลอโรมิเตอร์และไจโรสโคป
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลของการรูจ้ ำ� กิจกรรมของ
ชุดข้อมูลทดลองการเดิน กับงานวิจัยอื่นที่ได้ใช้โครงข่าย
ประสาทแบบคอนโวลู ชั น ที่ มี ก ารใช้ ชุ ด ข้ อ มู ล ทดสอบชุ ด
เดียวกันทีด่ คู า่ ความถูกต้องของค่าเฉลีย่ จากกิจกรรมทัง้ หมด
(Convolutional Neural Networks; CNN) [15]
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของวิธีการอื่น
Method
CNN + Stat. features + data centering
CNN + Stat. features
CNN + Stat. features + data normalization
CNN
CNN + Data centering
CNN + Data normalization
FFNN (This paper)

Accuracy
0.9763
0.9606
0.9548
0.9531
0.9235
0.9077
0.9698

งานวิิจัยั นี้้�ได้้นำำ�เสนอวิิธีกี ารศึึกษาโครงสร้้างที่่�เหมาะสม
ของโครงข่่ายประสาทเทีียมในการเปรีียบเทีียบ 1) MSE
2) ค่่าความถููกต้้อง 3) ค่่าความไว และ 4) ค่่าความจำำ�เพาะ
โครงสร้้างโครงข่่ายประสาทเทีียมโดยเพอร์์เซ็็ปตรอนหลายชั้้�น
ถูู กนำำ�มาใช้้ สำำ�หรัั บการทดลองฝึึ กอบรมและการทดสอบ
บนชุุดข้้อมููลทดลองการเดิิน ซึ่่�งจำำ�นวนเซลล์์ประสาทจะ
ถููกทดสอบผ่่านการทดลอง ซึ่่�งผลการทดลองของจำำ�นวน
เซลล์์ประสาทจะถููกประเมิินเพื่่�อหาโครงสร้้างของโครงข่่าย
ประสาทเทีี ย มที่่� เ หมาะสม งานวิิ จัั ย นี้้�สามารถสรุุ ป ได้้ ว่ ่ า
โครงสร้้ า งที่่� เ หมาะสมคืื อ ในชั้้�นป้้ อ นเข้้ า มีี จำำ� นวนเซลล์์
ประสาท 561 จำำ�นวน ชั้้�นซ่่อนมีีจำำ�นวนเซลล์์ประสาท 73
จำำ�นวน และชั้้�นเอาต์์พุุตมีีจำำ�นวนเซลล์์ประสาท 6 จำำ�นวน
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โดยใช้้ฟังั ชั้้�นกระตุ้้�น LOGSIG เป็็นวิิธีที่่ี มี� ปี ระสิิทธิิภาพสำำ�หรัับ
ระบบรู้้�จำำ�กิิจกรรมมนุุษย์์ที่่�ใช้้ข้้อมููลจากเซนเซอร์์แอคเซเลอ
โรมิิเตอร์์และไจโรสโคป ประสิิทธิิภาพของโครงสร้้างนี้้� คืือ
ให้้ค่่าความถููกต้้อง ค่่าความไว และค่่าความจำำ�เพาะของ
ค่่าเฉลี่่�ยจากกิิจกรรมทั้้�งหมด ซึ่่�งเป็็นข้้อกำำ�หนดพื้้�นฐานของ
ระบบรู้้�จำำ�กิิจกรรมมนุุษย์์ เพื่่�อที่่�จะให้้ผู้้�พิิการเข้้าถึึงเทคโนโลยีี
อำำ�นวยความสะดวกที่่�สามารถช่่วยเหลืือผู้้�พิิการให้้ดำำ�เนิินชีีวิติ
และทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น มีีการคาดการณ์์ว่่าระบบ
รู้้�จำำ�กิิจกรรมมนุุษย์์ยัังคงเป็็นหััวข้้อการวิิจััยสำำ�หรัับงานวิิจััย
ในอนาคตเพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�พิิการที่่�ถููกตััดรยางค์์ล่่าง
บริิเวณเหนืือเข่่า ที่่�สำำ�คััญผลการวิิจััยจากการศึึกษาครั้้�งนี้้�
จะถููกนำำ�มาใช้้สำำ�หรัับการพััฒนาระบบรู้้�จำำ�กิิจกรรมมนุุษย์์ที่่มี� ี
การใช้้ข้้อมููลจากเซนเซอร์์แอคเซเลอโรมิิเตอร์์และไจโรสโคป
เป็็นข้้อมููลที่่�ป้้อนเข้้าสู่่�ระบบสำำ�หรัับการพััฒนาขาเทีียมที่่�
ควบคุุมด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์
การศึกษาครัง้ นีม้ ขี อ้ จ�ำกัดหลักก็คอื การใช้งานชุดข้อมูล
ทดลองการเดิิน และการเลืือกจำำ�นวนเซลล์์ประสาทในชั้้�น
ซ่่อน ซึ่่�งค่่อนข้้างเป็็นความท้้าทายสำำ�หรัับการออกแบบ
โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมให้เหมาะสม งานวิจัย
ในอนาคตจะมุ ่ ง เน้ น ไปที่ก ารเก็ บรวมรวมข้ อ มู ล และการ
วิิเคราะห์์การดำำ�เนิินกิิจวััตรประจำำ�วัันของผู้้�พิิการที่่�ถููกตััด
รยางค์์บริิเวณเหนืือเข่่า และจะดำำ�เนิินการพััฒนาขาเทีียม
ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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ISPO) ส�ำหรับค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทางด้านกายอุปกรณ์
เอกสารอ้างอิง
[1] L. International. (2017, August). Why Limbs.
[Online]. Available:https://www.limbsinternational.org/why-limbs.html
[2] Department of Empowerment of Persons with
Disabilities, “Situation Report on Persons with
Disabilities in Thailand,” Ministry of Social
Development and Human Security, Bangkok,
Thailand, 2017 (in Thai).
[3] N. Yodpijit, M. Jongprasithporn, U. Khawnuan,
T. Sittiwanchai, J. Siriwatsopon, and G. Guerra.
(2018, June). Human-centered design of
computerized prosthetic leg: A questionnaire
survey for user needs assessment. [Online].
Available: https://link.springer.com/chapter/
10.1007/978-3-319-94947-5_98
[4] E. Zheng, B. Chen, X. Wang, Y. Huang, and Q. Wang,
“On the design of a wearable multi-sensor
system for recognizing motion modes and sit-tostand transition regular paper,” International
Journal of Advanced Robotic Systems, vol. 11,
no. 30, pp. 1–8, 2014.
[5] Z. Yu and M. Lee, “Human motion based intent
recognition using a deep dynamic neural model,”
Robotics and Autonomous Systems, vol. 71,
pp. 134–149, 2015.
[6] H. Huang, T. A. Kuiken, and R. D. Lipschutz,
“A strategy for Identifying locomotion modes
using surface electromyography,” IEEE
Transactions on Bio-medical Engineering, vol.
56, no. 1, pp. 65–73, 2009.
[7] B.hen, E. Zheng, X. Fan, T. Liang, Q. Wang, K.

[8]

[9]

[10]

[11]
[12]

[13]
[14]

[15]

Wei, and Long Wang, “Locomotion mode
classification using a wearable capacitive
sensing system,” IEEE Trans Neural Syst Rehabil
Eng, vol. 21, no. 5, pp. 744–755, 2013.
I. A. Basheer and M. Hajmeer, “Artificial neural
networks: Fundamentals, computing, design,
and application,” Journal of Microbiological
Methods, vol. 43, no. 1, pp. 3–31, 2000.
B. G. Zhang and M. Y. H. Eddy Patuwo, “Forecasting
with artificial neural networks:The state of the
art,” International Journal of Forecasting, vol. 14,
no. 1, pp. 35–62, 1998.
J. Reyes-Ortiz, D. Anguita, A. Ghio, L. Oneto, and
X. Parra. (2019, April). UCI machine learning
repository: Human activity recognition using
smartphones data set, 2012. [Online]. Available:
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/hum
an+activity+recognition+using+smartphones
K. L. Du and M. N. S. Swamy, Neural Networks
in a Softcomputing Framework. Springer
Science & Business Media, 2006.
A. Baratloo, M. Hosseini, A. Negida, G. El Ashal,
and G. El Ashal, “Part 1: Simple definition and
calculation of accuracy, sensitivity and specificity,”
Archives of Academic Emergency Medicine
(Emergency), vol. 3, no. 2, pp. 48–49, 2015.
H. Abdi, “Signal detection theory,” in Encyclopedia
of Measurement and Statistics, 3rd ed.,
Elsevier, 2007, pp. 313–324.
C. D. Wickens and J. G. Hollands, “Signal detection,
information theory, and absolute judgment,”
in Engineering Psychology and Human
Performance, Prentice Hall, 2000, pp. 17–28.
A. Ignatov, “Real-time human activity
recognition from accelerometer datausing

อัฐพล ขาวนวล และคณะ, “การประเมินความสามารถของโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมส�ำหรับการรู้จ�ำกิจกรรมมนุษย์และการพัฒนา
ขาเทียมที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์.”
__20-0609(614-623).indd 622

3/6/2564 BE 09:52

วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีีที่่� 31, ฉบัับที่่� 4 ต.ค.–ธ.ค. 2564
The Journal of KMUTNB., Vol. 31, No. 4, Oct.–Dec. 2021

623

convolutional neural networks,” Applied [17] S. Au, M. Berniker, and H. Herr, “Powered
ankle-foot prosthesis to assist level-ground and
Soft Computing Journal, vol. 62, pp. 915–922,
stair-descent gaits,” Neural Networks, vol. 21,
2018.
no. 4, pp. 654–666, 2008.
[16] U. Martinez-Hernandez and A. A. Dehghani-Sanij,
[18] M. M. Hassan, M. Z. Uddin, A. Mohamed, and A.
“Adaptive bayesian inference system for
Almogren, “A robust human activity recognition
recognition of walking activities and prediction
system using smartphone sensors and deep
of gait events using wearable sensors,” Neural
learning,” Future Generation Computer Systems,
vol. 81, pp. 307–313, 2018.
Networks, vol. 102, pp. 107–119, 2018.

อัฐพล ขาวนวล และคณะ, “การประเมินความสามารถของโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมส�ำหรับการรู้จ�ำกิจกรรมมนุษย์และการพัฒนา
ขาเทียมที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์.”
__20-0609(614-623).indd 623

3/6/2564 BE 09:52

