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บทคัดยอ  

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีคืออธิบายวิธีสรางแบบจําลองปลายแขน ที่สามารถตรวจสอบลักษณะการเคล่ือนไหว พื้น
ผิวสัมผัสระหวางกระดูกแตละชิ้น และความสามารถในการเคล่ือนไหวดวยซอฟตแวรทางกลศาสตรพื้นฐาน  ขอมูล
สวนประกอบของกระดูกและรูปทรงไดภาพถายเอกซเรยคอมพิวเตอร กระดูกบริเวณแขนทอนปลายประกอบดวย สวน
ปลายของกระดูกตนแขน  กระดูกแขนทอนนอก และกระดูกแขนทอนใน ขอมูลดิจิตอลน้ีตองแปลงใหเปนมาตรฐานระบบ 
CAD สําหรับสรางแบบจําลองสามมิติ ข้ันตอนการสรางแบบจําลองเร่ิมจากกําหนดระบบอางอิง, ประเภทของขอตอระหวาง
กระดูกแตละคู, ประเภทและทิศทางการเคล่ือนไหว และการกําหนดวิธีวัดคาพารามิเตอร การศึกษาน้ีจําเปนตองอาศัยองค
ความรู ดานกลศาสตร กายวิภาคศาสตรและคอมพิวเตอรกราฟฟค  

ผลการจําลองแบบพบวาภาพสแกนคอมพิวเตอรทําใหไดรูปทรงของกระดูกที่ชัดเจนและสามารถจําลองการ
เคล่ือนไหวไดดี โดยไมตองใชซอฟตแวรเฉพาะทางซ่ึงสวนใหญราคาแพง การจําลองแบบน้ีเปนแนวทางสําหรับการศึกษา
อวัยวะสวนอื่น นอกจากน้ันสามารถประยุกตใชเพื่อศึกษาความบกพรองของการเคล่ือนไหว, การพัฒนาอวัยวะเทียมเพื่อ
ทดแทนสวนที่เสื่อมสภาพ, และการพัฒนาอุปกรณและเทคโนโลยีทางการแพทย 
 
คําสําคัญ : แบบจําลองปลายแขน, การวิเคราะหการเคล่ือนไหว, การพัฒนาผลิตภัณฑ 

 
 

 Abstract 
The objective of this research is to describe the process of forearm modeling. The model is able to 

investigate characteristics of motion, bone contact areas, and mobility of forearm by using the ordinary 
mechanical software. Digital data from computerized tomography (CT) scans of the radius, ulna and humerus, is 
converted into standard CAD system. The procedure of modeling starts from defining coordinate system, types of 
joints, types and directions of motion and measurement method, respectively.  

Based on computerized tomography (CT) scans, the model has ability to imitate the forearm motion without 
using the specialized software, which is mostly expensive.  There are various applications of the model such as 
prosthesis design, diagnosis of motion disorder, joint replacement analysis, etc.  
 
 
Keywords : Forearm modeling, Motion Analysis, Product Development   

 
1. ความเปนมาของปญหา  

การจําลองแบบเปนวิธีเลียนแบบการเคล่ือนไหวของ
ระบบที่ตองการศึกษาประเภทหน่ึง การใชคอมพิวเตอร 

กราฟคชวยใหผู ศึกษาสามารถเขาใจระบบ สามารถ
ประเมินสถาณการณและตัดสินใจโดยที่มีความผิดพลาด
นอยลง ประหยัดเวลาและคาใชจาย 



  

  การจําลองแบบนิยมใชเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ 
แบบจําลองที่สรางข้ึนตองทดสอบเพื่อทําการปรับปรุงใหได
แบบที่เหมาะสมที่สุดกอนการผลิตจริง   

ปจจุบันการจําลองแบบประยุกตในงานดานการแพทย
มาก ข้ึน เช นกา รเป ล่ียนข อ เข าห รือกระดู กส ะโพก 
แบบจําลองสามารถแสดงการปะทะและขัดสีกับอวัยวะอื่น  
กอนที่จะการผาตัดจริง ทําใหลดความยุงยากและซับซอน
จากปญหาทีอ่าจจะเกิดข้ึนหลังการผาตัดไดดวย 
 การสร างแบบจํ าลองและการจํ าลองแบบทาง
คอมพิวเตอรสามารถตอบสนองการศึกษาดานกลศาสตร
ชีวภาพไดอยางหลากหลาย แบบจําลองชวยทํานายหรือ
ประเมินลักษณะการเคล่ือนที่และกลไกการทํางาน บางคร้ัง
สามารถทํานายพารามิเตอรที่ไมสามารถไดจากการวัด
โดยตรง ดังน้ันวิธีการน้ีจึงใหขอมูลที่มีประโยชนตอทาง
การแพทยในการวินิจฉัยไดอยางแมนยําทําใหการรักษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  
 การจําลองแบบทางการแพทยนิยมใชซอฟทแวร
เฉพาะทางสําเร็จรูป (Delp, 1995) ซ่ึงสวนใหญมีราคาแพง
และมีการใชงานที่จํากัด โดยเฉพาะอยางย่ิงยุคที่ระบบ
คอมพิวเตอรเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อายุการใชงานของ
ซอฟตแวรสําเร็จรูปก็สั้นลงไปดวยทําใหไมคุมคากับการ
ลงทุน 

ดังน้ันผูศึกษาจึงไดทดลองสรางแบบจําลองดวย
ซอฟทแวรทางกลศาสตรพื้นฐาน เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาและใชประโยชนจากซอฟทแวรที่ มีอ ยู ให เกิด
ประโยชนสูงสุด และเปนการเสนอทางเลือกวิธีการศึกษา
สําหรับผูที่สนใจตอไป 

 
2.   ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  
  ปญหาซอฟทแวรสําหรับการจํ าลองแบบที่ เปน
แพ็คเกจสําเร็จรูปปจจุบันคือขอจํากัดเกี่ยวกับการใชงาน
และราคาที่สูงเมื่อเทียบกับการใชงาน ตารางที่ 1 แสดง
การศึกษาเปรียบเทียบซอฟตแวรดานกลศาสตรชีวภาพ 
(Saothong, 2000) 
 การศึกษาการเคล่ือนไหวของแขนไดรับความสนใจ
มากข้ึนในปจจุบันแตปริมาณยังนอยและยังไมมีมาตรฐาน
เมื่อเทียบกับการเดิน ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากความ
ซับซอนของรูปทรงของกระดูกและกลไกการเคล่ือนไหว ซ่ึง
ประกอบดวยอริยาบถที่หลากหลาย  (Anglin C et al., 
2000)  
  

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบซอฟทแวรสําเร็จรูปดานกลศาสตร
ชีวภาพ  
    
ชื่อซอฟทแวร   SIMM FIGURE 
ระบบปฎิบัติการ  Windows  Windows NT 
License   จํากัด จํากัด 
การใชงาน ซับซอน ปานกลาง 
คุณภาพกราฟค ปานกลาง  ดีมาก 
ประเภทขอมูล 3D Scan, Manual 

Digitizer 
Standard CAD 
System 

การสรางวัตถุ ยุงยาก ไมจํากัด 
การวิเคราะหการ
เคล่ือนไหว 

มี มี 

ภาพเคล่ือนไหว เพิ่มโมดุล มี 
การประมวลผล มี มี 
การวัดตําแหนง ซอฟตแวรกําหนด กําหนดเอง 
คุณภาพการ
แสดงผล  

ด ี ด ี

ประยุกตใชงาน จํากัด หลากหลาย 
ราคา/License $11050 / 1 Yr $10,000/3 Yrs 
ตออายุใชงาน $950/time  -  
  
 เดิมการศึกษาดานการเคล่ือนไหวจะใชระบบตรวจจับ 
ดวยระบบเซนเซอร, ระบบแมเหล็กไฟฟา, หรือ การถาย
วิดีโอ วิธีการเหลาน้ีพบความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากการ
เปล่ียนตําแหนงของผิวหนังกับตําแหนงของกระดูกที่
ตองการวัดขอมูล ตางจากการวัดโดยตรงจากขอมูล
ภาพถายทางการแพทย เชน CT หรือ MRI แตเน่ืองจาก
ภาพถายเปนภาพขณะที่อยูน่ิง เพื่อศึกษาการเคล่ือนไหวจึง 
ตองประยุกตเอาวิธีการอื่นเขามารวมดวย (Nojiri K. et al, 
2008) 
2. 1 กายวิภาควิทยา  

แขนทอนล างคือบ ริ เ วณจากศอกจนถึงข อมื อ 
ประกอบดวยปลายของกระดูกตนแขน (Humerus), กระดูก
แขนทอนในหรือกระดูกอัลนา (Ulna), และกระดูกแขนทอน
นอกหรือกระดูกเรเดียส (Radius) ขณะเคล่ือนไหวมีการ
ทํางานของขอตอระหวาง กระดูกตนแขนกับกระดูกอัลนา, 
ขอตอระหวางกระดูกตนแขนกับกระดูกเรเดียส, และขอตอ
ระหวางกระดูกอัลนาและกระดูกเรเดียส ซ่ึงรายละเอียดของ
กระดูกและขอตอแสดงในรายละเอียดดังน้ี  



  

1. กระดูกตนแขน 
 สวนของกระดูกตนแขนที่มีผลตอการเคล่ือนไหวของ
ปลายแขนคือบริเวณสวนปลาย แบงออกเปนสองสวนคือ 
สวนที่แนบกับลําตัวจะมีขนาดใหญกวาดานนอกมีรูปทรง
เปนรองลึกเรียกวา Trochlea   เพื่อรองรับ Olecranon ซ่ึงมี
ลักษณะคลายตะขอของกระดูกอัลนาขณะที่มีการเหยียด
หรืองอแขน สวนที่อยูดานนอกจะมีขนาดเล็กมีรูปทรงกลม
ย่ืนออกมาเรียกวา Capitulum กระดูกสวนน้ีไถลกดทับกับ
หัวกระดูกเรเดียสขณะที่เคล่ือนไหว   
 

 
 

รูปท่ี 1 รูปรางของปลายกระดูกตนแขน 
(Morrey BF, 2000) 

 
2. กระดูกแขนทอนในหรือกระดูกอัลนา  
ลักษณะสัณฐานที่สําคัญของกระดูกอัลนาคือสวนหัว

ซ่ึงประกอบดวยสองสวนโคงย่ืนลักษณะเหมือนตะขอเกี่ยว
ในแนวต้ัง โดยเอียงจากแนวแกนของกระดูกประมาณ 4 
องศา สวนโคงดานบนเรียกวา Olecranon และสวนโคง 
ดานลาง คือ Coronoid Process สวนบริเวณที่เวาเขาไป
ระหวางสวนโคงทั้งสองน้ีเรียกวา Semilunar Notch และ
บริเวณผิวโคงเวาติดกับกระดูกแขนทอนนอกเรียกวา 
Radial Notch ซ่ึงจะประกบกับหัวกระดูกเรเดียส  

ขณะที่แขนเหยียดตึงOlecranon จะประกบดานหลัง
ของขอตอระหวางกระดูกตนแขนและกระดูกอัลนาทําใหขอ
ตอมีเสถียรภาพมากย่ิงข้ึน และSemilunar Notch ไถลไป
กับ Trochlea ของกระดูกตนแขนเมื่องอแขน 

3. สวนตนกระดกูแขนทอนนอกหรือกระดูกเรเดียส  
สวนตนกระดูกแขนทอนนอกประกอบดวย หัว คอ 

และปุมกระดูก สวนหัวที่มีลักษณะเปนทรงกระบอกดานบน
ผิวจะโคงเวาเหมือนถวยต้ืนเพื่อรองรับกับ Capitulum ของ
กระดูกตนแขน เสนรอบวงของสวนหัวกระดูกจะประกบกับ 
Radial Notch ของกระดูกอัลนา ถัดลงมาจากสวนหัวคือคอ

กระดูก และปุมกระดูกตามลําดับ หัวกระดูกอยูเอียงจาก
แกนกระดูกประมาณ 15 องศา 

 

 
  

รูปท่ี 2 รูปรางของกระดูกแขนทอนใน 
(Morrey BF,2000) 

 

     
 

รูปท่ี 3 รูปรางของกระดูกแขนทอนนอก 
(Morrey BF, 2000) 

  
 4. ขอตอระหวางกระดูกตนแขนกับกระดูกปลายแขน
ทอนใน (ขอตอแบบบานพับ) 

ขอตอประเภทน้ีจะเคล่ือนไหวในระนาบเดียวคือไป
และยอนกลับและการเคล่ือนไหวทั้งหมดจะเกิดข้ึนที่รอบ
แกนหน่ึงแกน พื้นผิวขอตอเชื่อมกันดวยเสนเอ็นที่มีความ
แข็งแรงเพื่อใหกระดูกไมหลุดจากกัน  
          

 
 

รูปท่ี 4 ขอตอกระดูกตนแขนกับกระดูกอัลนา 
(Aphichat, Website) 



  

 5. ขอตอระหวางกระดูกตนแขนกับกระดูกปลายแขน
ทอนนอก (ขอตอเรียบ) 

  ขอตอน้ีจะเกิดการไถลของผิวสัมผัสของสองพื้นผิว 
ซ่ึงพบระหวางหัวกระดูกเรเดียสกับ Capitulum ของกระดูก
ตนแขน โดยที่สวนกระดูกที่นูนของ Capitulum จะล่ืนไถล
ไปบนกระดูกที่เวาของกระดกูเรเดียส ความสามารถในการ
เคล่ือนไหวถูกจํากัดดวยเอ็นหรือกระดูกออนรอบขอตอ 
 6. ขอตอระหวางหัวกระดูกปลายแขนทอนนอกและ
หัวกระดูกปลายแขนทอนใน (ขอตอรูปเดือย) 

การเคล่ือนไหวของขอตอเปนแบบหมุนภายในวง
แหวน เสนเอ็นทําหนาที่ เปนวงแหวนโดยมีหัวกระดูก
เรเดียสหมุนอยูภายใน 

 

 
 

รูปท่ี 5 ขอตอกระดูกอัลนากับกระดกูเรเดียส 
(Aphichat, Website) 

 
2.2 ประเภทของการเคล่ือนไหว  

การเคล่ือนไหวปลายแขนแบงออกเปน 3 ชนิดคือ 
การไถล, การเคล่ือนไหวเชิงมุม และการหมุน รูปแบบการ
เคล่ือนไหวของขอตอข้ึนอยูกับรูปทรงของแตละผิวที่สัมผัส
กัน  

1. การเหยียดและงอแขน   
  การเหยีบดและงอแขนเปนการทํางานของขอตอแบบ
บานพับทั้งกระดูกอัลนาและกระดูกเรเดียสจะเคล่ือนขนาน
กันบนพื้นผิวที่มี ลักษณะเปนหนาตัดวงกลมของปลาย
กระดูกตนแขน สวนปลายของกระดูกตนแขนที่มีลักษณะ
เปนโพรง ซ่ึงเรียกวา Coronoid fossa ทําหนาที่กําหนด
พิสัยของการเคล่ือนที่กอนที่จะเกิดการกระทบกันของ
กระดูก ขณะที่งอแขนตําแหนงสูงสุด Coronoid process จะ
ประกบกับ Coronoid fossa และขณะที่เหยียดแขนสุด 
Olecranon จะประชิดกับดานหลังของ Coronoid fossa 
ของกระดูกตนแขน ระดับปกติของการงอและเหยียยดแขน
อยูระหวาง 0 - 140 องศา เน่ืองจากสัณฐานของกระตนแขน
สวนปลายมีมุมเอียงดังน้ันแกนการเหยียดและงอแขนจึงมี
มุมเอียงตามไปดวย (Morrey BF, 2000ข)   

  

 
 

รูปท่ี 6 พิสัยการเคล่ือนที่ซ่ึงถูกกําหนดดวยรูปทรงของ
กระดูก สวนนูนออกของ Trochlea มีขนาด 320 องศา และ
สวนเวาของกระดูกอัลนา มีขนาด 180 องศา ดังน้ันพิสัย

การเคล่ือนไหวถูกจํากัดที่ 320-180 =140 องศา  
(Vladimir M et al, 1998) 

 
2. จุดศูนยกลางการเหยียดและงอแขน 
 จุดศูนยกลางการเหยียดและงอแขนประมาณ2-3 

มิลลิเมตรจากจุดศูนยกลางของ Trochlea แนวแกนการ
หมุ น เ ร่ิ ม จากจุ ดศู นยกลา งของ Capitulumไปจนถึง 
Epicondyleดานที่อยูติดกับลําตัว (Morrey BF, 2000ข)  

 การจําลองการเหยียดและงอแขนควรพิจารณา 
Carrying Angle ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเอียงของกระดูกตนแขน 
เปนมุมระหวางแนวแกนของกระดูกตนแขนกับแนวแกน
ของกระดูกอัลนา โดยทั่วไปประมาณ 15 องศาสําหรับเพศ
ชายและ 10 องศาสําหรับเพศหญิง  
 ขณะที่งอแขนเต็มที ่Carrying angle = 0 และมุมจะมี
ขนาดเพิ่มข้ึนขณะที่เหยีบแขนออก และมีคาสูงสุดเมื่อ
เหยียดแขนเต็มที่ (Anglin C et al., 2000) 

          

 
(ก) ดานหนา            (ข) ดานขาง 

 
รูปท่ี 7 จุดศูนยกลางการเหยียดและงอแขน 

(Vladimir M et al, 1998) 
 



  

 
 

รูปท่ี 8 Carrying Angle (Vladimir M et al, 1998) 
                    

3. การควํ่าและหงายปลายแขน 
การควํ่าและหงายปลายแขนกระดูกอัลนาจะอยูกับที่ 

สวนกระดูกเรเดียสหมุนตามทิศทางการควํ่าหรือหงายปลาย
แขน โดยเฉล่ียการควํ่าปลายแขนประมาณ  75 องศา และ
ประมาณ 85 องศาสําหรับการหงายปลายแขน 
 

    
 

รูปท่ี 9 การควํ่าและหงายปลายแขน 
(Morrey BF, 2000ข) 

 
3. วัสดุและวิธีการ   
3.1 การเตรียมขอมูล   
 การสรางแบบจําลองน้ี ใชภาพสแกนนของหญิงชาว
ไทยอายุ 25 ป ภาพถายสแกนดวยคอมพิวเตอรถูกจัดเก็บ
ไวในไฟลประเภท (.mpj) แปลงขอมลูใหเปนระบบมาตรฐาน
เชน IGES หรือ STL โดยใชซอฟตแวรชื่อ MIMICS 
(Materialise’s Interactive Medical Image Control 
system) การแปลงขอมูลน้ีทําใหสามารถสรางวัตถุ 3 มิติ
จากภาพภาย 2 มิติได (Saekee, 2000) ชวยใหศัลยแพทย, 
รังสีแพทยเห็นรูปทรงของอวัยวะอยางชดัเจนและเปนขอมูล
ที่สําคัญในการสรางแบบจําลองสําหรับการศึกษาทางชีวกล
ศาสตรดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพสแกน CT    3D model 
     รูปท่ี 10 การสรางวัสดุสามมิติจากภาพสแกน CT  

 
การศึกษาคร้ังน้ีเลือกแปลงใหอยูในแบบ STL เพราะ

สามารถแสดงคุณสมบัติของพื้นผิวไดดีและไมจําเปนตองมี
การแปลงขอมูลซํ้าซอนเหมือนแบบ IGES ข้ันตอนการ
แปลงขอมูลประกอบดวย  

1. ถายภาพดวยเคร่ืองสแกนคอมพิวเตอร 
2. สรางเปนภาพ 3 มิติ (.mpj): MIMICS 
3. แปลงขอมูลระบบมาตรฐาน (STL, ASCII): 

MedCAD Software 
4. แปลงขนาดขอมูลเพื่อการสรางแบบจําลอง: 

Surfacer Software 
5. สรางแบบจําลอง: ADAMS Software 

 
3.2 การกําหนดระบบอางอิง 
  การกําหนดระบบอางอิงควรใช เปนระบบที่ เปน
มาตรฐานเพื่ อ ใหก ลุม ผูที่ สนใจศึกษาสามารถใชผล
การศึกษาเปรียบเทียบหรืออางอิงไดและลดการโตแยง
ระหวางกลุมนักวิจัยดวยกัน 
 การศึกษาใชการกําหนดระบบอางอิงที่รายงานโดย 
Chao (Chao et al., 1976) ซ่ึงเปนพื้นฐานของการศึกษา
การเคล่ือนไหวของแขนในยุคตอๆมา  
3.3 การกําหนดการเคล่ือนไหว    
 ระบบการอางอิงตําแหนงตามทฤษฎีของ Euler โดยที่
กระดูกแตละชิ้นมีสัญลักษณตอไปน้ี กระดูกตนแขน (XH, 
YH, ZH) กระดูกอัลนา (XU, YU, ZU) และ กระดูกเรดียส (XR, 
YR, ZR) ตามลําดับ การพิจารณาการเคล่ือนไหวปลายแขน
กําหนดกระดูกตนแขนติดอยูกับที่ การงอหรือเหยียดเปน
การเปล่ียนแกนระหวางกระดูกอัลนาและกระดูกตนแขน 
เน่ืองจากรูปทรงของกระดูกตนแขนทําใหการเปล่ียนแกน
ไมไดเปนแบบต้ังฉากกันจึงตองพิจารณาการเบี่ยงเบนที่
เกิดข้ึนดวย 

  



  

    การงอและเหยีบดแขนเร่ิมจากหมุนใหระบบอางอิง
กระดูกตนแขน (ก) อยูในแนวเดียวกันกระดูกอัลนา (ข) 
และเล่ือนจุดกําเนิดใหอยูตําแหนงเดียวกัน (ค) หลังจากน้ัน
กําหนดใหกระดูกตนแขนยึดกับที่แลวหมุนกระดูกอัลนา (ง) 
 

  
(ก) (ข) 
 

 
  (ค) 
 

 
              (ง) 
 

รูปท่ี 11 ลําดับการเหยียด / งอแขน 
 
และมีตําแหนงในระบบอางอิงดังสมการที ่(1)        
 

 
   

   

' ' ' '
H U H U

H U

' ' ' '
H U H U

X(θ) Z , Z sin(θ)+ X , X cos (θ)

Y(θ) Y ,Y

Z(θ) Z , Z cos(θ)- X , X sin (θ)







(1)  

      θ เปนมุมของการเหยียด/งอแขน 
 
 การควํ่าและหงายแขนเปนการหมุนระหวางกระดูก
สองชิ้นคืออัลนากับเรเดียส ตองกําหนดตําแหนงแกนกลาง
เพื่อบงชี้ทิศทางการหมุนของปลายแขน   กําหนดใหระบบ
อางอิงของกระดูกเรเดียส(ก)  หมุนระบบแกนของกระดูกอัล

นากับแกนกลางอยูในทิศทางเดียวกัน และเล่ือนใหอยูใน
ตําแหนงเดียวกัน (ข) จากน้ันหมุนรอบแกนกลางซ่ึงในที่น้ี
กําหนดใหเปน RZ  ซ่ึงเปนแกนเดียวกับแกน NZ  (ค) 
 
 

 
     (ก)         (ข) 
 

 
    (ค) 
 

รูปท่ี 12 ลําดับการควํ่า / งอแขน 
 

โดยมีตําแหนงในระบบอางอิงดังสมการที ่(2) 

 

'
N R R R

'
N R R

'
N R R

X X X Cos( ) Y Sin( )

Y Y Cos( )+X Sin( )
-Z Z = -Z

 

 

  





 (2) 

          เปนมุมของการควํ่าและหงายแขน 
 
3.4 การสรางแบบจําลอง 
 ข้ันตอนของการสรางแบบจําลองสามารถแสดงไดดัง
รูปที่ 13. ขอกําหนดและสมมุติฐานของการสรางแบบจําลอง
มีรายละเอียดดังน้ี  
 แบบจําลองประกอบดวยวัตถุแข็งเกร็งและเชื่อมตอ
กันดวยขอตอทางกล, การเคล่ือนไหวแขนทอนปลายเปน
อิสระจากอวัยวะสวนอื่นของรางกาย, สวนของกระดูกออน
พิจารณารวมเปนเน้ือเดียวกับกระดูกทั้งทอน, ไมพิจารณา
การผิดรูปของเน้ือเย่ือออน และผลที่เกิดจากแรงกระทํา, 
ความสามารถในการเคล่ือนไหวจํากัดดวยรูปรางของกระดูก 
และประเภทของขอตอ, การเคล่ือนไหวของขอตอเกิดข้ึน
รอบแกนที่อยูกับที่ ต้ังฉากกับระนาบการหมุนของวัตถุ
ตลอดเวลา  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13 ข้ันตอนการสรางแบบจําลอง 
 
3.5 การวัดการเคล่ือนไหว 
 การวัดการเคล่ือนไหวตองกําหนด Markers และ 
กําหนดเง่ือนไขที่ Sensors ดังตัวอยางในรูปที่ 14 
 

 
 

รูปท่ี 14 การกําหนด Sensor เพื่อวัดการเคล่ือนไหว 
 
4. ตัวอยางการประยุกตใชงาน  
 การประยุกตใชงานแบบจําลองการเคล่ือนไหวเชน
ศึกษาเปรียบเทียบการเคล่ือนไหวปกติกับปญหาเน่ืองจาก
โรคภัย การทดสอบและ การออกแบบอวัยวะเทียม หรือการ
เคล่ือนไหวเมื่อมีการทดแทนอวัยวะที่เสื่อมสภาพหรือชํารุด
ดวยอวัยวะเทียม เปนตน  
 
 

รูปท่ี 15 แบบจําลองปลายแขน 
 

 
 

รูปท่ี 16 ตัวอยางของการประยุกตใชแบบจําลอง 
 
6. สรุปและเสนอแนะ  
 การวิเคราะหการเคล่ือนไหวเปนเร่ืองที่ทาทายและผล
การศึกษาสามารถใชประโยชนทั้งทางวิศวกรรมศาสตรและ
การแพทย การศึกษาพิสัยการเคล่ือนไหวดวยเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณที่ตองวางตัวตรวจจับสัญญาณบนผิวหนัง ขณะ
เคล่ือนไหว ผิวหนังมีการเคล่ือนที่และจุดถูกเปล่ียนตําแหนง  

Modeling the Forearm 

Defining Coordinate systems of bones and joints 

Defining types and directions of motion 

Defining types and directions of motion 

Writing the SCRIPTS for motions 

Defining the MARKERS for motion measurement 

Defining the SENSORS and assigning the mobility 

Measuring forearm motion and analysis 



  

จึงมีความผิดพลาดเกิดข้ึนได การจําลองแบบเปนวิธีการ
หน่ึงที่สามารถเลือกใชเพื่อเปรียบเทียบความถูกตองของ
ขอมูล  
 การจําลองแบบทางการแพทยนิยมใชซอฟตแวร
เฉพาะทางที่มีราคาสูงและการใชงานที่จํากัด ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็วอายุการใชงานของซอฟตแวรก็
จํากัดดวย ตองมีคาใชจายเพื่อการอัพเดตระบบและขอมูล
การสรางแบบจําลองบนซอฟตแวรมาตรฐานสามารถลด
ความรุนแรงของปญหาดังกลาวได   
 การจํ าลองแบบการเคล่ือนไหวปลายแขนดวย
ซอฟตแวรมาตรฐานสามารถจําลองการเคล่ือนไหวได
เสมือนจริงระดับหน่ึงดวยเหตุผลสําคัญ 2 ประการคือ ขอมูล
ของกระดูกและขอตอไดจากภาพสแกนCT มีความใกลเคียง
กับอวัยวะจริงมาก และแบบจําลองจากภาพ CT ขจัดปญหา
ความแตกตางของเพศ, วัย สวนมากซอฟทแวรเฉพาะทาง 
ทั่วไปการประมาณคาเฉล่ียรูปทรงของอวัยวะ เหตุผลอีก
ประการหน่ึงคือ การกําหนดตําแหนงของเซนเซอรบนพิกัด
ของจุดที่ศึกษาทําใหคาที่วัดไดใกลเคียงกับความจริงมาก
ข้ึนกวาการวางไวบนตําแหนงของผิวหนังซ่ึงจะมีการเปล่ียน
ตําแหนงเมื่อมีการเคล่ือนไหว  

ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางพัฒนาศักยภาพแบบ 
จําลอง เชน การพิจารณาแรงที่กระทําจากภายนอกและแรง
ภายในของกลามเน้ือ, ศึกษาทวงทามีการทํางานของขอตอ
ที่เกี่ยวของพรอม ๆ กัน เปนตน     

นอกจากน้ี ควรทดลองสรางแบบจําลองบนซอฟตแวร
มาตรฐานอื่นเพื่อเปรียบศักยภาพของซอฟตแวร และเปน
การสงเสริมการใชทรัพยกรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหได
ขอมูลที่มีความนาเชื่อถือมากข้ึนควรนําวิธีการทางสถิติรวม
พิจารณาดวย 
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