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บทคัดย่อ 

เนื�องจากปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัดา้นเทคโนโลยคีวามบนัเทิงเป็นอยา่งมาก เพื�อตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน 

เทคโนโลยกีารสร้างความสมจริงในการเล่นเกม หรือที�เรียกกนัทั�วไปวา่ เทคโนโลยโีมชั�นคอนโทลเลอร์(Motion controller) 

สามารถแบ่งตามการใชง้านของอุปกรณ์ได ้7 ประเภท ดงันี:  ;.ไคเนค (Kinect) >.วีรีโมท (Wii Remote) และ 7. เพลย์

สเตชนัมูพ (PlayStation®Move) ในที�นี: จะกล่าวถึงรายละเอียดของการทาํงานและการประยกุตใ์ชไ้คเนค (Kinect) ซึ� งเป็น

อุปกรณ์เสริมของเครื�องเล่นเกมเอกซ์บ็อก (Xbox) ที�ถูกผลิตมาเพื�อเพิ�มความสมจริงและความสนุกสนานในการเล่นเกม โดย

ใช้เทคโนโลยีที�วิจัยและพฒันาร่วมกับไพรม์เซนเซอร์ (PrimeSensor) เป็นตวัขบัเคลื�อน ภายใน Kinect ประกอบด้วย 

อุปกรณ์ฉายแสงอินฟาเรด (Infrared) กลอ้งวดัความลึกของภาพ (Dept Camera) กลอ้งวีดีโอ (Video Camera) ไมโครโฟน 

และเซนเซอร์ (Sensor) ประมวลผล และทาํการแปลงสัญญาณออกมา นอกจากนี: ยงัสามารภนาํไปพฒันาใชก้บัอุปกรณ์อื�น

เช่นคอมพิวเตอร์ซึ�งถือวา่เป็นอุปกรณ์ที�มีความทนัสมยัเหมาะกบัโลกเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

คาํสําคญั โมชัEนคอนโทลเลอร์, ไคเนค, วรีีโมท, เพลย์สเตชันมูพ 

 

1. บทนํา 

    เทคโนโลยีการเพิ�มความสมจริงในการเล่นเกม หรือที�

เรียกกนัทั�วไปวา่ เทคโนโลยี Motion controller สามารถ

แบ่งตามการใช้งานของอุปกรณ์ได้ 7 ประเภท ดังนี:          

;. ไคเนค (Kinect) ที�ใชง้านร่วมกบัเครื�องเล่นเกมเอกซ์

บ๊อก (Xbox) >. วีรีโมท (Wii Remote) ที�ใช้งานกับ

เครื� องเล่นเกมวี (Wii)[1] และ 7. เพลย์สเตชันมูพ 

(PlayStation®Move) ที�ใช้งานกับเครื� องเล่นเกมเพลย์

สเตชนัทรี (PlayStation3)[2] ซึ�งอุปกรณ์ทั:ง 7 ประเภทนี: มี

หลกัการทาํงานที�แตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นดา้นเทคโนโลยี

ที�ใชใ้นการตรวจจับความเคลื�อนไหว ประสิทธิภาพการ

ตรวจจบัความเคลื�อนไหว ขอ้จาํกดัดา้นการใชง้าน ความ

เหมาะสมกบัการเล่นเกมในแต่ละประเภท Kinect Wii 

Remote และ PlayStation®Move เป็นอุปกรณ์ที�พฒันาขึ:น

มาสําหรับให้ความรู้สึกสมจริงในการเล่นเกมเป็นหลัก 

โดยผูผ้ลิตอุปกรณ์ทั: ง 7 ประเภทจะนําเสนอจุดเด่นของ

อุปกรณ์ที�ตนเองผลิตเพื�อเป็นการดึงดูดความสนใจจาก

ลูกคา้ผูเ้ล่นเกม เริ�มจาก เทคโนโลยีดา้นWii Remote ของ

ผูผ้ลิตเครื�องเล่นเกมนินเทนโด (Nintendo) ซึ�งเป็นผูที้�ผลิต

ออกมาเป็นรายแรกในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.>cde ทาํ
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ใหผู้เ้ล่นสามารถออกท่าทางในการเล่นเกมได ้โดยแสงอิน

ฟาเรดจบัการเคลื�อนไหวของ Wii Remote ที�ผูเ้ล่นควบคุม

อยู ่[1] หลงัจากนั:นประมาณ d ปี ในช่วงปลายปี พ.ศ.>ccd 

บริษทัไมโครซอฟตผ์ูผ้ลิต Xbox ก็ไดว้างจาํหน่ายอุปกรณ์ 

Kinect ซึ�งแตกต่างกบั Wii Remote คือ Kinect สามารถใช้

ระบบกล้องอินฟาเรด ตรวจจับการเคลื�อนไหวได้ทั: ง

ร่างกายซึ� งถือเป็นการเล่นเกมที�ให้ความสมจริงมากขึ:น 

จากการเพิ�มประสิทธิภาพในการประมวลผลขอ้มูลของ

เทคโนโลยี Kinect[3] ส่วนบริษทัโซนี�(Sony) ก็ไดผ้ลิต 

PlayStation®Move ออกวางจาํหน่ายเช่นกนั เพื�อเป็นการ

สร้างจุดเด่นให้กบัเครื�อง PlayStation 3 อุปกรณ์ดงักล่าว

ใชเ้ทคโนโลยดีา้นการเปล่งแสงของไดโอด สีของไดโอด

ขึ:นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มที�ผูเ้ล่นอยู ่โดย PlayStation7 จะมี

ระบบไดนามิกในการแยกสีต่างๆออกจากฉากหลงัทาํให้

ปรากฎภาพเคลื�อนไหวที�มีมิติมากขึ:น[4] 
 

H. นิยามของ Kinect 

    Kinect เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื�องเล่นเกม Xbox ที�ถูก

ผลิตมาเพื�อเพิ�มความสมจริงและความสนุกสนานในการ

เล่นเกม โดยใช้เทคโนโลยีที� วิจัยและพัฒนาร่วมกับ 

PrimeSensor เป็นตวัขบัเคลื�อน การพฒันา Kinect ในช่วง

แรกนั:น ทางไมโครซอฟต์ซึ� งเป็นผูผ้ลิตไดใ้ชชื้�ออย่างไม่

เป็นทางการวา่โปรเจคนาทาล (Project Natal) จนกระทั�ง

เปลี�ยนมาใชชื้�อ Kinect ซึ� งมาจากคาํวา่ไคเนติก (Kinetic) 

รวมกบัคาํวา่คอนเนค (Connect)  

    การทํางานของ Kinect สําหรับผูเ้ล่นนั:นไม่มีอะไร

ซับซ้อน โดยอุปกรณ์ Kinect จะประกอบด้วยกลอ้งรับ

ภาพและไมโครโฟนรับเสียง เมื�อ Kinect ทาํงานนั:นก็จะ

รับภาพการเคลื�อนไหวของผู ้เ ล่นจากกล้องเข้า สู่ชิป

ประมวลและทาํการแปลงสัญญาณออกมา ดงันั:นแนวคิด

ของ Kinect ก็คือตวัผูเ้ล่นจะตอ้งเป็นจอยคอนโทลเลอร์

(Joy Controller) เอง ฉะนั:นเกมที�ใชอุ้ปกรณ์ Kinect เป็น

เกมที�ตอ้งใชร่้างกายของผูเ้ล่นทั:งหมดทุกเกม[5] เช่น เมื�อ

ใชก้บัเกมตีปิงปอง หากไม่มีตวั Kinect คอยจบัลกัษณะ

การเคลื�อนไหว ผูเ้ล่นก็ยงัคงตอ้งบงัคบัการตีปิงปองของ

ตวัละครในเกมดว้ยจอยสติก (Joy Stick) อยู ่แต่เมื�อใช ้

Kinect ผูเ้ล่นก็เพียงแค่ขยบัร่างกายในลกัณษะของการตี

ปิงปอง โดยไม่ต้องถือจอยสติก ซึ� งจะเพิ�มความรู้สึก

สมจริง และมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมมากขึ:น อุปกรณ์ 

Kinect และเครื�องเล่นเกม Xbox แสดงดงัรูปที� ; 

 
รูปทีE 1 อุปกรณ์ Kinect และเครืEองเล่นเกม Xbox[6] 

 

H. ส่วนประกอบของ และการทาํงานของ Kinect 

    ภายใน Kinect ประกอบดว้ย อุปกรณ์ฉายแสงอินฟาเรด 

(Infrared) กลอ้งวดัความลึกของภาพ (Dept Camera) 

กลอ้งวีดีโอ (Video Camera) ไมโครโฟน และเซนเซอร์ 

(Sensor) ประมวลผล[7] มีการทาํงานเริ�มจากการฉายแสง  

อินฟาเรดออกจากตวั Kinect ซึ� งไม่สามารถมองเห็นได้

ด้วยตาเปล่า แสงที�ถูกฉายออกมาจะมีลกัษณะเป็นจุดๆ 

ตามแนวตั:ง dop จุด แนวนอน qdp จุด แต่ละจุดห่างกนั 7 

มิลลิเมตร (ที�ระยะสองเมตรจากแหล่งกาํเนิดแสง)[8,9,10] 

หลงัจากนั:น กลอ้งวดัความลึกจะรับภาพระดบัความสวา่ง

ของแสงอินฟาเรดที�ตกกระทบลงบนวัตถุ ส่งไปให้

เซนเซอร์เพื�อทาํการวดัความลึกตามแนวแกน Z (Axis-Z) 

ทาํให้สามารถจาํลองสภาพแวดลอ้มเป็นสามมิติได ้หาก

ความสว่างมีมากแสดงว่าวตัถุนั:นอยู่ใกล ้ในทางตรงกัน
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ข้ามหากมีความสว่างน้อยลงแสดงว่าวตัถุนั: นอยู่ไกล

ออกไป รายละเอียดของไดอะแกรม Kinect แสดงดงัรูปที� 

>[11] นอกจากนี:  Kinect ยงัทาํการบนัทึกใบหน้าของผู ้

เล่นและยงัสามารถใชเ้สียงในการควบคุมการใชง้านไดอี้ก

ดว้ย 

 

รูปทีE 2 แสดงไดอะแกรมของ kinect 

   เมื�อไดร้ะดบัความลึกของภาพแลว้ ทาํให้เซนเซอร์ของ 

Kinect สามารถแยกผูเ้ล่นออกจากสภาพแวดลอ้มภายใน

ห้องได ้เช่น ผนัง ที�นั�งเล่น หรือแมแ้ต่การจาํแนกว่ามือ

ของผูเ้ล่นอยูข่า้งหนา้หรือขา้งหลงั ซึ� งมีประโยชน์มากใน

การวดัระดับความแรงของการตีลูกปิงปอง หากผูเ้ล่น

กาํลงัเล่นเกมตีปิงปองอยู ่ ส่วนกลอ้งวีดีโออีกหนึ�งชิ:นนั:น

ใชส้าํหรับรับภาพผูเ้ล่นเขา้ไปแสดงในเกม เช่น เกมเตน้ที�

ผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้่าจะให้แสดงตวัละครในเกมเป็น

ตวัผูเ้องหรือเปล่า 

ตารางทีE 1 แสดงรายละเอยีดของ Kinect[12] 

Property Spec 

Field of View (Horizontal, 
Vertical, Diagonal) 

58° H, 45° V, 70° D 

Depth image size VGA (640x480) 
Spatial x/y resolution (@ 2m 
distance from sensor) 

3mm 

Depth z resolution (@ 2m 
distance from sensor) 

1cm 

Maximum image throughput 
(frame rate) 

60fps 

Operation range 0.8m - 3.5m 
Color image size UXGA (1600x1200) 

Audio: built-in microphones Two microphones 
Audio: digital inputs Four inputs 
Data interface USB 2.0 
Power supply USB 2.0 
Power consumption 2.25W 
Dimensions (Width x Height x 
Depth) 

14cm x 3.5cm x 5cm 

Operation environment (every 
lighting condition) 

Indoor 

Operating temperature 0°C - 40°C 

 

 

รูปทีE U แสดงภาพการฉาย Infrared[11] 

 

U. การรับรู้การเคลืEอนไหวของผู้เล่น 

    Kinect มีระบบการรับรู้การเคลื�อนไหวของผูเ้ล่นอยู่

ภ า ย ใ น เ ซ น เ ซ อ ร์ เ อ ง  ซึ� ง เ ป็ น ก า ร นํา เ ท ค โ น โ ล ยี

ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วย โดยจะมีการส่งข้อมูลการ

เคลื�อนไหวของผูเ้ล่นในลกัษณะต่างๆเขา้ไปเป็นจาํนวน

มาก ไม่วา่จะเป็นท่าทางการนั�ง ยืน การเอียงตวั การขวา้ง

ลูกบอล การหยิบสิ�งของ หรือแมแ้ต่กระทั�งการตวดัมือ 

ขอ้มูลการเคลื�อนไหวเหล่านี:จะถูกประมวลเหลือเพียงการ

เคลื�อนไหวของโครงกระดูกซึ� ง Kinect จะวิเคราะห์

ลกัษณะการเคลื�อนไหวของขอ้ต่อแต่ละขอ้รวมทั:งสิ:น >p 

ข้อต่อ เพื�อนําไปวิเคราะห์อีกครั: งว่าขณะนี: ผูเ้ล่นกําลัง

แสดงท่าทางอะไรอยู[่13,14] 
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    สิ� งที� ระบบการตรวจจับการเคลื�อนไหวผู ้เ ล่นของ 

Kinect จากระบบอื�น คือ Kinect สามารถที�จะแยกแยะผู ้

เ ล่นออกจากสภาพแวดล้อมที� เป็นฉากหลังได้ดีกว่า 

เนื�องจาก Kinect มองภาพที�รับมาเป็นสามมิติ ไม่ใช่ระบบ

สองมิติ ซึ�งจะตอ้งใชอ้ลักอริธึมอีกจาํนวนมากในการแยก

ผูเ้ล่นออกจากฉากหลัง หรือยากต่อการวิเคราะห์ว่าสิ� ง

ใดบ้างที� เคลื�อนไหวในฉากนั:น โดยส่วนใหญ่จะแสดง

ออกมาในรูปขอ้ต่อของร่างกายที�ตวัรับสัญญาณสามารถ

วเิคราะห์ได ้(รูปที� d) 

 
รูปทีE Z แสดงข้อต่อทีEตัวรับสัญญญาณวเิคราะห์ได้[13] 

 

Z. การประยุกต์ใช้งาน 

    หลงัจากที� Kinect ออกวางจาํหน่ายได้ไม่นานก็มีผูที้�

สน ใ จ จํา น วน ม า ก นํา ไ ป พัฒ น า ใ ช้กับ อุ ป ก ร ณ์ อื� น 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกบัคอมพิวเตอร์ เนื�องจาก Kinect มีการ

เชื�อมต่อกบัเครื�องเล่นเกมโดยใหช่้องต่อยเูอสบี (USB) ซึ� ง

สามารถนํามาใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ทันที แต่ยงัพบ

ค วา ม ยุ่ ง ย า ก ใ น ก า ร ใ ช้ง า น อ ยู่บ้า ง เ นื� อ ง จ า ก  ท า ง

ไมโครซอฟต์ไม่ได้จัดเตรียมซอฟต์แวร์เพื�อให้ Kinect 

สามารถใชง้านไดก้บัคอมพิวเตอร์ ทางกลุ่มผูส้นใจจึงตอ้ง

พฒันาซอฟต์แวร์ที�ทาํให้สามารถใชง้านกบัคอมพิวเตอร์

ขึ:นมาเอง ซึ�งเป็นโอเพนซอส [15, 16] 

    ปัจจุบนัไดมี้ตวัอยา่งการใชง้านกบัคอมพิวเตอร์ออกมา

บา้งแลว้ เช่น ใชใ้นการโปรแกรมดูรูปภาพจะมีการเลื�อน

ภาพโดยใชมื้อปัดไปมา ใชย้่อขยายภาพโดยการหมุนมือ

ไปในทิศทางที�ตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา[17] หรือมี

การนาํมาใชง้านกบัการสร้างการ์ตูนอนิเมชั�นที�ใช ้Kinect 

เป็น โมชั�นเซนเซอร์ (Motion sensor) ตรวจจับการ

เคลื�อนไหวของผูแ้สดง นอกจากนี:  Kinect ยงัสามารถใช้

เป็นวีดีโอสนทนา โดยที�ผูเ้ล่นสามารถ สนทนากบัผูเ้ล่น

คนอื�นๆหรือเพื�อนที�อยูบ่น Xbox หรือ Window Live และ

จุดเด่นอีกอยา่งหนึ�งก็คือผูเ้ล่นสามารถทาํกิจกรรมร่วมกนั

กับผูเ้ล่นคนอื�นๆ ในขณะที�สนทนากัน เช่น สามารถดู

หนงั ร่วมกนัในขณะที�วิจารณ์เกี�ยวกบัหนงัเรื�องนั:นผ่าน 

วีดีโอสนทนา บน Xbox โดยใช ้Kinect เป็นตวัจบัภาพ

และเสียงของแต่ละบุคคล 
 

\. บทสรุป 
   Kinect เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื�องเล่นเกม Xbox ที�ถูก

ผลิตมาเพื�อเพิ�มความสมจริงและความสนุกสนานในการ

เล่นเกม โดยใช้เทคโนโลยีที� วิจัยและพัฒนาร่วมกับ 

PrimeSensor เป็นตัวขับเคลื�อน โดยมีอุปกรณ์ฉายแสง  

อินฟาเรด  กล้องวัดความลึกของภาพ กล้องวี ดี โอ 

ไมโครโฟน และตวัรับสัญญาน ประมวลผลออกมาเป็น

ภาพเพื�อนาํไปวิเคราะห์อีกครั: งวา่ขณะนี: ผูเ้ล่นกาํลงัแสดง

ท่าทางใดอยู่ นอกจากนี: ยงัสามารถนําไปพฒันาใช้กับ

อุปกรณ์อื�นเช่นคอมพิวเตอร์ ใชใ้นโปรแกรมดูรูปซึ� งภาพ

จะมีการเลื�อนภาพโดยใชมื้อปัดไปมา ใชย้อ่ขยายภาพโดย

การหมุนมือไปในทิศทางที�ตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา 

หรือมีการนาํมาใชง้านกบัการสร้างการ์ตูนอนิเมชนั และที�

สาํคญั Kinect ยงัสามารถใชเ้ป็นวดีีโอสนทนา โดยที�ผูเ้ล่น

สามารถสนทนากบัผูเ้ล่นคนอื�นๆหรือเพื�อนที�อยูบ่น Xbox 

หรือ Window Live ซึ�งถือวา่เป็นอุปกรณ์ที�มีความทนัสมยั

เหมาะกบัโลกเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
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