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งานวิ จั ย นี เ้ สนอวิ ธี ร้ ู จ าเสี ย งพู ด ภาษาไทยแบบทนทานต่ อ เสี ย งรบกวนใน
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ประสิทธิภาพในการรู้จาสามารถเพิ่มขึ ้นได้ โดยการใช้ หลักการของไมโครโฟนอาเรย์ (microphone
array) ร่ ว มกั บ อั ล กอริ ทึ ม N-best LIMABEAM ในการรู้ จ าเสี ย งพู ด ซึ่ ง อั ล กอริ ทึ ม นี ใ้ ช้ เพื่ อ
คานวณหาคาตอบจากการถอดรหัสเสียงหาค่าคุณลักษณะสาคัญของเสียงที่มีเสียงรบกวน ค่า
สมมุตฐิ านจากการถอดรหัสเสียงที่ดีขึ ้นในขันตอนการรู
้
้ จาในขันแรก
้
แล้ วหาค่าการถอดรหัสเสียงที่
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สุดท้ ายได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ จากชุดค่าสมมุติฐานของ N-best จากผลการทดลองอัลกอริ ทึม N-best
LIMABEAM ได้ คา่ ความถูกต้ องอยูท่ ี่ 27.22% ซึง่ ดีกว่าอัลกอริทมึ LIMABEAM 20.12% และ เสียง
ที่มีเสียงรบกวน 9.47% ในสภาพแวดล้ อมที่ถกู กาหนดเสียงรบกวน และ เสียงกังวาน
ค าส าคั ญ : การรู้ จ าเสี ยงพูดแบบทนทาน, เสี ยงพูดภาษาไทย, การประมวลผลเสี ยงพูด , การ
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ABSTRACT

In this thesis, I propose an approach for robust speech recognition in Thai
language in everyday life environments. Performance of speech recognition can be
increased by using a microphone array and N-best extension of the LIMABEAM algorithm
is used for recognition. We show that this algorithm can be used to optimize the noisy
acoustic features using the N-best hypothesized transcriptions generated at a first
recognition step and then apply LIMABEAM algorithm in each N-best hypothesized
transcriptions to get recognition result. The resulting N-best hypotheses list is
automatically re-ranked. Results show improvements over LIMABEAM algorithm with
considerable amount of noise and limited reverberation.
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1
บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ระบบรู้ จาเสียงสาหรับภาษาไทย (Thai Speech Recognition) ได้ มีการศึกษา และ
ทาวิจยั มามากกว่า 40 ปี แล้ ว ซึ่งปั จจุบนั เทคโนโลยี Speech Recognition นี ้มีประโยชน์อย่างมาก
สามารถนามาใช้ ในชีวิตประจาวันได้ หลากหลายอย่าง ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
1. ช่วยในการสัง่ งาน รถเข็นคนพิการที่สามารถสัง่ การได้ ด้วยเสียงพูด (ณรงค์รัตน์
เลี ย้ วรุ่ ง โรจน์ , อนุพ งษ์ ธรรมรั ก ษาสิ ท ธิ์ , และ โกสิ น ทร์ จ านงไทย, 2546) จะช่ว ยให้ ค นพิ ก าร
เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ ด้ วยคาสัง่ เสียงพูด ทาให้ เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางดังภาพ
ที่ 1.1 คาสัง่ เสียงพูดสาหรับควบคุมการใช้ งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้ าน ดังภาพที่ 1.2 เป็ นต้ น
ภาพที่ 1.1
รถเข็นคนพิการที่สามารถสัง่ การได้ ด้วยเสียง

ที่มา: “รถเข็นคนพิการควบคุมด้ วยระบบรู้ จาเสียงพูด , “ โดย ณรงค์รัตน์ เลีย้ วรุ่ งโรจน์ , อนุพงษ์
ธรรมรักษาสิทธิ์, และ โกสินทร์ จานงไทย, จาก http://www.kmutt.ac.th/rippc/best47.htm
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ภาพที่ 1.2
ควบคุมการใช้ งานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้ วยเสียงพูด

ที่มา: “รายการสมรภูมิไอเดีย, “ จาก Internet
2. ช่วยในการค้ นหาข้ อมูล (Shan, Wu, Hu, Tang, Jansche, & Moreno, 2010, pp.
354-357) สามารถใช้ เสียงพูดในการค้ นหาข้ อมูลที่ต้องการได้ ดังตัวอย่าง application ในโทรศัพท์
smartphone เช่น Google Now, S Voice (Samsung), Siri (Apple) เป็ นต้ น
ภาพที่ 1.3
Google Now

ที่มา: จาก Internet
ภาพที่ 1.4
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Samsung S Voice

ที่มา: จาก Internet
ภาพที่ 1.5
Apple Siri

ที่มา: จาก Internet
3. ช่วยให้ ทางานได้ หลายอย่างพร้ อมกัน เช่น ในขณะขับรถ สามารถสัง่ ให้ โทรศัพท์
โทรออกได้ ด้วยเสียงพูดโดยที่ไม่ต้องใช้ มือในการกดโทร ยังช่วยให้ เกิดความปลอดภัยในการขับขี่
รถด้ วย ดังตัวอย่างโปรแกรม Dragon Drive ตามภาพที่ 1.6
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ภาพที่ 1.6
โปรแกรม Dragon Drive

ที่มา: จาก http://www.nuance.com/
4. ลดอันตรายในการทางาน เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม หรื อ ในขณะขับรถ ช่วยให้
ผู้ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในสถานการณ์ ที่ไม่สามารถใช้ วิธีการกด หรื อพิมพ์เพื่อสั่งงานได้ หรื อใช้ ไ ด้ ไ ม่
สะดวก โดยการใช้ เสียงพูดในการสัง่ การแทน
แต่อย่างไรก็ตามระบบรู้จาเสียงภาษาไทยที่มีอยู่ในปั จจุบนั ก็ยงั ทางานได้ ไม่ถกู ต้ อง
100% ซึ่งก็เกิดจากความผันแปรในด้ านต่าง ๆ เช่น เสียงพูดที่ขึ ้นอยู่กับผู้พดู ที่มีความแตกต่างใน
การพูดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน สาเนียงการพูดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคน ผู้พูดที่เป็ น
ชาย หรื อ หญิง ก็จะให้ เสียงที่แตกต่างกันออกไป ความผันแปรในด้ านโดเมนของเรื่ องที่จะพูด การ
พูดในกลุ่มของเรื่ องที่ระบบเคยเรี ยนรู้ไปแล้ วก็จะได้ ผลที่แตกต่างกับการพูดในกลุ่มของเรื่ องใหม่ที่
ระบบยังไม่ได้ เรี ยนรู้ ความผันแปรในด้ านสภาพแวดล้ อม ซึ่งในสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกันก็จะ
ให้ ผลที่แตกต่างกันออกไป เช่น การใช้ งานระบบรู้ จาในสภาพแวดล้ อมที่มีเสียงรบกวน อย่างเช่น
เสียงแอร์ ในห้ อง เสียงเครื่ องจักรทางาน เสียงคนสนทนารอบข้ าง เสียงรถยนต์ข้างถนน เสียงกังวาน
ในห้ อง ระยะห่างของผู้พูดกับเครื่ องบันทึกเสี ยงที่ อยู่ห่างเกิ นไป เป็ นต้ น ก็ จ ะได้ ความถูกต้ อ ง
แตกต่างกันไป
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เป็ นที่ ร้ ู กั น ว่ า ระบบรู้ จ านัน้ ยัง ท างานได้ ไ ม่ ดี พ อในสภาพแวดล้ อมจริ ง ซึ่ ง เ ป็ น
สภาพแวดล้ อมแบบเปิ ด ที่จะมีเสียงรบกวนรอบข้ างตลอดเวลา ทังที
้ ่เป็ นเสียงเครื่ องจักร หรื อ เสียง
ของผู้พดู ที่เราไม่สนใจ ที่ผา่ นมามีงานวิจยั ทางด้ านภาษาไทย เช่น (บุญเสริม กิจศิริกลุ และ ณัฐกร
ทับทอง, 2548, มนตรี โพธิโสโนทัย และ เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร, 2554) แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นแบบ
single microphone และสามารถจัดการได้ เฉพาะเสียงรบกวนที่เป็ นเครื่ องจักร
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงนาวิธีการรู้จาเสียงที่ทนทานต่อเสียงรบกวนใด ๆ หรื อ เสียงที่ไม่ได้
อยู่ ใ นความสนใจ โดยการใช้ อั ล กอริ ทึ ม N-best LIMABEAM (Likelihood Maximizing
Beamforming) ที่มีชอ่ งทางในการรับเสียงมากกว่า 1 ช่องทาง แทนที่จะเป็ นช่องทางเดียว และทา
การเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ จาก N-best hypotheses list แทนที่จะใช้ ผลลัพธ์ที่ดีสดุ เพียงอันเดียว ซึง่
จะทาให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดีขึ ้น จากการทดลองแสดงให้ เห็นว่าอัลกอริ ทึม LIMABEAM สามารถพัฒนา
ให้ ดีขึ ้นได้ โดยสามารถสรุปเปรี ยบเทียบแนวทางการทาวิจยั ได้ ดงั ภาพที่ 1.7
ภาพที่ 1.7
การเปรี ยบเทียบแนวทางการทาวิจยั

1

Speech
Recognition

Transcription
(Accuracy+)

Speech
Recognition
(LIMABEAM)

Transcription
(Accuracy+++)

Speech with
Noise

2
Speech with
Noise

3
Speech with
Noise

Speech Recognition
(N-best
LIMABEAM)

Transcription
(Accuracy+++++)

ซึ่งจากภาพที่ 1.7 วิธีที่ 1 การรู้จาเสียงพูดแบบวิธีปกติที่ไม่มีอลั กอริ ทึมที่ช่วยในการ
รู้จาที่ทนทานต่อเสียงรบกวน ก็จะได้ ผลลัพธ์ Transcription ที่มีคา่ ความถูกต้ องน้ อยที่สดุ ส่วนวิธีที่
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2 นันก็
้ จะมีอลั กอริ ทึมที่ช่วยในการรู้จาแบบทนทานต่อเสียงรบกวน โดยใช้ อลั กอริ ทึม LIMABEAM
ซึ่งก็จะช่วยให้ ได้ ผลลัพธ์ Transcription ที่มีคา่ ความถูกต้ องมากกว่าวิธีแรก ส่วนวิธีที่ 3 นันก็
้ จะใช้
อัล กอริ ทึ ม ที่ ท นทานต่ อ เสี ย งรบกวนเช่ น กั น โดยใช้ อัล กอริ ทึ ม N-best LIMABEAM ซึ่ ง เป็ น
อัลกอริ ทึมที่พฒ
ั นาต่อยอดจากอัลกอริ ทึม LIMABEAM ก็จะช่วยให้ ได้ ผลลัพธ์ Transcription ที่มี
ค่าความถูกต้ องมากที่สดุ ใน 3 วิธี
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาการรู้จาแบบทนทานต่อเสียงรบกวนสาหรับเสียงพูด และนามาประยุกต์ใช้
สาหรับภาษาไทย
2. ศึกษาและประยุกต์ใช้ อัลกอริ ทึม N-best LIMABEAM สาหรับการรู้ จาเสียงพูด
ภาษาไทย
3. เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการรู้ จาระหว่างอัลกอริ ททึม LIMABEAM กับ N-best
LIMABEAM
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
สาหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ มีขอบเขตของงานวิจยั ดังนี ้
1. สภาพแวดล้ อมที่ ใช้ ในงานวิจัย เป็ นห้ องทดลองขนาด 5.5 ม. x 4 ม. ที่ มี เสี ยง
รบกวนเป็ นเสียงเครื่ องปรับอากาศ และ เสียงโทรทัศน์
2. เป็ นการรู้ จาเฉพาะเสียงภาษาไทยแบบต่อเนื่องที่อยู่ในโดเมนของเรื่ องการจอง
ห้ องพักโรงแรม มีจานวนคาศัพท์ที่ใช้ 4,069 คา
3. อัลกอริทมึ ที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพคือ LIMABEAM
1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ การรู้ จ าแบบทนทานต่ อ เสี ย งรบกวนส าหรั บ เสี ย งพู ด
ภาษาไทย
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2. สามารถประยุก ต์ ใ ช้ อัล กอริ ทึม N-best LIMABEAM ส าหรั บ การรู้ จ าเสี ย งพูด
ภาษาไทย
1.5 รายละเอียดวิทยานิพนธ์
รายละเอียดของวิทยานิพ นธ์ ฉบับนี ้ ประกอบด้ วยบทที่1 บทนา จะกล่าวถึง ความ
เป็ นมาและความสาคัญของงานวิจยั นี ้ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานวิจยั ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้ รับ บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ประกอบไปด้ วย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการรู้จาเสียงพูด
การรู้ จาแบบทนทาน อัลกอริ ทึม LIMABEAM อัลกอริ ทึม N-best LIMABEAM รวมถึงงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง บทที่ 3 การดาเนินงานวิจยั ประกอบไปด้ วย ภาพรวมของระบบ สภาพแวดล้ อมที่ใช้ ใน
การทดลอง วิธีการดาเนินงานวิจยั ขันตอนการด
้
าเนินงาน วิธีการประเมินผล บทที่ 4 ผลการวิจยั
และอภิปรายผล ประกอบไปด้ วย การทดลองและผลการทดลอง บทที่ 5 สรุ ปผลการวิจัย และ
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในอนาคต
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บทที่ 2
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ทฤษฎีและความรู้พืน้ ฐานที่เกี่ยวข้ อง
2.1.1 Automatic Speech Recognition
ในงานวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้เป็ นการพัฒนาวิธีการรู้ จาเสียงพูดภาษาไทยแบบทนทาน โดย
การใช้ วิ ธี ก ารรั บ สั ญ ญาณเสี ย งจากชุ ด microphone array แล้ วน าสั ญ ญาณที่ ไ ด้ ไปเข้ าสู่
กระบวนการรู้จาต่อไป ซึ่งวิธีนี ้ก็จะช่วยให้ การรู้จามีความแม่นยามากขึ ้น ก่อนอื่นควรที่จะทาความ
เข้ าใจวิธีการรู้จาเสียงพูดก่อนว่ามีวิธีดาเนินการอย่างไร โดยจะอธิบายวิธีการแปลงสัญญาณเสียง
ให้ เป็ นค่าคุณลักษณะสาคัญ (speech vector) ทาได้ อย่างไร และการนาค่าคุณลักษณะสาคัญไป
เข้ า สู่ก ระบวนการรู้ จ าเพื่ อ ให้ ไ ด้ เ ป็ น ค าพูด ได้ อ ย่ า งไร เริ่ ม จากการอธิ บ ายการได้ ม าด้ ว ยค่า
คุณลักษณะสาคัญด้ วยวิธี mel-frequency cepstral coefficients (MFCC) หลังจากนันก็
้ อธิบาย
ระบบรู้ จาด้ วยวิธีของ Hidden Markov Models (HMM) ในการรู้ จาโมเดลเสียง และการใช้ โมเดล
ภาษาในการจัดโครงสร้ างของภาษาให้ เป็ นรูปประโยค รวมทังบอกถึ
้
งหน่วยเสียงภาษาไทยที่มีการ
ใช้ งานตามหลักภาษา
2.1.1.1 HMM-based Automatic Speech Recognition
ระบบการรู้จาเสียงพูดนันเป็
้ นระบบที่ใช้ ในการจัดประเภทของรูปแบบ (Rabiner & Juang,
1993) โดยตัวระบบจะจัดประเภทของสัญญาณเสียงที่อยู่ในรูปแบบของพยางค์ (phoneme) หรื อ
คา (word) ให้ เป็ นโมเดลโดยการจัดกลุม่ ของคลาส (class) เป้าหมายของระบบรู้จาเสียงพูดนัน้ คือ
การประเมินหาลาดับของคลาสที่ถกู ต้ องที่สดุ ที่ได้ จากเสียงพูดแตกเป็ นพยางค์ จนประกอบเป็ นคา
ดังแสดงเป็ นสูตรคณิตศาสตร์ ได้ ดงั นี ้
𝑤
̂ = arg max 𝑃(𝒵 |𝑤 )𝑃(𝑤)
𝑤∊𝒲

(2.1)

โดยที่ 𝒵 เป็ น Observation sequence หรื อ sequence ของ feature vector ที่ ไ ด้ จ าก
สัญญาณเสียง
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𝑤 คือ word sequence ของสัญญาณเสียง
𝒲 คือ ชุดของ word sequence ทังหมดที
้
่เป็ นไปได้ จากระบบรู้จา
𝑤
̂ คือ ชุดของ word sequence ที่ได้ จากระบบรู้จา
ดังนันกระบวนการในระบบรู
้
้ จาหลัก ๆ จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ การสกัดหาค่าคุณลักษณะ
สาคัญ (Feature Extraction) ซึ่งก็เป็ นการดึงค่าคุณลักษณะสาคัญของสัญญาณเสียงที่ได้ ออกมา
เป็ น feature vector และอีกส่วนคือ การถอดรหัส (Decoding) ซึ่งเป็ นการหา word sequence ที่
เป็ นไปได้ มากที่สุดออกมา ซึ่งต่อไปก็จะอธิบายในรายละเอียดของการแปลงสัญญาณเสียงเป็ น
ลาดับของ feature vector ด้ วยวิธีแบบ MFCC จะทาอย่างไร และการนาเอา feature vector ไปทา
การรู้จาโดยใช้ HMM-based จะมีวิธีการอย่างไร
2.1.1.2 การหาค่ าคุณลักษณะสาคัญ (Feature Extraction)
ในระบบการรู้ จ านัน้ ไม่ไ ด้ เ ป็ น การน าเอาสัญ ญาณเสี ย งพูด มาเข้ า สู่ก ระบวนการรู้ จ า
โดยตรง แต่จ ะน าสัญ ญาณเสี ย งที่ ไ ด้ ม าท าการแบ่ง สัญ ญาณออกเป็ น ส่ ว น ๆ ส่ ว นละสัน้ ๆ
ประมาณ 20 มิลลิวินาที เรี ยกว่า vector แล้ วค่อย ๆ เลื่อน vector แบบ overlap กันไปทีละ 10
มิลลิวินาที เช่น หากมีเสียงยาว 1 วินาที ก็จะแทนด้ วย vector ได้ จานวน 100 อัน Sequence ของ
vector ที่แทนสัญญาณเสียงนี ้จะเรี ยกว่า Observation sequence และจะเรี ยก vector ใด ๆ ใน
Observation sequence ว่า Observation vector หรื อ Feature vector นัน่ เองดังภาพที่ 2.1
ภาพที่ 2.1
ภาพรวมการดึง Speech feature

ที่มา: “Thai speech recognition tutorial [เว็บไซต์],” โดย หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั วิทยาการมนุษย
ภาษา, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
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ในปั จ จุบัน ระบบรู้ จ าส่ ว นใหญ่ จะใช้ ก ารหาค่า คุณ ลัก ษณะส าคัญ ด้ ว ยวิ ธี ข อง melfrequency cepstral coefficients (MFCC) หรื อเรี ยกง่าย ๆ ว่า cepstral coefficients ซึ่งเป็ นการ
พยายามที่ จ ะประเมิ นค่าสัญ ญาณเสี ยงด้ วยการใช้ การคาณวณทางคณิ ตสาสตร์ เป็ นหลัก ซึ่ง
สัญญาณเสียงที่ได้ มานันจะถู
้
กแบ่งเป็ นส่วน ๆ ส่วนละสัน้ ๆ ทับซ้ อนกันไปเรื่ อย ๆ เรี ยกว่ า frame
หรื อ vector ซึง่ ในแต่ละ vector นันจะถู
้ กดาเนินการในกระบวนการต่อไปนี ้ แบ่งสัญญาณเสียงเป็ น
frame โดยใช้ Windows อัล กอริ ทึม แล้ ว แปลงเป็ น frequency domain โดยใช้ วิ ธี Short-Time
Fourier Transform (STFT) เมื่ อ ค านวณค่ า STFT แล้ วจะน าไปคู ณ กั บ ชุ ด ของ triangular
weighting ที่ทบั ซ้ อนกัน เรี ยกว่า mel filters ค่า filter ที่ได้ จะถูกคานวณต่อด้ วยการประเมินแบบ
linearly ที่ช่วงความถี่ต่า และแบบ logarithmically ที่ช่วงความถี่สงู mel spectrum ของ frame ที่
ถูกคานวณได้ ก็คือ vector ที่แสดงถึงค่าของแต่ละ mel filters สุดท้ าย vector จะถูกแปลงไปเป็ น
mel-frequency cepstral โดยผ่าน Discrete –Cosine Transform (DCT) กระบวนการของการหา
ค่าคุณลักษณะสาคัญ (Feature Extraction) สามารถแสดงได้ ดงั ภาพที่ 2.2
ภาพที่ 2.2
กระบวนการหาค่าคุณลักษณะสาคัญ (Feature Extraction)

ที่ ม า: “Microphone Array Processing for Robust Speech Recognition,” by Seltzer, M. L.,
2003, p. 10
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2.1.1.3 หลักการรู้จา (Speech Recognition)
ภาพรวมของกระบวนการรู้ จานันสามารถแสดงได้
้
ดงั ภาพที่ 2.3 โดยกระบวนการหลัก ๆ
เริ่ ม จากการน าสัญ ญาณเสี ย งที่ ไ ด้ น าเข้ า สู่ก ระบวนการหาค่า คุณ ลัก ษณะส าคัญ (Feature
Extraction) แล้ วจะได้ เป็ น Feature vector แล้ วนาเข้ าสู่กระบวนการรู้จา ซึ่งในกระบวนรู้จานี ้ก็จะ
นา Feature vector ไปผ่านโมเดลเสียง (Acoustic Model) เพื่อให้ ได้ ความน่าจะเป็ นของ Phone
เสียง แล้ วเข้ าสูโ่ มเดลภาษา (Language Model) เพื่อให้ ได้ เป็ นโครงสร้ างของคา (Word)
ภาพที่ 2.3
ภาพรวมกระบวนการรู้จา
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สิ่งที่ควรจะต้ องรู้ เพิ่มเติมเกี่ ยวกับสิ่งที่ใช้ ในกระบวนการรู้ จา ควรจะต้ องรู้ จักคาว่า
Phone คาว่าโมเดลการออกเสียง (Pronunciation Model) คาว่าโมเดลเสียง (Acoustic Model)
คาว่าโมเดลภาษา (Language Model)
Phone คือ หน่วยย่อยสุดทางเสียง ตัวอย่างเช่นคาว่า “การ” อ่านออกเสียงด้ วยเสียง
“ก” ตามด้ วยสระ “า” และลงท้ ายด้ วยเสียงตัวสะกด “น” ในทางภาษาศาสตร์ จะมีสัญลักษณ์
มาตรฐานแทนเสียง Phone แต่ละเสียง ตัวอย่างเช่น “k” แทนเสียง “ก” “aa” แทนสระ “า”
โมเดลการออกเสียง (Pronunciation Model) คือ มีหน้ าที่ในการบอกว่าคา (Word)
ใด ๆ ออกเสียงอย่างไร โดยจะบอกเป็ น sequence ของ Phone เช่น “การ” ออกเสียงว่า “k aa n”
“ขนม” ออกเสี ย งว่ า “kh a n o m^” วิ ธี ก ารสร้ างโมเดลการออกเสี ย งง่ า ย ๆ ก็ คื อ การสร้ าง
Pronunciation Dictionary ซึง่ เป็ นที่เก็บ list ของคาคูก่ บั เสียงอ่าน
โมเดลเสี ย ง (Acoustic Model) คื อ โมเดลที่ ใ ช้ ใ นการบอกว่า เมื่ อ มี Observation
sequence เข้ าไปยัง โมเดลเสี ย งใด ๆ จะมี ก ารค านวณค่ า ความน่ า จะเป็ นที่ Observation
sequence นัน้ จะเป็ น เสี ย งของ Phone นัน้ ๆ ความน่า จะเป็ น สรุ ป ได้ เ ป็ น P(O|p) โดยที่ p คื อ
โมเดลเสียงของ Phone ใด ๆ โดยปกติจะมีโมเดลเสียง 1 โมเดลต่อ 1 Phone สามารถสรุ ปได้ ดงั
ภาพที่ 2.4
ภาพที่ 2.4
หน้ าที่ของ Acoustic Model

ที่มา: “Thai speech recognition tutorial [เว็บไซต์],” โดย หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั วิทยาการมนุษย
ภาษา, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
Acoustic Model ที่ นิ ย มใช้ ใ นปั จ จุบัน คื อ Hidden Markov Model (HMM) ใช้ เ ป็ น
รูปแบบมาตรฐานสาหรับใช้ แทนเสียง Phone 1 Phone ดังแสดงได้ ดงั ภาพที่ 2.5 การทางานนัน้ ก็
จะนา Observation sequence เข้ าทางซ้ าย หรื อเข้ าทาง Node ที่ 1 และออกทาง Node สุดท้ าย
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ในระหว่างที่ Observation vector แต่ละตัววิ่งอยู่ใน HMM นี ้ จะวิ่งไปข้ างหน้ า หรื อย่าอยู่ที่ Node
เดิม (ตาม link ที่มีอยู)่ เท่านัน้ ไม่มีการย้ อนกลับ จึงเรี ยก HMM แบบนี ้ว่า Left-to-right Model
ภาพที่ 2.5
left-to-right HMM แบบ 5-state

ที่ ม า: “Microphone Array Processing for Robust Speech Recognition,” by Seltzer, M. L.,
2003, p. 11
Link ที่เชื่อมระหว่าง Node เรี ยกว่า Transition และ Node แต่ละอันเรี ยกว่า State
ในขณะที่ Observation vector หนึ่ง ๆ กระโดดจาก State i ไป State j จะมีความน่าจะเป็ นของ
การกระโดดคือ pij เราเรี ยกความน่าจะเป็ นของการกระโดดนี ้ว่า Transition Probability และเมื่อ
Observation vector ไปตกที่ State i จะมี ค วามน่ า จะเป็ นของการตกคื อ bi(O) ซึ่ ง เรี ยกว่ า
Emission Probability
โมเดลภาษา (Language Model) คือ จะเป็ นตัวบอกว่าคา (Word) นี ้ ตามด้ วยคานี ้
ได้ หรื อไม่ หรื อในบางโมเดลจะบอกค่าความน่าจะเป็ นที่คาใด ๆ จะพูดต่อกันเช่น โมเดลภาษา
อาจจะบอกว่า “จะ ไป” มีโอกาสเกิดได้ แค่ 0.01 เป็ นต้ น โมเดลภาษาแท้ จริ งไม่เพียงบอกโอกาสที่
คาสองคาจะเกิดคู่กันเท่านัน้ ยังสามารถบอกด้ วยว่า ทังประโยคมี
้
โอกาสเกิดได้ เท่าไหร่ สมมติว่า
เรามีประโยคซึง่ ประกอบด้ วยคาต่อ ๆ กันหลาย ๆ คา ขอแทนด้ วย W คือ W = (w1…wM) โดยที่ w
แทนคาแต่ละคา โมเดลภาษาจะบอกว่า W สามารถเกิดได้ หรื อไม่ หรื อบอกเป็ นค่าความน่าจะเป็ น
ว่ามีโอกาสเกิดมากน้ อยแค่ไหน ค่าความน่าจะเป็ นแทนด้ วย P(W) สามารถสรุปได้ ดงั ภาพที่ 2.6
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ภาพที่ 2.6
หน้ าที่ของ Language Model

ที่มา: “Thai speech recognition tutorial [เว็บไซต์],” โดย หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั วิทยาการมนุษย
ภาษา, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
การรู้จาจะทาตามขันตอนโดยละเอี
้
ยดดังต่อไปนี ้
1. ระบบรับ Observation Sequence ที่ต้องการรู้จาเข้ ามา
2. ระบบจะเริ่มเดาว่าเป็ นคาใดต่อ ๆ กัน เช่น จะเป็ นประโยคว่า “ฉัน รัก เธอ” ประโยค
ว่า “ฉัน หิว ข้ าว” หรื อ “อาหาร อร่อย ดี” ฯลฯ
3. หลังจากเดาประโยคขึ ้นมาแล้ ว จะส่งประโยคนันเข้
้ าไปยัง Language Model ก็จะ
ได้ คา่ ความน่าจะเป็ น P(W) ที่จะเกิดประโยคดังกล่าว
4. ทาการแปลงประโยคเป็ นเสียงอ่านโดยอาศัย Pronunciation Model เช่น จาก “ฉัน
รัก เธอ” เป็ น “ch a n^ r a k^ th vv”
5. เมื่อได้ Sequence ของ Phone แล้ ว ก็จะเอา Acoustic Model ของแต่ละ Phone
มาต่อกัน แล้ วทาการป้อน Observation Sequence เข้ าไปยัง Acoustic Model ของทัง้ ประโยค
(ดังนัน้ Acoustic Model จะต้ องสามารถต่อกันได้ ) ก็จะได้ คา่ ความน่าจะเป็ น P(O|W) ซึ่งเกิดจาก
P(O|p) ของแต่ละ Phone คูณกัน
6. สุดท้ ายก็ จ ะเอา P(W) ในข้ อ 3 มาคูณกับ P(O|W) ในข้ อ 5 ได้ เป็ น P(O, W) ซึ่ง
หมายถึง โอกาสที่สญ
ั ญาณเสียงดังกล่าวจะเป็ นเสียงประโยค W
7. ทาอย่างนี ก้ ับ ทุกประโยคที่ เ ดาขึน้ มา และเที ยบค่า P(O, W) ว่าประโยคไหนมี
โอกาสสูงที่สดุ ก็ตอบเป็ นประโยคนัน้
การรู้ จ าจะมี ปัญ หาเกิ ดขึน้ เกี่ ยวกับรู ปแบบของประโยคที่ ต้องเดาที่ มี จานวนมาก
เนื่องจากประโยคที่เป็ นไปได้ มีหลากหลายแบบ ยิ่งไม่กาหนดว่าประโยคยาวเท่าไหร่ด้วยแล้ ว จะมี
ประโยคที่เป็ นไปได้ จานวนไม่สิ ้นสุดเลย ซึ่งก็จะทาให้ ระบบทางานไม่ได้ แน่นอน วิธีการแก้ ไ ข คือ
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การสร้ าง Word Network โดยเอาคามาต่อ ๆ กันในลักษณะของ Network ดังภาพที่ 2.7 ระหว่าง
ค าก็ ก ากั บ ด้ ว ยโอกาสที่ แ ต่ล ะค าจะต่ อ กั น หรื อ P(wi|wi-1) และในแต่ล ะค าก็ ป ระกอบด้ วย
Acoustic Model ของ Phone ที่ ต่ อ กั น เป็ นเสี ย งอ่ า นของค านั น้ ๆ เวลาท างานก็ จ ะผ่ า น
สัญ ญาณเสี ยงเข้ าไป ในขณะที่ ผ่าน Node ของ Network แต่ละ Node ก็ จ ะมี การคูณค่าความ
น่าจะเป็ น P(O, W) ต่อ ๆ ไปเรื่ อย ๆ หากเส้ นทางใดมีค่าความน่าจะเป็ นรวมขณะนัน้ ต่ากว่าค่า
Threshold ที่กาหนดไว้ ก็ให้ เลิกวิ่งไปเส้ นทางนัน้ เท่านี ้ก็จะช่วยลดจานวนประโยคที่จะต้ องคานวณ
ลงได้ มากมาย วิธีนี ้เรี ยกว่า Beam Search ก็คือ Search ภายใน Beam ที่กาหนดเท่านัน้ ยังมีอีก
วิธีในการกาหนด Beam ของการ Search โดยกาหนดให้ ณ ขณะใด ๆ จะมีเส้ นทางที่วิ่งไปได้ ไม่
เกิน N เส้ นทาง วิธีนี ้ก็จะช่วยลดจานวนประโยคที่ต้องคานวณลงมากเช่นกัน เรี ยกวิธีนี ้ว่า N-best
Search
ภาพที่ 2.7
Word Network สาหรับการรู้จา

ที่มา: “Thai speech recognition tutorial [เว็บไซต์],” โดย หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั วิทยาการมนุษย
ภาษา, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
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ระบบรู้ จาแท้ ที่จริ งแล้ วก็คือการทาหน้ าที่ Search ไปตาม Word Network หรื อเรี ยก
การทาหน้ าที่ส่วนนีว้ ่า Decoder ก็ได้ สรุ ปแล้ วการรู้ จาประกอบด้ วย Decoder ที่ทาหน้ าที่สร้ าง
Word Network และ Search ไปตามเส้ นทางบน Network โดยอาศัย Acoustic Model และ
Language Model เป็ นตัวคานวณความน่าจะเป็ นของการเกิด Phone และ Word นัน่ เอง
2.1.1.4 หน่ วยเสียงภาษาไทย
นิยามหน่วยเสียงสาหรับกาหนดให้ เสียงพยางค์ภาษาไทย มีจานวนหน่วยเสียงเดี่ยว 68
หน่วยเสียง มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 2.1
หน่วยเสียงภาษาไทย

ที่มา: “Thai speech recognition tutorial [เว็บไซต์],” โดย หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั วิทยาการมนุษย
ภาษา, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
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2.1.2 Robust Speech Recognition
การรู้ จ าแบบทนทานต่อ เสี ย งรบกวนนัน้ มี ห ลายวิ ธี ที่ ใ ช้ ใ นการท าให้ การรู้ จ านัน้
ทางานได้ ดีในสภาพแวดล้ อมที่มีเสียงรบกวน เช่น งานวิจยั ของ Seltzer (2003) นี ้เป็ นการวิเคราะห์
เชิงความถี่ของเสียง โดยวิธีการลบเชิงสเปกตรัม อีกวิธีหนึ่งที่ทาให้ การรู้จาทนทานต่อเสียงรบกวน
คือ Microphone Array Processing
Microphone Array Processing เป็ นการแก้ ปัญหาเรื่ องการรับสัญญาณเสียงที่ไม่ได้
คุณภาพ เนื่องจากมีเสียงรบกวน และด้ วยระยะห่างของ microphone กับผู้พดู ที่มีผลต่อคุณภาพ
สัญ ญาณเสี ยง วิธี การนี จ้ ะช่วยลดการบิดเบือนของสัญญาณเสี ยง และช่วยเพิ่ม คุณภาพของ
สัญญาณ โดยการใช้ microphone หลายตัวในการรับสัญญาณ แทนที่จะเป็ น microphone เพียง
ตัวเดียว สัญญาณที่ได้ ก็จะไปผ่านกระบวนการ array processing ซึง่ เป็ นการรวมสัญญาณที่ได้ รับ
จากแต่ละ microphone นามารวมกันเพื่อให้ ได้ สญ
ั ญาณเสียงที่ดี
โดยปกติแล้ วการทางานของระบบรู้ จาที่ใช้ microphone arrays จะมีการแยกการ
ทางานเป็ นอิสระต่อกันเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนของการทา array processing และ ส่วนของการรู้จา
ตามภาพที่ 2.8 ส่วนของ array processing เป็ นส่วนที่จะพิจารณาในขัน้ ตอน pre-processing
เพื่อที่จะทาให้ คณ
ุ ภาพของสัญญาณเสียงนันดี
้ ขึ ้น ก่อนที่จะส่งไปทาการจาแนกคุณ ลักษณะสาคัญ
ของเสียง และทาการรู้จาต่อไป
ภาพที่ 2.8
กระบวนการโดยทัว่ ไปของระบบรู้จาที่ใช้ microphone array โดยวัตถุประสงค์ของ array
processing เพื่อที่จะได้ สญ
ั ญาณเสียงที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ

D[n]

Array
Processor

D#[n]

Speech
Recognizer

Text

ที่ ม า: “Microphone Array Processing for Robust Speech Recognition,” by Seltzer, M. L.,
2003, p. 3
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หลักการนาคลื่นเสี ยงหลักเพื่ อมาใช้ ใน microphone array processing นีเ้ รี ยกว่า
beamforming ซึง่ โดยวิธีทวั่ ไปของ beamforming นี ้เรี ยกว่า delay-and-sum ด้ วยวิธีนี ้สัญญาณที่
ได้ รับมาจากไมโครโฟนอาเรย์ จะมีการจัดเรี ยงสัญญาณเสียงของแต่ละไมโครโฟน เพื่อที่จะปรับใน
เรื่ องของความยาวของสัญญาณเสียงที่แตกต่างกันระหว่างแหล่งที่มาของเสียงของไมโครโฟนแต่
ละตั ว ซึ่ ง ก็ มี ก ารต่ อ ยอดจากวิ ธี delay-and-sum beamforming ไปเป็ นวิ ธี filter-and-sum
beamforming ในแต่ละไมโครโฟนก็จะมีการเชื่อมต่อตัวกรองสัญญาณเสียง หลังจากผ่านตัวกรอง
สัญญาณแล้ วก็จะนามารวมกันเป็ นสัญญาณเสียงเดียว
2.1.2.1 The LIMABEAM Algorithm
ปั ญหาของ microphone array processing ในการทาการรู้จานัน้ เป็ นเรื่ องของการ
แยกประเภทของรูปแบบของสัญญาณเสียงที่ถกู แปลงไปเป็ นลาดับของชุดค่าคุณลักษณะ (feature
vectors) ที่จะต้ องทาให้ ได้ กลุม่ ของสัญญาณเสียงที่ถกู ต้ องมากที่สดุ
อัลกอริ ทึม LIMABEAM นันท
้ าขึ ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไมโครโฟนอาเรย์ โดย
วิธีการหาชุดของ array parameters ที่มีโอกาสสูงสุดที่จะได้ เป็ นกลุ่มของสัญญาณเสียงที่ถูกต้ อง
แล้ วใช้ ข้อมูลจากการทาการรู้ จา นากลับมาใช้ ในการหา array parameters อีก ซึ่งเป็ นการทาให้
ประสิทธิภาพของการทาการรู้จานันดี
้ ขึ ้น
อัลกอริ ทึม LIMABEAM ของ Seltzer (2003) ได้ มีการนาเอากระบวนการ filter-andsum array processing มาใช้ ในการช่วยชดเชยเสียงที่ผิดปกติจากเสียงรบกวน และ เสียงก้ อง
กังวาน ได้ อย่างดี โดยสามารถแสดงสูตรทางคณิตศาสตร์ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
𝑀

𝑥[𝑘] = ∑ ℎ𝑚 [𝑘] ∗ 𝑠𝑚 [𝑘]
𝑚=1

(2.1)

โดยที่ 𝑠𝑚 [𝑘] เป็ นสัญญาณเสียงที่แยกตามช่วงเวลาของ microphone ตัวที่ 𝑚
ℎ𝑚 [𝑘] เป็ นตัวกรองสัญญาณแบบ FIR ของ microphone ตัวที่ 𝑚
𝑥 [𝑘] เป็ นผลลัพธ์ของ beamformer
∗ แสดงถึง convolution
𝑘 เป็ น index ของเวลา
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ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ข องชุ ด ตั ว กรอง Finite Impulse Response (FIR) ทั ง้ หมดของ
microphone ทุกตัวสามารถแสดงได้ เป็ นแบบ super-vector ℎ ในแต่ละ frame สามารถทาการ
recognition features ได้ จากฟั งก์ชนั่ ℎ ดังนี ้
𝑦𝐿 (ℎ) = log10 (𝑊 | 𝐹𝐹𝑇(𝑥(ℎ))|2 )

(2.2)

𝑥(ℎ) คือ Observation vector
| 𝐹𝐹𝑇 (𝑥(ℎ))|2 คือ vector ของ power spectrum components
𝑊 คือ Mel filter matrix
𝑦𝐿 (ℎ) คือ vector ของ Log Filter Bank Energies (LFBE)
ค่าสัมประสิทธิ Cepstral ได้ มาจากการผ่าน DCT rotation ดังนี ้
𝑦𝐶 (ℎ) = 𝐷𝐶𝑇(𝑦𝐿 (ℎ))

(2.3)

LIMABEAM นันได้
้ มาจากชุดของตัวกรอง FIR ของแต่ละ microphone ซึง่ ความเป็ นไปได้ มากที่สดุ
ของ 𝑦𝐶 (ℎ) จะให้ ผลของ state sequence ของ hypothesized transcription ที่ถกู ประเมินแล้ ว
ซึง่ แสดงได้ ดงั นี ้
ℎ̂ = arg max 𝑃(𝑦𝐿 (ℎ)|𝑤)
ℎ

(2.4)

𝑤 คือ hypothesized transcription
𝑃(𝑦𝐿 (ℎ)|𝑤) คือ ความน่าจะเป็ นของ Observation features จะได้
transcription ที่ถกู พิจารณาแล้ ว
ℎ̂ คือ FIR parameter ของ super-vector
การท า Optimization ถู ก ท าผ่ า น non-linear Conjugate Gradient ส่ ว น state
sequence สามารถประเมินได้ จากผลลัพธ์ของ array beamformer (Unsupervised LIMABEAM)
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Unsupervised LIMABEAM นั น้ ท างานได้ ดี ใ นสภาพแวดล้ อมที่ มี เ สี ย งรบกวน
(noisy) ถึงแม้ วา่ ใช้ เพียง 1 ช่องทางในการรับสัญญาณเสียงก็ตาม
ภาพที่ 2.9
แผนผังแสดงการทางานของ Unsupervised LIMABEAM

ที่ ม า: “Microphone Array Processing for Robust Speech Recognition,” by Seltzer, M. L.,
2003, p. 59
จากภาพที่ 2.9 เป็ นแผนผั ง แสดงการท างานของอั ล กอริ ทึ ม Unsupervised
LIMABEAM ซึ่งเริ่ มจากการรับสัญญาณเสียงพูดเข้ ามา แล้ วทาการกระบวนการ Time Alignment
โดยการหาค่าช่วงเวลาที่ delay ของแต่ละช่องรับสัญญาณ แล้ วทาการเริ่ มกาหนดค่า filter เพื่อทา
การ filter and sum สัญญาณเสียงของทุกช่องรับสัญญาณเข้ าด้ วยกัน แล้ วจึงนาสัญญาณเสียงที่
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ได้ มาทาการสกัดหาค่าคุณ ลักษณะสาคัญ (feature extraction) หลังจากนัน้ เข้ าสู่กระบวนการ
ถอดรหัสสัญญาณ (decode) เพื่อทาการหาผลลัพธ์ที่ได้ จากการรู้จา หลังจากนันก็
้ จะเช็คค่าความ
น่า จะเป็ น ของผลลัพ ธ์ ว่า convergence หรื อ ยัง ซึ่ง ถ้ า ยัง ก็ จ ะน าผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ (hypothesized
transcript) ไปท าการประเมิ น state sequence แล้ ว ท าการ optimize filter แล้ ว จึ ง กลับ ไปท า
กระบวนการ filter and sum ใหม่วนไปทุกกระบวนการจนกว่าจะได้ คา่ ความน่าจะเป็ นของผลลัพธ์
ที่ convergence กันแล้ วจึงถือว่าจบกระบวนการ และทาให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ ออกมา
2.1.2.2 The N-best LIMABEAM Algorithm
LIMABEAM อั ล กอริ ทึ ม นั น้ เป็ นการเพิ่ ม ความน่ า จะเป็ นของการท าให้ ได้ ค่ า
สมมุติฐานของ transcription จากการทาขันตอนการรู
้
้ จาเพียงแค่ครัง้ เดียว ส่วนในงานวิจยั นี ้จะใช้
วิธีการทาแบบ N-best เข้ ามาประยุกต์ใช้ ร่วมกับการรู้ จาด้ วยอัลกอริ ทึม LIMABEAM ซึ่งเป็ นการ
เพิ่มประสิทธิภาพของการรู้จาของอัลกอริ ทึม LIMABEAM ให้ ดียิ่งขึ ้น โดยในขันตอนแรกจะท
้
าการ
รู้ จ าให้ ไ ด้ ค่าสมมุติฐ านของ transcription ตามค่า N-best ที่ กาหนด แล้ วนาค่าสมมุติฐ านของ
transcription ที่ได้ ไปทาการรู้จาต่อด้ วยอัลกอริ ทมึ LIMABEAM จนได้ เป็ นผลลัพธ์ของแต่ละชุด Nbest แล้ วทาการเลือกผลลัพธ์ ที่ดีที่สุดจากชุด N-best ทุกตัว ก็จะได้ เป็ นผลลัพธ์ สุดท้ ายเป็ นค่า
สมมุตฐิ านของ transcription ของอัลกอริทมึ นี ้
ในขัน้ ตอนของการทา N-best LIMABEAM ของ Brayda, Wellekens, & Omologo
(2006) ในแต่ล ะชุด ข้ อ มูล ชุด สั ญ ญาณเสี ย งจะถูก จัด เรี ย งสัญ ญาณ แล้ ว ไปผ่า นขัน้ ตอนการ
optimization แล้ วนาชุดข้ อมูลสัญญาณเสี ยงที่ไ ด้ ไปผ่านตัวกรองสัญญาณ นาค่าที่ได้ ไปหาค่า
คุณลักษณะสาคัญอันใหม่ แล้ วค่อยส่งไปทาการรู้จาต่อก็จะได้ คา่ สมมุติฐานของ transcription ที่
ถูกเลือก ซึง่ สามารถแสดงได้ ดงั สูตรนี ้
𝑛̂ = arg max 𝑃(𝑦𝐶 (ℎ̂𝑛 )|𝑤
̂𝑛 )
𝑛

(2.5)

𝑤
̂𝑛 คือ transcription ที่ได้ มาจากกระบวนการรู้จาในครัง้ ที่ 2
𝑛̂ คือ เป็ น index ของ transcription ที่มีความน่าจะเป็ นสูงสุด ซึง่ ก็คือ 𝑤
̂𝑛
การ optimization นัน้ ถูก ท าเสร็ จ เรี ย บร้ อยในขัน้ ตอน Log Filter Bank Energies
(LFBE) domain ส่วนกระบวนการรู้จานัน้ ถูกทาในขันตอน
้
Cepstral domain ค่าของความน่าจะ
เป็ นได้ ถกู ปรับในขันตอน
้
Cepstral domain เช่นเดียวกัน
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ภาพรวมขันตอนการท
้
างานของอัลกอริ ทึม N-best LIMABEAM นันจะเริ
้
่ มจากการ
ได้ รั บ สั ญ ญาณเสี ย งที่ ไ ด้ มาจากกระบวนการของ microphone array โดยผ่ า นการรวม
สั ญ ญาณเสี ย งด้ วยวิ ธี Delay and Sum (D&S) ซึ่ ง เป็ นวิ ธี ที่ ใ ช้ กั น โดยทั่ ว ไปในการรวม
สัญญาณเสียงเข้ าด้ วยกัน หลังจากนันก็
้ นาสัญญาณเสียงที่ได้ มาทาการสกัดคุณลักษณะสาคัญ
ของสัญญาณเสียง Feature Extraction (FE) แล้ วนาคุณลักษณะสาคัญที่ได้ ไปเข้ าขันตอนการรู
้
้ จา
recognition (REC) ซึ่ ง ในครั ง้ แรกจะได้ ผ ลลัพ ธ์ เ ป็ น N-best hypotheses list ขึ น้ มาตามการ
กาหนดค่า N-best หลังจากนันจะน
้
าผลลัพธ์ hypothesis ของแต่ละ N-best ไปเข้ ากระบวนการ
รู้จาอีกครัง้ โดยใช้ อลั กอริทึม LIMABEAM ซึง่ ในขันตอนแรกก็
้
จะทาการเลือก state sequence โดย
ใช้ Viterbi อัลกอริ ทึมหรื อเรี ยกว่า Viterbi alignment (switch to 1: ALIGN) แล้ วทาการแก้ ไขปรับ
ค่า พารามิ เ ตอร์ หลัง จากนัน้ ท าการ optimization ค่า สัม ประสิ ท ธิ โ ดยใช้ Conjugate Gradient
(switch to 2: OPT) แล้ วนาสัญญาณเสียงจากชุด microphone array มาทาการรวมสัญญาเสียง
ใหม่โดยผ่านตัวกรอง FIR ซึ่งเรี ยกวิธีนี ้ว่า Filter and Sum (F&S) แล้ วนาสัญญาณเสียงที่ได้ ไปทา
การสกัด คุณ ลัก ษณะพิ เ ศษ แล้ ว ก็ ท าการรู้ จ า N-best feature ที่ ไ ด้ ม า (switch to 3: REC) น า
ผลลัพธ์ที่ได้ มาเปรี ยบเทียบและทาการ alignment ซ ้าจนกว่าจะได้ คา่ ที่ convergence กันแล้ วก็จะ
ได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สดุ ของ N-best แต่ละชุด และหลังจากนันก็
้ ทาจนครบทุก N-best hypotheses list
สุดท้ ายก็จะนาเอาผลลัพธ์ที่ได้ ในแต่ละชุด N-best มาทาการเปรี ยบเทียบค่าเพื่อหาค่าผลลัพธ์ ที่ดี
ที่ สุ ด เป็ น new N-best Log-LikeliHoods (LLH-rescoring) โดยการเลื อ กค่ า ที่ สู ง ที่ สุ ด ก็ จ ะได้
ผลลัพธ์ที่ถกู recognized ออกมา สามารถแสดงได้ ตามภาพที่ 2.10
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ภาพที่ 2.10
Block diagram ของอัลกอริ ทมึ N-best LIMABEAM

ที่ ม า: “Improving robustness of a likelihood-based beamformer in a real environment for
automatic speech recognition, “ by Brayda, L., Wellekens, C., & Omologo, M.
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1 การพัฒนาระบบการรู้จาเสียงพูดภาษาไทย
ในส่วนของงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการรู้จาเสียงพูดภาษาไทย ได้ มีการทา
โดย บุญเสริ ม กิจศิริกุล และ ณัฐกร ทับทอง (2548) ซึ่งในงานวิจัยนีเ้ ป็ นการนาเอาเทคโนโลยี
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ทางด้ านการรู้จาเสียงพูดและการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยมาพัฒนาแล้ วนามาประยุกต์ใช้ กบั
ระบบสอบถามรายนามผู้ ใช้ โทรศั พ ท์ แ บบอั ต โนมั ติ โดยจ าลองระบบลงบนเครื่ อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ รับเสียงข้ อมูลขาเข้ าโดยผ่านทางไม่โครโฟน และส่งเสียงข้ อมูลขาออกโดยผ่าน
ทางลาโพง
ระบบสอบถามรายนามผู้ใช้ โทรศัพท์แบบอัตโนมัตนิ นจะประกอบด้
ั้
วย 2 ขันตอนใหญ่
้
ๆ ได้ แก่ การรู้จาเสียงพูดภาษาไทย และการสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย
ในขัน้ ตอนของการรู้ จ าเสี ยงพูด ซึ่ง เป็ นเสี ยงพูด ของตัว เลขต่อ เนื่ องนัน้ สามารถ
แบ่งเป็ นขันตอนย่
้
อยได้ แก่ ขันตอนการหาจุ
้
ดตัดหัวท้ ายหน่วย และการตัดแบ่งพยางค์ ซึ่งผู้วิจยั ได้
เสนอวิธีในการตัดแบ่งโดยใช้ ค่าพลังงานและค่าอัตราตัดผ่านแกนศูนย์ร่วมกันในการพิจารณาหา
จุดแบ่ง ซึ่งให้ ผลของอัตราความถูกต้ องในการตัดแบ่งพยางค์เท่ากับ 86 เปอร์ เซ็นต์ ส่วนขันตอน
้
การรู้ จาเสียงพูดได้ ใช้ คุณลักษณะสาคัญของเสียงคือ ราสต้ า -พีแอลพี อันดับที่ 12 และอนุพนั ธ์
อันดับที่ 1 และใช้ โครงข่ายประสาทเทียมช่วยในการฝึ กฝนและการรู้ จา ซึ่งได้ ค่าพารามิเตอร์ ที่
เหมาะสมสาหรับการเรี ยนรู้จาเสียงพูดตัวเลขต่อเนื่องคือ จานวนกรอบ 12 กรอบ จานวนชันข้
้ อมูล
ฮิ ดเดน 2 ชัน้ จ านวนบัพ ของชัน้ ข้ อมูลขาเข้ า 288 บัพ จ านวนบัพ ของชัน้ ฮิ ดเดนที่ หนึ่ง 50 บัพ
จานวนบัพของชัน้ ฮิดเดนที่สอง 100 บัพ จานวนบัพของชัน้ ข้ อมูลขาออก 10 บัพ ซึ่งได้ ค่าอัต รา
ความถูก ต้ อ งของระบบเท่า กับ 75 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และได้ ค่า อัต ราความถูก ต้ อ งระดับ พยางค์ 94
เปอร์ เซ็นต์
ส่วนในขันตอนการสั
้
งเคราะห์เสียงพูดใช้ วิธีการสังเคราะห์เสียง โดยใช้ วิธีการตัดคา
โดยใช้ เปรี ยบเทียบจากพจนานุกรม แล้ วนาหน่วยเสียงที่ได้ จากพจนานุกรมหน่วยเสียงมาต่อกัน
เป็ นเสี ยงพูด ในงานวิจัยนี ไ้ ด้ เ พิ่ม เติมส่วนที่ เป็ นคาอ่านของชื่ อและนามสกุลเพื่อให้ มี ค่าความ
ถูกต้ องมากที่สุดคือ 100 เปอร์ เซ็นต์ และได้ เสนอวิธีการประมาณค่าความใกล้ เคียงของคาพ้ อง
เสียงในกลุม่ ของพยัญชนะต้ น และตัวสะกด โดยใช้ ทฤษฎีเชตวิภชั นัยเข้ ามาช่วยเพื่อลดจานวนการ
เพิ่ ม ค าศัพ ท์ ใ นพจนานุ ก รม ซึ่ ง ในชื่ อ และนามสกุ ล จะพบค าพ้ องเสี ย งอยู่ 20 เปอร์ เ ซ็ น ต์
โดยประมาณ
2.2.2 วิธีการรู้จาเสียงพูดภาษาไทยแบบทนทานต่ อเสียงรบกวนภายนอก
ในส่วนของงานวิจยั เกี่ยววิธีการรู้ จาเสียงพูดภาษาไทยแบบทนทานต่อเสียงรบกวน
ภายนอก ได้ มีการทาในงานวิจยั ของ มนตรี โพธิโสโนทัย และ เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร (2554) ซึง่ ได้
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พูดถึง วิธี การรู้ จ าเสี ยงพูดภาษาไทยแบบทนทานต่อ สัญญาณรบกวนจริ ง จากสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอก โดยวิธีการรู้จาเสียงนี ้จะใช้ ชอ่ งสัญญาณจานวนสองช่อง เพื่อใช้ สาหรับรับเสียงพูดและใช้
สาหรับรับเสียงรบกวน โดยเสียงรบกวนจะถูกกาหนดให้ เป็ นเสียงรบกวนที่เกิดขึ ้น จากนันจะใช้
้
วิ ธี ก ารลบเชิ ง สเปกตรั ม (Spectral subtraction: SS) เพื่ อ ก าจัด เสี ย งรบกวนออก ขัน้ ตอนการ
ทดลองได้ ใช้ เสียงพูดตัวเลขภาษาไทยจานวน 10 คา เป็ นเสียงทดสอบ และได้ เปรี ยบเทียบผลการ
ทดลองกั บ สภาพแวดล้ อมจริ ง โดยใช้ ทดสอบกั บ สภาพแวดล้ อมที่ ไ ม่ มี เ สี ย งรบกวน และ
สภาพแวดล้ อมที่มีเสียงรบกวนจริงที่ระดับความดังประมาณ 40–50 เดซิเบล ผลที่ได้ พบว่าระบบที่
ได้ นาเสนอสามารถแยกเสียงตัวเลขได้ ถูกต้ องด้ วยอัตราแยกเฉลี่ยประมาณ 98.0 เปอร์ เซ็นต์ใน
กรณีที่ไม่มีเสียงรบกวน และอัตราแยกเฉลี่ยประมาณ 83.6 เปอร์ เซ็นต์ในกรณีที่มีเสียงรบกวน
2.2.3 Microphone Array Processing
ในส่ ว นของงานวิ จัย เกี่ ย วกั บ microphone array processing ได้ มี ก ารพูด ถึ ง ใน
งานวิ จัย ของ Seltzer (2003) ซึ่ง พูด ถึ ง หลัก การน าคลื่ น เสี ย งหลัก มาใช้ ใ น microphone array
processing ซึ่งเรี ยกว่า beamforming และวิธีที่ใช้ กันทั่วไปที่สุด คือ delay-and-sum และมีการ
ต่ อ ยอดจาก delay-and-sum beamforming ไปเป็ น filter-and-sum beamforming ซึ่ ง แต่ ล ะ
microphone มีการเชื่อมต่อตัวกรอง และสัญญาณที่ได้ รับจะถูกกรองในครัง้ แรก และนามารวมกัน
มี ก ารทดลองในห้ องที่ มี เ สี ย งรบกวนมี ค่ า SNR (6.5 dB) เป็ นเสี ย งแอร์ เสี ย งพัด ลมเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และ เสียงรบกวนอื่น ๆ รวมทังมี
้ เสียงสะท้ อนในห้ องที่วัดได้ 240 มิลลิวินาที ได้ ค่า
ความถู ก ต้ องของ delay-and-sum โดยใช้ 8 microphone อยู่ ที่ 60% แต่ ใ นการทดสอบนี ม้ ี
ข้ อจ ากั ด หากว่ า ผู้ พู ด มี ก ารเคลื่ อ นที่ จะท าให้ ค่ า parameter ของ array processing มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ ความถูกต้ องลดลง
2.2.4 The LIMABEAM Algorithm
ในส่วนของงานวิจยั เกี่ยวกับ อัลกอริ ทึม LIMABEAM ได้ มีการพูดถึงในงานวิจยั ของ
Seltzer (2003) ซึ่งทาขึน้ มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ microphone array โดยวิธีการหาชุดของ
array parameters ที่ มี โอกาสสูง สุดที่ จ ะได้ class เสี ยงที่ ถูกต้ องที่ สุด โดยงานวิจัยนี ไ้ ด้ พัฒ นา
อัลกอริ ทึมขึน้ มา 2 อัลกอริ ทึม คือ Calibrated LIMABEAM ซึ่งเป็ นการเก็บข้ อมูล transcription
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ของผู้พดู ไว้ ก่อน เพื่อใช้ ในการ optimize ค่า filter parameter ซึ่งวิธีนี ้ก็จะเหมาะกับตาแหน่งของผู้
พูดไม่มี การเคลื่ อนที่ ส่วนอี กอัล กอริ ทึม คือ Unsupervised LIMABEAM ก็ จ ะทาการ optimize
parameter แยกอิสระโดยการใช้ hypothesized transcription จากการทาในครัง้ แรก ซึ่งวิธีนี ้ก็จะ
เหมาะกับตาแหน่งของผู้พูดที่มีการเคลื่อนที่ มีการทดลองในห้ องที่มีเสียงรบกวนมีค่า SNR (6.5
dB) เป็ นเสียงแอร์ เสียงพัดลมเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ เสียงรบกวนอื่น ๆ รวมทังมี
้ เสียงสะท้ อนใน
ห้ องในระดับปานกลางที่วดั ได้ 0.24 วินาที ได้ คา่ ความถูกต้ องของ Calibrated LIMABEAM อยู่ที่
67.1% และค่า ความถูก ต้ อ งของ Unsupervised LIMABEAM อยู่ที่ 69.8% ในการทดสอบนี ม้ ี
ข้ อจากัดอยูห่ ากว่าเพิ่มค่าเสียงสะท้ อนในห้ องให้ มากขึ ้นก็จะทาให้ ผลความถูกต้ องลดลงมาก
2.2.5 The Subband-LIMABEAM Algorithm
ในส่วนของงานวิจัยเกี่ ยวกับอัลกอริ ทึม Subband-LIMABEAM ได้ มี การพูดถึง ใน
งานวิจยั ของ Seltzer (2003) ซึ่งทาขึ ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริ ทึม LIMABEAM ให้ มี
ความทนทานต่อสภาพแวดล้ อมที่ มี เสี ยงสะท้ อนอย่างมาก โดยการแบ่ง สัญญาณออกมาเป็ น
subband แล้ วดาเนินการตามกระบวนการตามปกติแบบ fullbrand มีการทดลองในห้ องที่มีเสียง
รบกวนเป็ นเสียงแอร์ เสียงพัดลมเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ เสียงรบกวนอื่น ๆ รวมทังมี
้ เสียงสะท้ อน
ในห้ องในระดับ ปานกลางที่ วัด ได้ 0.3 วิ น าที ได้ ค่ า ความถู ก ต้ อ งที่ ดี ขึ น้ ของ Calibrated SLIMABEAM อยูท่ ี่ 36.2% และค่าความถูกต้ องที่ดีขึ ้นของ Unsupervised S-LIMABEAM เทียบกับ
delay-and-sum อยูท่ ี่ 23.4% ในการทดสอบนี ้มีข้อเสียอยูท่ ี่ต้องใช้ ประสิทธิภาพในการประมวลผล
สูง
2.2.6 The N-best LIMABEAM Algorithm
ในส่ ว นของงานวิ จัย เกี่ ย วกั บ อัล กอริ ทึ ม N-best LIMABEAM ได้ มี ก ารพูด ถึ ง ใน
งานวิ จั ย ของ Brayda, Wellekens, & Omologo (2006) ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารท า N-best โดยการท า
optimization แบบแยกอิสระจากกัน และทาแบบคูข่ นานกันไป วิธีการนี ้ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความ
เป็ นจริ ง ที่ ว่า N-best hypotheses list ก่อนการท า optimization จะต้ องถูกจัด ล าดับ โดยความ
น่ า จะเป็ น ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ องจัด ล าดับ ตาม Word Error Rate (WER) โดยการใช้ LIMABEAM
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อัลกอริ ทึมในแต่ละ hypothesis การจัดเรี ยงลาดับของ N-best list ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป มี
การทดลองในห้ องที่มีเสียงรบกวนโดยการเปิ ด speaker 8 จุด ได้ คา่ ความถูกต้ องอยูท่ ี่ 83.83%
จะเห็นได้ ว่า งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับการรู้ จ าแบบทนทานต่อเสี ยงรบกวนส าหรั บ
เสี ย งพูด ภาษาไทยนัน้ ยัง มี ไ ม่ม าก อี ก ทัง้ การรู้ จ าแบบทนทานต่อ เสี ย งรบกวน ยัง ไม่มี ก ารใช้
อัล กอริ ทึม N-best LIMABEAM เข้ า มาช่ว ยในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรู้ จ าส าหรั บ เสี ย งพูด
ภาษาไทย ดัง นัน้ งานวิ จัย นี จ้ ะน าเสนอการรู้ จ าแบบทนทานต่อ เสี ย งรบกวนส าหรั บ เสี ย งพูด
ภาษาไทย โดยใช้ อลั กอริทมึ N-best LIMABEAM
ตารางที่ 2.2
แสดงการเปรี ยบเทียบข้ อเด่นข้ อจากัดของงานวิจยั
งานวิจัย
หลักการ
Sullivan (1996) หลักการนาคลื่นเสียงหลัก
มาใช้ ใน microphone
array processing ซึง่
เรี ยกว่า beamforming

Seltzer, M. L.
(2003)

LIMABEAM โดยวิธีการ
หาชุดของ array
parameters ที่มีโอกาส
สูงสุดที่จะได้ class เสียง
ที่ถกู ต้ อง แล้ วใช้ ข้อมูล
จากการทา speech
recognition นากลับมาใช้
ในการหา array
parameters อีก

ข้ อเด่ น
แก้ ปัญหาเรื่ องการรับ
สัญญาณเสียงที่ไม่ได้
คุณภาพ เนื่องจากมีเสียง
รบกวน การรับเสียงใน
สภาพแวดล้ อมที่มีเสียง
สะท้ อน และระยะห่าง
ของ microphone กับผู้
พูด
เพิ่มประสิทธิภาพของ
microphone array
processing ให้ ดีขึ ้น

ข้ อจากัด
หากผู้พดู มีการเคลื่อนที่
จะทาให้ ประสิทธิภาพใน
การรู้จาลดลง

ถ้ ามีเสียงสะท้ อนในห้ อง
ให้ มากขึ ้นก็จะทาให้ ผล
ความถูกต้ องลดลงมาก
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Seltzer, M. L.
(2003)

The SubbandLIMABEAM Algorithm
โดยการแบ่งสัญญาณ
ออกมาเป็ น subband
แล้ วดาเนินการตาม
กระบวนการตามปกติ
แบบ fullbrand
Brayda, L.,
The N-best LIMABEAM
Wellekens, C., Algorithm ทา
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เพิ่มประสิทธิภาพของ
อัลกอริทมึ LIMABEAM
ให้ มีความทนทานต่อ
สภาพแวดล้ อมที่มีเสียง
สะท้ อนอย่างมาก

ต้ องใช้ ประสิทธิภาพใน
การประมวลผลสูง

เพิ่มประสิทธิภาพของ
ยังทางานได้ ไม่ดีพอใน
อัลกอริทมึ LIMABEAM สภาพแวดล้ อมที่มีเสียง
ให้ ได้ คา่ ความถูกต้ องที่ดี สะท้ อนมาก
ขึ ้น

จากตารางเปรี ย บเที ย บข้ อ เด่น ข้ อ จ ากัด ของงานวิ จัย ในตารางที่ 2.2 งานวิ จัย ที่
เกี่ยวกับการรู้ จาแบบทนทานต่อเสียงรบกวนที่อยู่ในสภาวะแวดล้ อมจริ ง ที่มีการใช้ หลักการของ
microphone array เข้ ามาใช้ ในการรู้ จ าประโยคสนทนา ที่ ผ่านมายัง ไม่มี การนามาทดลองกับ
เสียงพูดภาษาไทยมาก่อน ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงเสนอการนาหลักการการของ microphone array
ที่ มี การรั บสัญ ญาณเสี ยงจากหลายช่องทาง โดยการใช้ อัลกอริ ทึม N-best LIMABEAM มาใช้
สาหรับประโยคสนทนาที่เป็ นภาษาไทย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
งานวิ จัย นี ไ้ ด้ ท าเกี่ ย วกับ การรู้ จ าแบบทนทานต่อ เสี ย งรบกวนส าหรั บ เสี ย งพูด
ภาษาไทย โดยใช้ อลั กอริ ทึม N-best LIMABEAM เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรู้จาให้ มาก
ขึ ้น ในส่วนนี ้จะกล่าวถึง เครื่ องมือและซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในงานวิจยั ภาพรวมของระบบ ขันตอนการ
้
ทดลอง และวิธีการวัดผลการทดลอง
3.1 เครื่องมือและซอฟต์ แวร์ ท่ ใี ช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือและซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในงานวิจยั การรู้ จาแบบทนทานต่อเสียงรบกวนสาหรับ
เสียงพูดภาษาไทย โดยใช้ อลั กอริทมึ N-best LIMABEAM มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 3.1
แสดงรายละเอียดของเครื่ องมือและซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในงานวิจยั
ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)

ระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System)

Notebook:
Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz
2.50GHz, 4.00 GB of RAM
Smartphone:
1. Samsung Galaxy Note III
2. Samsung Galaxy Note II
3. Samsung Galaxy Tab S
Microsoft Windows 8.1 Pro
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ซอฟต์แวร์ (Software)

1. Mobile App: Easy Voice Recorder v.1.9
2. Cool Edit Pro v.2.1
3. Notepad++ v.6.7.5
4. Hidden Markov Toolkit (HTK) v.3.4.1
5. MATLAB R2013a v.8.1
6. Microsoft Visual Studio 2010
3.2 ภาพรวมของระบบ

ภาพที่ 3.1
ภาพรวมของกระบวนการรู้จาด้ วยอัลกอริทมึ N-best LIMABEAM

จากภาพที่ 3.1 จะเป็ นภาพรวมของกระบวนการรู้ จ าเสี ยงพูดภาษาไทย โดยจะมี
กระบวนการทางานหลัก อยู่ 2 ส่วน คือ หน่วยประมวลผลแบบอาเรย์ (Array Processor) และ
หน่วยการรู้จาเสียง (Speech Recognizer) หน่วยประมวลผลแบบอาเรย์จะรับสัญญาณเสียงพูด
เข้ ามาจากชุด microphone array หลายตัวเพื่อทาการรวมสัญญาณเสียงให้ ได้ สญ
ั ญาณเสียงที่มี
คุณภาพ แล้ วทาการส่งสัญญาณเสียงที่ผ่านกระบวนการแล้ วไปให้ ยงั หน่วยการรู้จาเสียง เพื่อสกัด
สัญญาณเสียงและทากระบวนการรู้ จาเสียง โดยกระบวนการรู้ จาเสียงจะทาตามจานวนรอบของ
การกาหนดค่า N-best ซึ่งการทาในแต่ละรอบจะมีการปรับค่าพารามิเตอร์ แล้ วนาผลลัพธ์ที่ได้ ใน
แต่ละรอบมาทาการเลือกเอาผลลัพธ์ที่มีคา่ ความแม่นยาที่สดุ เป็ นผลลัพธ์สดุ ท้ าย
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3.3 ขัน้ ตอนการทดลอง
3.3.1 ภาพรวมขัน้ ตอนการทดลอง
การทดลองนี ไ้ ด้ ใช้ HTK HMM-based recognizer เป็ นเครื่ องมื อในการรู้ จ าเสี ย ง
และใช้ โปรแกรม MATLAB ในการประมวลผลเสียง ซึ่งภาพรวมของการทดลองมีขนตอนในการ
ั้
ทดลองตามภาพที่ 3.2 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ภาพที่ 3.2
ภาพรวมขันตอนการทดลอง
้

1. ขัน้ แรกทาการฝึ กฝน (Train) ข้ อมูลเสียงเพื่อจัดทาเป็ นฐานข้ อมูลรู ปแบบเสี ยง
(Acoustic Models) ในแบบ HMM-based โดยทาการบันทึกเสียงด้ วย microphone ตัวเดียว และ
อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ไม่มีเสียงรบกวน เพื่อให้ ได้ เสียงที่สะอาด (Clean Signal) การบันทึกเสียงนี ้
จะใช้ บทสนทนาการจองโรงแรมเป็ นรูปแบบประโยคในการฝึ กฝน ซึง่ มีจานวนประโยคทังหมด
้
445
ประโยค ในการบันทึกเสียงนี ้ใช้ เสียงพูดของผู้ชายจานวน 231 ประโยค เสียงพูดของผู้หญิงจานวน
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214 ประโยค มีจานวนคาทังหมด
้
4,069 คา เป็ นคาที่ไม่ซ ้ากันทังหมด
้
210 คา ดังตัวอย่างประโยค
ในตารางที่ 3.2 หลัง จากทาการบัน ทึกเสี ยงเสร็ จ แล้ ว ก็ นาไฟล์ เสี ยงที่ ไ ด้ ไ ปท าการสกัด หาค่า
คุณ ลัก ษณะส าคัญ (Feature Extraction) เมื่ อ ได้ ค่ า คุณ ลัก ษณะส าคัญ แล้ ว ก็ น าไปท าการ
Training โดยใช้ ข้อมูลบทสทนา (Transcription) ร่ วมด้ วย สุดท้ ายก็จะได้ เป็ นฐานข้ อมูลรู ปแบบ
เสียงเพื่อเตรี ยมเอาไว้ ใช้ ในขันตอนการทดสอบต่
้
อไป
ตารางที่ 3.2
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ ในการฝึ กฝน
ลาดับ เพศผู้พดู
1
ชาย
2
ชาย
3
ชาย
4
ชาย
5
ชาย
6
หญิง
7
หญิง
8
หญิง
9
หญิง
10
หญิง

ประโยค
สอง คน ครับ ผม เข้ า เสาร์ ที่ สิบ สี่ ธันวา ออก เช้ า วัน ต่อไป ครับ
สอง คน ครับ เช็คอิน วันนี ้ และ เช็คเอาท์ พรุ่งนี ้ เช้ า ครับ
ผม มา พัก คน เดียว ครับ
จานวน สอง ท่าน ครับ พัก วันนี ้ เช็คเอาท์ พรุ่งนี ้ ครับ
สอง คน ตังแต่
้ วัน ที่ สิบ สาม ถึง สิบ สี่ ธันวา ครับ
สอง คน ค่ะ พัก คืน นี ้ คืน เดียว เช็คเอาท์ พรุ่งนี ้ ค่ะ
มา สอง คน ค่ะ พัก คืน นี ้ ออก พรุ่งนี ้ ประมาณ เที่ยง เที่ยง ค่ะ
สอง คน ค่ะ เข้ า พัก วัน ที่ ยี่สิบ ออก วัน ที่ ยี่สิบ เอ็ด ค่ะ
พัก สอง คน ขอ ห้ อง รวม เข้ า วันนี ้ ออก พรุ่งนี ้ เที่ยง ค่ะ
สอง คน วันนี ้ จะ เข้ า พัก แล้ ว คงจะ เช็คเอาท์ พรุ่งนี ้ เลย คะ

2. ขันท
้ าการทดสอบ (Test) โดยใช้ อลั กอริ ทึม N-best LIMABEAM ขันตอนนี
้
้จะทา
การบันทึกเสียงในสภาพแวดล้ อมที่มีเสียงรบกวน เพื่อนาสัญญาณเสียงที่ได้ ไปผ่านกระบวนการ
รู้จาเสียงโดยใช้ อลั กอริทมึ N-best LIMABEAM เริ่มจากการบันทึกเสียงโดยใช้ microphone array
และอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่มีเสียงรบกวนรอบข้ าง โดยทาการบันทึกเสียงสาหรับทดสอบจานวน 10
ประโยค ดังแสดงในตารางที่ 3.3 แล้ วนาไฟล์เสียงไปเข้ ากระบวนการรู้จาเสียงโดยใช้ อลั กอริ ทมึ Nbest LIMABEAM ซึ่งก็จะมีการสกัดหาค่าคุณลักษณะสาคัญ (Feature Extraction) และการถอด
ค่าคุณลักษณะสาคัญ (Decoding) โดยใช้ ฐานข้ อมูลรูปแบบเสียงที่ได้ จดั ทาไว้ แล้ วในขันตอนการ
้
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ฝึ กฝน เป็ นข้ อมู ล ตั ง้ ต้ นในการรู้ จ าเสี ย ง จนสุ ด ท้ ายก็ จ ะได้ ผลลั พ ธ์ เ ป็ นข้ อมู ล บทสทนา
(Transcription) ออกมาพร้ อมค่าความถูกต้ องแม่นยา (%Correct and %Accuracy)
ตารางที่ 3.3
ประโยคที่ใช้ ในการทดสอบ
ลาดับ
ประโยค
1 ผม ต้ องการ ห้ องพัก ซัก ห้ อง จะ เข้ า พัก วัน ที่ สิบ ห้ า และ ออก สิบ หก พฤศจิกา
ครับ
2 สอง คน ครับ เข้ า วัน ที่ ยี่สิบ สาม เดือน นี ้ แล้ ว ก็ เช็คเอาท์ ออก วันรุ่งขึ ้น ครับ
3 เอ่อ ผม กับ เพื่อน จานวน ทังหมด
้
สอง คน ต้ องการ พัก หนึง่ คืน ครับ
4 สวัสดี ครับ ผม มา กัน ทังหมด
้
สอง คน ครับ พรุ่งนี ้ ถึง จะ กลับ ครับ
5 ผม มา กับ เพื่อน อีก คน จะ เข้ า พัก วันนี ้ และ เช็คเอาท์ พรุ่งนี ้ ครับ
6 สาม คน ครับ เข้ า พัก คืน นี ้ และ พรุ่งนี ้ จะ เช็คเอาท์ ออก ก่อนเที่ยง ครับ
7 ผม ต้ องการ จอง ห้ องพัก ครับ ผม จะ เข้ า พัก กับ เพื่อน อีก คน หนึง่ และ จะ พัก กัน
หนึง่ คืน
8 สวัสดี ครับ ผม กับ เพื่อน อีก หนึง่ คน ครับ คิด ว่า จะ พัก ซัก คืน พรุ่งนี ้ ก็ จะ เดินทาง
ต่อ ครับ
9 อืม สอง ท่าน ครับ เข้ า พัก บ่าย เสาร์ ที่ สิบ สี่ และ ออก เที่ยง ที่ สิบ ห้ า เลย ครับ
10 เข้ า พัก สอง คน ครับ แล้ ว ก็ จะ อยู่ แค่ คืน เดียว ครับ คงจะ เช็คเอาท์ พรุ่งนี ้ ประมาณ
สิบ โมง เช้ า
3. ขัน้ ทาการทดสอบ (Test) โดยใช้ อัลกอริ ทึม LIMABEAM ในขัน้ ตอนนี จ้ ะนาไฟล์
เสียงที่ได้ จากการบันทึกเสียงในขันตอนการทดสอบโดยใช้
้
อลั กอริ ทึม N-best LIMABEAM นาไป
ผ่านกระบวนการรู้ จาเสียงโดยใช้ อลั กอริ ทึม LIMABEAM โดยเริ่ มจากการสกัดหาค่าคุณลักษณะ
สาคัญ (Feature Extraction) และการถอดค่าคุณลักษณะสาคัญ (Decoding) โดยใช้ ฐานข้ อมูล
รูปแบบเสียงที่ได้ จดั ทาไว้ แล้ วในขันตอนการฝึ
้
กฝน เป็ นข้ อมูลตังต้
้ นในการรู้จาเสียง จนสุดท้ ายก็จะ
ได้ ผลลัพธ์เป็ นข้ อมูลบทสทนา (Transcription) ออกมาพร้ อมค่าความถูกต้ องแม่นยา (%Correct
and %Accuracy)
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4. ขัน้ ทาการทดสอบ (Test) โดยใช้ วิธี ก ารรู้ จ าแบบปกติทั่วไป (Recognition) ใน
ขันตอนนี
้
้จะนาไฟล์เสียงที่ได้ จากการบันทึกเสียงในขันตอนการทดสอบโดยใช้
้
อลั กอริ ทึม N-best
LIMABEAM แต่นาเพียงไฟล์เสียงจาก microphone เพียงตัวเดียว นาไปผ่านกระบวนการรู้จาเสียง
โดยเริ่ มจากการสกัดหาค่าคุณลักษณะสาคัญ (Feature Extraction) และการถอดค่าคุณลักษณะ
สาคัญ (Decoding) โดยใช้ ฐานข้ อมูลรูปแบบเสียงที่ได้ จดั ทาไว้ แล้ วในขันตอนการฝึ
้
กฝน เป็ นข้ อมูล
ตังต้
้ นในการรู้จาเสียง จนสุดท้ ายก็จะได้ ผลลัพธ์เป็ นข้ อมูลบทสทนา (Transcription) ออกมาพร้ อม
ค่าความถูกต้ องแม่นยา (%Correct and %Accuracy)
5. ขัน้ การเปรี ยบเที ยบค่าความแม่นยา (Accuracy Comparison) ในขัน้ นี ก้ ็ จ ะนา
ผลลัพธ์ที่ได้ จากการทดสอบด้ วยอัลกอริ ทึม N-best LIMABEAM, LIMABEAM และ Recognition
มาทาการเปรี ยบเทียบค่าความแม่นยาของผลลัพธ์ที่ได้ ว่าวิธีไหนจะมีความแม่นยามากกว่ากัน
3.3.2 สภาพแวดล้ อมที่ใช้ ในการทดลอง
ภาพที่ 3.3
ห้ องบันทึกเสียงการทดลอง
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สภาพแวดล้ อมที่ใช้ ในการทดลองสาหรับการบันทึกเสียงพูดทังเสี
้ ยงพูดแบบสะอาด
และเสี ยงพูดแบบมี เ สี ยงรบกวน เป็ น ห้ องขนาด 5.5 x 4 เมตร ในห้ องมี เสี ยงรบกวนเป็ นเสี ยง
เครื่ องปรับอากาศ และ เสียงโทรทัศน์ โดยวัดค่าความดังได้ 70 dB ณ ตาแหน่งบันทึกเสียงวัดค่า
คุณภาพสัญญาณเสียงต่อเสียงรบกวน (SNR) ได้ 1.7 dB และวัดค่าเวลาการสะท้ อนกลับของเสียง
(RT) ได้ 0.25s ทาการบันทึกเสียงโดยใช้ โทรศัพท์ Smartphone จานวน 3 เครื่ อง ประกอบด้ วย
Samsung Galaxy Note II, Samsung Galaxy Note III และ Samsung Galaxy Tab S ด้ วยค่ า
sample rate 16 kHz และค่า bit-depth 16 bit วางเรี ยงห่างกัน 15 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างผู้
พูดกับโทรศัพท์ 30 เซนติเมตร เนื่องด้ วยระยะห่างระหว่างผู้พูดกับโทรศัพท์เป็ นระยะห่างของการพูด
ผ่านไมโครโฟนที่ตงอยู
ั ้ ่บนโต๊ ะแบบปกติทวั่ ไป จึงทาให้ ต้องจากัดจานวนไมโครโฟนให้ ได้ ตามขนาดของ
พื ้นที่ตงบนโต๊
ั้
ะ อีกทังด้
้ วยขนาดของโทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่ ตามภาพที่ 3.3

3.4 การวัดผลการทดลอง
ในการวัดผลการทดลองของงานวิจยั นี ้ จะใช้ การวัดประสิทธิภาพด้ วยวิธีหาค่าความ
แม่นยา (Accuracy) และค่าความถูกต้ อง (Correct) ของชุดคาที่เป็ นผลลัพธ์ จากการรู้ จา วิธีการ
วัดประสิทธิภาพจะนาชุดคาที่เป็ นผลลัพธ์จากการรู้จา นามาเปรี ยบเทียบกับชุดคาที่ถกู ต้ อง โดยใช้
อัลกอริ ทึม Dynamic Programming ในการเปรี บเทียบ 2 ชุดคา เพื่อทาการนับจานวนคาที่ จับคู่
ตรงกันตามลาดับ (M: Match) และนับจานวนคาที่ผิดพลาด ซึ่งประกอบด้ วย คาที่ถูกเปลี่ยน (S:
Substitution) คาที่ถูกลบ (D: Deletion) และคาที่เพิ่ม (I: Insertion) โดยแสดงเป็ นสูตรการหาค่า
ความถูกต้ องดังนี ้
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 =

N−𝑆−D
𝑥 100%
N

(3.1)

N คือ จานวนคาทังหมดในชุ
้
ดคาที่ถกู ต้ อง

สูตรการหาค่าความแม่นยาดังนี ้
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

N−𝑆−D−I
𝑥 100%
N

(3.2)
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ตัวอย่างการวัดค่าความแม่นยา และค่าความถูกต้ องจากผลลัพธ์การรู้จาหนึง่ ประโยค ดังตารางที่
3.4
ตารางที่ 3.4
ตัวอย่างผลลัพธ์การรู้จาของหนึง่ ประโยค
Transcript File:
HTK En Result:

trans068
w116 w016 w075 w005 w174 w146 w126 w015 w146 w016
w018 w114 w028 w086 w035 w019 w079 w028 w028 w159
w140 w016
HTK Th Result:
สวัสดี ครับ ผม กับ เพื่อน อีก หนึง่ คน อีก ครับ คิด ว่าง จะ พัก ซัก
คืน พรุ่งนี ้ จะ จะ เดินทาง ออก ครับ
Master Transcript:
สวัสดี ครับ ผม กับ เพื่อน อีก หนึง่ คน ครับ คิด ว่า จะ พัก ซัก คืน
พรุ่งนี ้ ก็ จะ เดินทาง ต่อ ครับ
WORD COMPARED: MMMMMMMMIMMSMMMMMSMMSM
WORD:
%Correct=85.71, %Accuracy=80.95 [M=18, D=0, S=3, I=1,
N=21]
จากตัวอย่างค่า N=21 ค่า S=3 ค่า D=0 ค่า I=1 และค่า M=18
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 =

21 − 3 − 0
𝑥 100 = 85.71%
21

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

21 − 3 − 0 − 1
𝑥 100 = 80.95%
21

37
บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
4.1 การทดลอง
การทดลองนี ไ้ ด้ ใช้ HTK HMM-based recognizer เป็ นเครื่ องมื อในการรู้ จ าเสี ย ง
และใช้ โปรแกรม MATLAB ในการประมวลผลเสียง ใช้ บทสนทนาการจองโรงแรมเป็ นบทสนทนา
ในการทดสอบ และจัดทาเป็ น ฐานข้ อมูลเสียง มีประโยคที่ใช้ ในการฝึ กฝนการรู้ จา จานวน 445
ประโยค แบ่งเป็ นเสียงผู้ชายจานวน 231 ประโยค เสียงผู้หญิ งจานวน 214 ประโยค จานวนคา
ทังหมด
้
4,069 คา เป็ นคาที่ไม่ซ ้ากันทังหมด
้
210 คา ทาการบันทึกเสียงในห้ องตามภาพที่ 3.11
การทดลองเริ่ มจากการบันทึกเสียงเพื่อการฝึ กฝน (Training) โดยบันทึกเสียงในห้ อง
ที่ไม่มีเสียงรบกวนผ่าน Smartphone จานวน 1 เครื่ อง ต่อมาทาการบันทึกเสียงเพื่อการทดสอบ
โดยบันทึกเสียงในห้ องที่มีเสียงรบกวน และใช้ เสียงของผู้พูดคนเดียวกับที่ใช้ เสียงในการฝึ กฝน
บันทึกเสียงจานวน 10 ประโยค โดยพูดผ่าน Smartphone จานวน 3 เครื่ อง แล้ วนาชุดเสียงที่ได้ ไป
ทาการทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในรู ปแบบต่าง ๆ โดยสรุ ปรู ปแบบการทดลองได้ 4
รูปแบบดังต่อไปนี ้
1. เปรี ย บเที ย บผลการทดลองตามอัล กอริ ทึม LIMABEAM, N-best LIMABEAM
และ เสียงรบกวนแบบไม่มีอลั กอริทมึ
2. เปรี ยบเทียบการทดลองตามค่า N-best
3. เปรี ยบเทียบการทดลองตามค่าคุณภาพสัญญาณเสียงต่อเสียงรบกวน (SNR)
4. เปรี ยบเทียบการทดลองตามประเภทช่องรับสัญญาณ
โดยการเปรี ยบเที ยบผลการทดลองตามอั ล กอริ ทึ ม LIMABEAM, N-best
LIMABEAM และ เสี ยงรบกวนแบบไม่มี อัล กอริ ทึม จะใช้ ผลการรู้ จ าประโยค 10 ประโยค มา
เปรี ยบเทียบค่าความถูกต้ องในแต่ละวิธี ซึง่ จะแสดงให้ เห็นถึงค่าการพัฒนาเชิงสัมพันธ์ที่ดีขึ ้นในแต่
ละอัลกอริทมึ เมื่อเทียบกับเสียงรบกวนแบบไม่มีอลั กอริทมึ
การเปรี ย บเที ย บการทดลองตามค่า N-best นัน้ จะท าการเปรี ย บเที ย บค่า ความ
ถูกต้ องตามค่า N-best ซึ่ง กาหนดไว้ ให้ มี ค่าเป็ น 3, 5, 10 และ 15 โดยใช้ จ านวนประโยค 10
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ประโยคในการทดลอง และจะมีการเปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึงเวลาที่ใช้ ในการประมวลผลที่มี
ความสัมพันธ์กบั ค่า N-best
การเปรี ยบเทียบการทดลองตามค่าคุณภาพสัญญาณเสียงต่อเสียงรบกวน (SNR)
จะทาการเปรี ยบเที ยบค่า SNR ในแต่ละค่าเพื่ อดูว่าค่า SNR ให้ ค่าความถูกต้ องที่ แตกต่างกัน
อย่างไร โดยมีค่า SNR ทังหมด
้
6 ค่าด้ วยกัน คือ 1.1 dB, 1.3 dB, 1.5 dB, 1.9 dB, 2.5 dB และ
3.4 dB
การเปรี ยบเทียบการทดลองตามประเภทช่องรับสัญญาณ โดยจะทาการเปรี ยบเทียบ
ค่าความถูกต้ องที่ได้ ตามประเภทช่องรั บสัญญาณเสี ยงแบบช่องทางเดียว (Single) กับช่องรั บ
สั ญ ญาณเสี ย งแบบหลายช่ อ งทาง (Multiple) โดยใช้ อั ล กอริ ทึ ม LIMABEAM และ N-best
LIMABEAM ในการเปรี ยบเทียบ ซึ่งจะใช้ ข้อมูลเสียงแบบไม่มีเสียงรบกวน (Clean) และข้ อมูลที่มี
เสียงรบกวน (Noise) ในการทดสอบ
4.2 ผลการทดลอง
ในงานวิจยั นี ้ได้ กาหนดรูปแบบการทดลองไว้ 4 รูปแบบด้ วยกัน โดยผลการทดลองใน
รูปแบบแรก คือ การเปรี ยบเทียบผลการทดลองตามอัลกอริ ทึม LIMABEAM, N-best LIMABEAM
และ เสียงรบกวนแบบไม่มีอลั กอริ ทึม (No Algorithm) โดยใช้ จานวนประโยค 10 ประโยคในการ
ทดลอง สรุปผลการทดลองได้ ดงั ตารางที่ 4.1 และ ภาพที่ 4.1 โดยจากผลการทดลองอัลกอริทมึ Nbest LIMABEAM นันมี
้ คา่ ความถูกต้ องมากกว่าอัลกอริทมึ LIMABEAM ยกเว้ นประโยคที่ 9 ที่มีคา่
น้ อยกว่า ส่วนค่าความถูกต้ องเมื่อเทียบกับ เสียงรบกวนแบบไม่มีอลั กอริ ทึม จะมีอยู่ 2 ประโยคที่
อัลกอริ ทึม N-best LIMABEAM มีค่าน้ อยกว่า คือ ประโยคที่ 6 และ 9 ซึ่งจะเห็นว่าผลการรู้ จาใน
รายประโยคด้ วยอัลกอริ ทึม N-best LIMABEAM ก็ยงั มีอยู่บางประโยคที่ให้ ค่าความถูกต้ องน้ อย
กว่าอัลกอริทมึ LIMABEAM และ กับเสียงรบกวนแบบไม่มีอลั กอริทมึ
จากตารางที่ 4.2 เป็ นการแสดงถึงการเปรี ยบเทียบค่าการพัฒนาเชิงสัมพันธ์ที่ดีขึ ้นใน
แต่ละอัลกอริ ทึม เมื่อเทียบกับเสียงรบกวนแบบไม่มีอลั กอริ ทึม โดยภาพรวมของค่าความถูกต้ อง
ของทัง้ 10 ประโยคในแต่ละอัลกอริทึมนัน้ อัลกอริทมึ N-best LIMABEAM จะให้ คา่ ความถูกต้ องดี
ที่ สุด ที่ 27.22% ซึ่ง มี ค่า การพัฒ นาเชิ ง สัม พัน ธ์ อ ยู่ที่ 19.61% โดยใช้ ค่า N-best อยู่ที่ 10 ส่ว น
อัลกอริทมึ LIMABEAM ให้ คา่ ความถูกต้ องที่ 20.12% ซึง่ มีคา่ การพัฒนาเชิงสัมพันธ์อยู่ที่ 11.76%
ส่วนเสียงรบกวนแบบไม่มีอลั กอริทมึ นันให้
้ คา่ ความถูกต้ องที่ 9.47%
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ตารางที่ 4.1
เปรี ยบเทียบค่าความถูกต้ องการรู้จาตามอัลกอริ ทมึ ในแต่ละวิธีจานวน 10 ประโยค
ประโยค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

No Algorithm LIMABEAM
(Noise)
(Noise)
5.56
38.89
-6.25
-6.25
-7.69
7.69
0
-7.14
21.43
7.14
14.29
0
10.00
50.00
14.29
28.57
31.58
31.58
5.00
25.00

N-best
(Noise)
44.44
-6.25
7.69
0
28.57
7.14
65.00
38.10
26.32
35.00

ตารางที่ 4.2
เปรี ยบเทียบค่าการพัฒนาเชิงสัมพันธ์ที่ดีขึ ้นในแต่ละอัลกอริทมึ
วิธีการ
No Algorithm
LIMABEAM
N-best LIMABEAM

ความถูกต้ อง
9.47%
20.12%
27.22%

การพัฒนาเชิงสัมพันธ์
11.76%
19.61%
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ภาพที่ 4.1
กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบผลการรู้จาตามอัลกอริ ทมึ ในแต่ละวิธีจานวน 10 ประโยค
70.00
60.00

% Accuracy

50.00
40.00
30.00
20.00

10.00
(10.00)

1

2

3

4

(20.00)

5

6

7

8

9

Sentence
No Algorithm
(Noise)

LIMABEAM
(Noise)

N-best
(Noise)

ภาพที่ 4.2
กราฟภาพรวมแสดงการเปรี ยบเทียบผลการรู้จาในแต่ละวิธี
80
70

71.6

% Accuracy

60
50
40
30
27.22

20
20.12
10
9.47
0
No Algorithm
(Noise)

LIMABEAM
(Noise)

N-best
(Noise)

No Algorithm
(Clean)

10
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จากการทดลองในส่วนนี ้ ได้ ทาการเปรี ยบเทียบให้ เห็นว่า ถึงแม้ เสียงพูดที่ได้ รับเข้ า
มามีคณ
ุ ภาพเสียงที่ไม่ค่อยดีนกั หรื อเรี ยกว่าเสียงนันมี
้ เสียงรบกวนอยู่รอบข้ าง แต่เมื่อนาไปผ่าน
อัลกอริ ทึม N-best LIMABEAM ก็ยังสามารถให้ ค่าความถูกต้ องแม่นยาได้ ดีกว่าเสี ยงที่ไ ม่ผ่าน
อัลกอริ ทึมเลย หรื อแม้ กระทัง่ เทียบกับอัลกอริ ทึม LIMABEAM เองก็ตาม ก็ยงั ให้ คา่ ที่ดีกว่า ซึ่งจาก
ภาพที่ 4.2 เป็ นการแสดงกราฟเปรี ยบเทียบผลการรู้ จาในแต่ละวิธี จะเห็นว่าค่าของเสียงรบกวน
แบบไม่มีอัลกอริ ทึม (Noise) นัน้ ให้ ค่าที่ต่าที่สุด คือ 9.47% ในขณะที่อัลกอริ ทึม LIMABEAM ให้
ค่าที่ 20.12% และ N-best ให้ คา่ ที่ 27.22% แสดงว่าถ้ าเสียงที่มี Noise ไม่ผา่ นอัลกอริทมึ ใด ๆ เลย
ค่าความถูกต้ องแม่นยาจะต่ามาก ส่วนเสียงที่ไม่มีเสียงรบกวนนัน้ ให้ ค่าความถูกต้ องแม่นยาสูง
ที่สดุ ที่ 71.6% ซึง่ แน่นอนว่าค่าต้ องได้ สงู สุด เพราะเสียงที่นาไปเข้ ากระบวนการรู้จานี เ้ ป็ นเสียงที่อยู่
ในสภาพแวดล้ อมที่ไม่มีเสียงรบกวน และเป็ นเสียงชุดเดียวกับที่ใช้ ในการฝึ กฝนฐานข้ อมูล HMM
จึงทาให้ ได้ คา่ ที่สงู สุด
ตารางที่ 4.3
เปรี ยบเทียบผลการรู้จาตามค่า N-best จานวน 10 ประโยค
ประโยค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N-best (3)
38.89
-6.25
7.69
0
28.57
7.14
65.00
38.10
26.32
35.00

N-best (5)
38.89
-6.25
7.69
0
28.57
7.14
65.00
38.10
26.32
35.00

N-best (10)
44.44
-6.25
7.69
0
28.57
7.14
65.00
38.10
26.32
35.00

N-best (15)
44.44
-6.25
7.69
0
28.57
7.14
65.00
38.10
26.32
35.00
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ภาพที่ 4.3
กราฟเปรี ยบเทียบผลการรู้จาตามค่า N-best จานวน 10 ประโยค
70.00
60.00

% Accuracy

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
(10.00)

1

2

3

4

5

6

7

8

Sentence
N-best (3)

N-best (5)

N-best (10)

N-best (15)

ตารางที่ 4.4
ภาพรวมเปรี ยบเทียบผลการรู้จาตามค่า N-best
ค่ า N-best
N-best (3)
N-best (5)
N-best (10)
N-best (15)

ความถูกต้ อง
26.63
26.63
27.22
27.22

9

10
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ภาพที่ 4.4
กราฟภาพรวมเปรี ยบเทียบผลการรู้จาตามค่า N-best
27.3
27.2
27.1

% Accuracy

27
26.9
26.8

26.7
26.6
26.5
26.4
26.3
N-best (3)

N-best (5)

N-best (10)

N-best (15)

จากการทดลองเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับค่า parameter N-best เพื่อดูผลว่าจะได้ ค่า
ความถูกต้ องที่ดีขึ ้นหรื อไม่ โดยได้ ทาการทดลองปรับค่า N-best เป็ น 3, 5, 10 และ 15 ตามลาดับ
โดยใช้ ประโยค 10 ประโยคในการทดลองในแต่ละค่า N-best ซึ่งได้ ผลการทดลองดังตารางที่ 4.3
และ ภาพที่ 4.3 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ นนั ้ ค่าความถูกต้ องของ N-best 3, 5, 10 และ 15 นัน้ ให้ คา่ ความ
ถูกต้ องที่เท่ากันในทุกประโยค ยกเว้ นประโยคที่ 1 ที่ค่า N-best 10 และ 15 นัน้ จะให้ ค่าความ
ถูกต้ องที่มากกว่า ซึ่งในภาพรวมของผลลัพธ์ที่ได้ นนั ้ ค่า N-best 3 และ 5 จะได้ คา่ ความถูกต้ องที่
26.63% ส่วนค่า N-best 10 และ 15 จะได้ คา่ ความถูกต้ องที่ 27.22% ดังแสดงในตารางที่ 4.4 และ
ภาพที่ 4.4 จากผลการทดลองพบว่าค่า N-best ที่ 10 ขึ ้นไปนัน้ จะช่วยให้ คา่ ความถูกต้ องที่ดีขึ ้น
แต่ผลที่ได้ นนดี
ั ้ ขึ ้นเพียงเล็กน้ อย
จากการทดลองการปรับค่า parameter N-best นี ้ ได้ ทาการสรุ ปข้ อมูลเพิ่มเติมใน
เรื่ องเวลาที่ ใ ช้ ในการประมวลผลด้ วยอั ล กอริ ทึ ม N-best LIMABEAM เอาไว้ โดยท าการ
เปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ ตามค่า parameter N-best ดังสรุ ปในตารางที่ 4.5 และ ภาพที่ 4.5 ซึ่งจาก
เวลาที่ได้ จะเห็นว่า N-best 3 จะใช้ เวลาในการประมวลผลอยูท่ ี่ 2 ชัว่ โมง 16 นาที N-best 5 อยูท่ ี่ 6
ชั่วโมง 37 นาที เวลาเพิ่มขึน้ เป็ นสัดส่วน 2.95 ส่วน N-best 10 ใช้ เวลา 7 ชั่วโมง 26 นาที เวลา
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เพิ่มขึ ้นจาก N-best 5 คิดเป็ นสัดส่วน 1.14 เท่า และ N-best 15 ใช้ เวลา 8 ชัว่ โมง 23 นาที เวลา
เพิ่มขึ ้นจาก N-best 10 คิดเป็ นสัดส่วน 1.13 เท่า ซึ่งจะเห็นว่าเวลาที่ใช้ เพิ่มขึ ้นจาก N-best 3 ไป
N-best 5 มีเปอร์ เซ็นต์ที่สงู กว่า เวลาที่เพิ่มขึ ้นจาก N-best 5 ไป N-best 10 และ N-best 15
ตารางที่ 4.5
เปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ ในการประมวลผลตามค่า N-best
ค่ า N-best
N-best (3)
N-best (5)
N-best (10)
N-best (15)

เวลา (ชั่วโมง)
2.16
6.37
7.26
8.23

อัตราส่ วน
2.95
1.14
1.13

ภาพที่ 4.5
กราฟเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ ในการประมวลผลตามค่า N-best
9
8
7

Time (Hour)

6
5
4
3
2
1
0
N-best (3)

N-best (5)

N-best (10)

N-best (15)
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ตารางที่ 4.6
เปรี ยบเทียบผลการรู้จาตามค่าคุณภาพสัญญาณเสียงต่อเสียงรบกวน (SNR) จานวน 10 ประโยค
ประโยค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SNR
SNR
SNR
SNR
SNR
SNR
(1.1 dB) (1.3 dB) (1.5 dB) (1.9 dB) (2.5 dB) (3.4 dB)
-27.78
-5.56
-5.56
33.33 33.33 50.00
-37.50 -12.50 37.50 25.00 37.50 18.75
-46.15 -15.38 15.38 46.15 76.92 53.85
-21.43
-7.14
0.00
14.29 35.71 35.71
-28.57 -21.43 14.29 50.00 42.86 64.29
7.14
-14.29 35.71 50.00 35.71 57.14
0.00
20.00 20.00 60.00 60.00 70.00
-47.62 -47.62 -4.76
28.57 42.86
9.52
0.00
0.00
10.53 21.05 31.58 31.58
5.00
5.00
0.00
15.00 15.00 50.00

จากการทดลองเปรี ยบเทียบผลการรู้จาด้ วยอัลกอริ ทึม N-best LIMABEAM ตามค่า
คุณภาพสัญญาณเสียงต่อเสียงรบกวน (SNR) ใช้ คา่ N-best 3 ในการประมวลผล และใช้ จานวน
ประโยค 10 ประโยคในการทดลอง แยกตามค่า SNR จานวน 6 ค่าด้ วยกัน ซึง่ ค่า SNR ต่าแสดงว่า
มีสญ
ั ญาณเสียงรบกวน (Noise) มาก ส่วนค่า SNR สูงแสดงว่ามีสญ
ั ญาณรบกวนน้ อย ซึ่งผลที่ได้
จากการทดลองแสดงในตารางที่ 4.6 และ ภาพที่ 4.6 ผลที่ได้ จะเห็นว่าค่าความถูกต้ องในบาง
ประโยคของแต่ละค่า SNR ที่สงู กว่า บางทีก็ให้ คา่ ความถูกต้ องที่ต่ากว่าได้ ซึ่งน่าจะเป็ นผลมาจาก
การใช้ ชดุ เสียงที่แตกต่างกันในแต่ละค่า SNR ซึง่ เกิดจากการพูดที่แตกต่างกันไปในแต่ละครัง้
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ภาพที่ 4.6
กราฟเปรี ยบเทียบผลการรู้จาตามค่าคุณภาพสัญญาณเสียงต่อเสียงรบกวน (SNR) จานวน 10
ประโยค
100.00
80.00

% Accuracy

60.00

40.00
20.00
(20.00)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(40.00)
(60.00)

Sentence
SNR (1.1 dB)

SNR (1.3 dB)

SNR (1.5 dB)

SNR (1.9 dB)

SNR (2.5 dB)

SNR (3.4 dB)

ตารางที่ 4.7
ภาพรวมเปรี ยบเทียบผลการรู้จาตามค่าคุณภาพสัญญาณเสียงต่อเสียงรบกวน (SNR)
ค่ าคุณภาพสัญญาณเสียงต่ อเสียงรบกวน
(SNR)
1.1 dB
1.3 dB
1.5 dB
1.9 dB
2.5 dB
3.4 dB

ค่ าความถูกต้ อง
-18.93
-9.97
11.24
33.73
40.24
43.20
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ภาพที่ 4.7
กราฟภาพรวมเปรี ยบเทียบผลการรู้จาตามค่าคุณภาพสัญญาณเสียงต่อเสียงรบกวน (SNR)
50.00
40.00

30.00

% Accuracy

20.00

10.00
1.1

1.3

1.5

1.9

2.5

3.4

(10.00)
(20.00)

(30.00)

SNR

จากตารางที่ 4.7 และ ภาพที่ 4.7 เป็ นการสรุ ปภาพรวมการเปรี ยบเทียบผลการรู้จา
ตามค่าคุณภาพสัญญาณเสียงต่อเสียงรบกวน (SNR) ซึ่งผลโดยค่ารวมที่ได้ จากการทดลองทัง้ 10
ประโยคในแต่ละค่า SNR นัน้ SNR 3.4 dB ให้ คา่ ความถูกต้ องที่ดีที่สุดที่ 43.20% ส่วนค่า SNR ที่
รองลงมาก็จะให้ คา่ ความถูกต้ องที่ต่าลงไปตามลาดับ จนถึงค่า SNR 1.1 dB ที่ให้ คา่ ความถูกต้ อง
ต่าที่สดุ ที่ -18.93% ซึง่ ก็แสดงให้ เห็นว่ายิ่งมีสญ
ั ญาณรบกวนมากขึ ้นเท่าไร ค่าความถูกต้ องก็ยิ่งลด
ต่าลงเรื่ อย ๆ
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ตารางที่ 4.8
เปรี ยบเทียบการทดลองตามประเภทช่องรับสัญญาณ
Single
1-CH
71.60
9.47

Clean
Noise

LIMABEAM
3-CH
75.15
20.12

N-best LIMABEAM
3-CH
75.15
27.22

ภาพที่ 4.8
กราฟเปรี ยบเทียบการทดลองตามประเภทช่องรับสัญญาณ
80.00
70.00

% Accuracy

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
Single
1-CH

LIMABEAM
3-CH
Clean

N-best LIMABEAM
3-CH

Noise

จากตารางที่ 4.8 และ ภาพที่ 4.8 เป็ นการเปรี ยบเทียบการทดลองตามประเภทช่อง
รับสัญญาณระหว่างการใช้ ชอ่ งรับสัญญาณช่องทางเดียว (Single Channel) และ ช่องรับสัญญาณ
หลายช่องทาง (Multiple Channel) โดยใช้ อลั กอริ ทึม LIMABEAM และ N-best LIMABEAM เป็ น
ตัว เปรี ย บเที ย บ และได้ ท ดลองเปรี บ เที ย บในชุ ด สัญ ญาณเสี ย ง 2 ลัก ษณะด้ ว ยกัน คื อ ชุด
สั ญ ญาณเสี ย งในสภาพแวดล้ อมที่ ไ ม่ มี เ สี ย งรบกวน ( Clean) และชุ ด สั ญ ญาณเสี ย งใน
สภาพแวดล้ อมที่มีเสียงรบกวน (Noise) โดยจากผลการทดลองที่ได้ จะเห็นว่าค่าความถูกต้ องใน
การใช้ ช่องรับสัญญาณช่องทางเดียว จะให้ ค่าความถูกต้ องที่ต่ากว่าการใช้ ช่องรับสัญญาณแบบ
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หลายช่องทาง ไม่วา่ จะใช้ ชดุ สัญญาณเสียงที่ไม่มีเสียงรบกวนหรื อมีเสียงรบกวนก็ตาม แต่คา่ ความ
ถูกต้ องของการใช้ ชุดสัญญาณเสียงแบบไม่มีเสียงรบกวน ในแบบช่องทางเดียวนัน้ จะให้ ผลที่ไม่
แตกต่างกันมากนักกับแบบหลายช่องทางทัง้ 2 อัลกอริ ทึม ที่ 71.60% และ 75.15% ในส่วนนี ้
อัลกอริ ทึม LIMABEAM และ N-best LIMABEAM ให้ ค่าที่เท่ากัน ส่วนการใช้ ชุดสัญญาณเสียบ
แบบมีเสียงรบกวน ในแบบช่องทางเดียว จะให้ ผลที่แตกต่างกว่ามากกับการใช้ แบบหลายช่องทาง
โดยที่ แ บบช่ อ งทางเดี ย วให้ ค่า ที่ 9.47% ส่ ว นแบบหลายช่ อ งทางอัล กอริ ทึ ม LIMABEAM ได้
20.12% และอัลกอริ ทมึ N-best LIMABEAM ได้ คา่ สูงสุดในกลุม่ นี ้ที่ 27.22%
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
5.1 การอภิปราย
งานวิ จัย นี เ้ ป็ นการทดลองกั บ เสี ย งพู ด ภาษาไทยที่ เ ป็ นประโยคบทสนทนา ใน
สภาพแวดล้ อมที่มีเสียงรบกวน ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการทาวิจัยในมุมมองนีม้ าก่อน จากผลการ
ทดลองอัลกอริ ทมึ N-best LIMABEAM ให้ คา่ ความถูกต้ องแม่นยาดีที่สดุ ที่ 27.22% ซึง่ พัฒนาได้ ดี
ขึ ้นจากอัลกอริ ทึม LIMABEAM แต่คา่ ความถูกต้ องแม่นยาที่ได้ ยงั ค่อนข้ างต่าอยู่ น่าจะเป็ นผลมา
จากฐานข้ อมูลที่ใช้ ในการฝึ กฝนเพื่อรู้จาเสียงมีจานวนที่น้อยเลยทาให้ ได้ โมเดลเสียงที่ไม่ละเอียด
เพียงพอที่จะจาแนก Observation sequence ที่ส่งเข้ าไปจาแนกเสียงว่าเป็ นเสียงของ phone ที่
ถูกต้ องที่ สุด แต่อย่างไรก็ ตามจากการทดลองในงานวิจัยนี ้ ก็ ยัง ให้ ค่าความถูกต้ องที่ ดีกว่าอัน
เนื่องจากการใช้ อัลกอริ ทึม N-best LIMABEAM ที่เป็ นการเพิ่มโอกาสที่จะได้ ค่าสมมุติฐานของ
transcription ที่ดีที่สุดจากจานวนชุดค่าสมมุติฐานที่ได้ จากการทา N-best ซึ่งวิธีนีก้ ็จะช่วยเพิ่ม
ผลลัพธ์ ที่ได้ ให้ ได้ ค่าความถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น จากการทดลองยังพบว่าหากยิ่งเพิ่มระดับความดัง
ของเสียงรบกวน คือค่า SNR ที่มีคา่ ต่ามาก ก็จะยิ่งทาให้ คา่ ความถูกต้ องลดต่าลงเรื่ อย ๆ การปรับ
ค่า parameter N-best ก็มีส่วนที่ทาให้ ได้ ผลลัพธ์ ที่แตกต่างกัน จากผลการทดลองพบว่าค่า Nbest ที่ 10 ขึ ้นไปนัน้ จะช่วยให้ คา่ ความถูกต้ องที่ดีขึ ้น แต่ผลที่ได้ นนดี
ั ้ ขึ ้นเพียงเล็กน้ อย อีกทังเวลา
้
ที่ใช้ ในการประมวลผลที่มีสัดส่วนการเพิ่ม ขึน้ ถึง 2.95 เท่า จากค่า N-best 3 ไป N-best 5 ส่วน
สัดส่วนการเพิ่มขึ ้นจาก N-best 5 ไป N-best 10 และ 15 มีคา่ ที่ใกล้ เคียงกันอยู่ที่ 1.14 และ 1.13
เท่าตามลาดับ และยังพบว่าช่อ งทางการรั บสัญญาณเสียงแบบหลายช่องทางก็จะให้ ค่าความ
ถูกต้ องที่มากกว่าการรับสัญญาณเสียงช่องทางเดียว ทังในชุ
้ ดข้ อมูลที่มีเสียงรบกวน และไม่มีเสียง
รบกวน
จากการทดลองนีย้ งั มีข้อจากัดอยู่ โดยมีปัญหาจากการบันทึกเสียงในขัน้ ตอนการ
ฝึ กฝน และ ขัน้ ตอนการรู้ จ า หากมี การออกเสี ยงที่ ไ ม่ชัดเจน ก็ จ ะทาให้ ไ ด้ ผลลัพ ธ์ ที่ไ ม่ดี และ
แตกต่างกันออกไป การใช้ Smartphone เป็ นไมโครโฟนในการบันทึกเสียง พบว่า Smartphone แต่
ละเครื่ องให้ คณ
ุ ภาพเสียงที่แตกต่างกัน อาจทาให้ ได้ คณ
ุ ภาพเสียงหลังจากการรวมเสียงที่แตกต่าง
กัน การใช้ เสียงในการทดสอบการรู้ จ าคนละเสียงกับที่ ใช้ ในการฝึ กฝนก็มีผลทาให้ ไ ด้ ค่า ความ
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ถูกต้ องที่ไม่ดี ซึง่ น่าจะเป็ นผลมาจากฐานข้ อมูลที่ใช้ ในการฝึ กฝนเพื่อรู้จาเสียงมีจานวนที่น้อยและมี
ลักษณะของเสียงไม่หลากหลาย
5.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
จากการทดลองนัน้ พบว่ามีสิ่งที่ควรจะทดลองทา หรื อปรับปรุงให้ ดีขึ ้นได้ ในงานวิจยั
ในอนาคต โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. สามารถที่จะเพิ่มจานวนไมโครโฟนให้ มีมากยิ่งขึ ้น ซึ่งในงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ใช้
จานวนไมโครโฟนเพียง 3 ชุด
2. เปลี่ยนเครื่ องบันทึกเสียงจาก Smartphone เป็ นชุดไมโครโฟนชนิดเดียวกัน เพื่ อ
แก้ ปัญหาการได้ มาซึง่ คุณภาพเสียงที่แตกต่างกัน
3. พัฒนากระบวนการในการรู้จาให้ ใช้ เวลาในการประมวลผลเร็วขึ ้น เนื่องจากในการ
ทดลองนี ้ จะใช้ เวลาในการประมวลผลที่นาน ซึง่ ถ้ าสามารถทาเวลาได้ เร็วขึ ้นก็จะยิ่งดี
4. ทาการทดสอบกับสภาพแวดล้ อมที่หลากหลายมากขึ ้น เพื่อให้ สามารถรู้จาเสียงได้
ในทุกสภาพแวดล้ อม
5. เพิ่มขนาดฐานข้ อมูลเสียงที่ใช้ ฝึกฝนให้ มากขึ ้น เพื่อให้ สามารถรองรับกับเสียงได้
หลายบุคคลมากขึ ้น รวมทังช่
้ วยให้ ได้ คา่ ความถูกต้ องแม่นยาที่ดีขึ ้น
6. ให้ สามารถรู้ จาเสียงพูดได้ หลากหลายบุคคล คือเป็ นการรู้ จาเสียงพูดที่ ไม่ขึ ้นกับ
เสียงผู้พดู เอง
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