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บทคัดย่ อ
บทความนี"นาํ เสนอการออกแบบระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดคําโดดบนอุปกรณ์ FPGA ซึ• งมีกระบวนการทํางานสามขั"น
ตอน คือ การประมวลสัญญาณเบื"องต้น การดึงค่าลักษณะสําคัญด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ!เคปสตรัมบนความถี•เมล และ
การรู ้จาํ รู ปแบบโดยใช้วธิ ีของโครงข่ายประสาทเทียม สําหรับขั"นตอนการออกแบบระบบบนเครื• องคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม
MATLAB ในการสร้างและฝึ กโครงข่ายประสาทเทียมเพื•อเก็บค่าถ่วงนํ"าหนัก ส่ วนขั"นตอนการออกแบบระบบบนอุปกรณ์
FPGA ใช้โปรแกรม Xilinx Platform Studio สร้างหน่วยประมวลผล MicroBlaze ขึ"นภายในอุปกรณ์ FPGA โดยระบบของ
MicroBlaze จะเชื•อมต่อกับชุดวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นดิจิตอลและชุดหน่วยความจําซึ• งใช้เก็บค่าถ่วงนํ"าหนัก ใน
การเก็บตัวอย่างเสี ยงพูดคําโดดจากผูพ้ ดู 15 คน จํานวน 1,750 คํา แบ่งเป็ นสามกลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างสําหรับการฝึ กจํานวน
700 คํา กลุ่มทดสอบการรู ้จาํ แบบขึ"นกับผูพ้ ดู จํานวน 700 คํา และกลุ่มทดสอบการรู ้จาํ แบบไม่ข" ึนกับผูพ้ ดู จํานวน 350 คํา
ในขั"นตอนการทดสอบประสิ ทธิภาพการรู ้จาํ พบว่าการรู ้จาํ แบบขึ"นกับผูพ้ ดู ได้ผลการรู ้จาํ เฉลี•ยร้อยละ 99.57 ส่ วนการรู ้จาํ
แบบไม่ข" ึนกับผูพ้ ดู ได้ผลการรู ้จาํ เฉลี•ยร้อยละ 91.99
คําสําคัญ : ระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดคําโดด โครงข่ายประสาทเทียม เอฟพีจีเอ ไมโครเบลส

Abstract
This paper proposes a design of an FPGA-based isolated word recognition system which consists of three
processes: (i) preprocessing (ii) feature extraction using Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) and (iii) pattern
recognition using Artificial Neural Networks (ANN). MATLAB is used to train the neural networks and calculate their
weight and bias. Xilinx Platform Studio (XPS) is also used to create a MicroBlaze system in an FPGA, which connects
to both an Analog to Digital Converter (ADC) module and a flash memory used for storing the weight and bias. Speech
samples of 1,750, recorded from 15 speakers, are used. These samples are divided into three sets: the training set (700
samples), the speaker-dependent testing set (700 samples) and the speaker-independent testing set (350 samples). The
experiment result shows that the recognition performance of the speaker-dependent testing is 99.57%, while the speakerindependent testing is 91.99%.
Keywords : isolated word recognition system, Artificial Neural Networks, FPGA, MicroBlaze
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1. บทนํา
การรู ้จาํ เสี ยงพูด (Speech Recognition) คือ การทําให้
คอมพิวเตอร์ เข้าใจความหมายคําพูดของมนุษย์ โดยการ
แปลงสัญญาณเสี ยงพูดให้เป็ นข้อมูลซึ!งมีรูปแบบที!แตกต่าง
กันตามการออกเสี ยง และมีกระบวนการแบ่งแยก (Classification) รวมทั"งจดจํารู ปแบบของข้อมูลซึ!งแทนคําพูดแต่ละ
คํา ด้วยเหตุน" ี ระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดจึงทําให้มนุษย์สามารถ
ควบคุมและสัง! งานคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์รอบข้างด้วย
เสี ยงพูดได้ เมื!อนําระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดไปใช้งานร่ วมกับ
อุปกรณ์รับข้อมูลอย่างแป้ นพิมพ์และเมาส์จะทําให้คอมพิวเตอร์
มีช่องทางในการติดต่อกับมนุษย์มากขึ"น จึงมีการพัฒนาวิธี
รู ้จาํ เสี ยงพูดอย่างต่อเนื!องเพื!อเพิ!มความถูกต้องในการรู ้จาํ
จนกระทัง! ปั จจุบนั ในต่างประเทศมีบริ ษทั ผลิตซอฟท์แวร์
เกี!ยวกับการรู ้จาํ เสี ยงพูด เช่น โปรแกรมพิมพ์ตามเสี ยงพูด
โปรแกรมที!ทาํ งานโดยใช้คาํ สัง! เสี ยง ซึ! งเป็ นการเพิ!มความ
สะดวกสบายให้กบั ผูใ้ ช้ทว!ั ไป และยังช่วยให้ผใู ้ ช้ที!พิการ
ทางด้านร่ างกาย เช่น แขนหรื อมือสามารถใช้คอมพิวเตอร์
ได้ง่ายขึ"น
เทคโนโลยีเกี!ยวกับการรู ้จาํ เสี ยงพูดส่ วนใหญ่ถกู สร้าง
มาในรู ปของซอฟท์แวร์เพื!อใช้กบั คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ที!มีหน่วยความจําขนาดใหญ่และตัวประมวลผลกลางที!มี
ความเร็ วสู งซึ! งออกแบบมาเพื!อใช้ทาํ งานหลายๆ อย่าง แต่
ในกรณี ที!ตอ้ งการสร้างเครื! องมือที!ใช้งานเฉพาะอย่างการนํา
เอาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาประมวลสัญญาณจะทําให้ใช้
งานได้ไม่สะดวกเนื!องจากภายในคอมพิวเตอร์แบบนี"ประกอบ
ด้วยอุปกรณ์ที!มีขนาดใหญ่และมีน" าํ หนักมาก ดังนั"น หาก
มีการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว (Embedded system)
เพื!อใช้ในการรู ้จาํ เสี ยงพูด ซึ! งเป็ นการลดขนาดของหน่วย
ความจําและหน่วยประมวลผลจะทําให้เทคโนโลยีการรู ้จาํ
เสี ยงพูดสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายยิง! ขึ"น
FPGA (Field Programmable Gate Array) [1] เป็ น
วงจรรวมที!โครงสร้างภายในประกอบด้วยวงจรลอจิกพื"น
ฐาน วงจรลอจิกที!สามารถกําหนดการทํางานของวงจรได้
(Configurable Logic Blocks) และหน่วยความจํา ดังนั"นจึง
สามารถออกแบบให้ FPGA ทํางานเหมือนวงจรดิจิตอลได้
ตั"งแต่ระดับลอจิกพื"นฐานไปจนถึงวงจรที!มีความซับซ้อน
มากๆ เช่น ซี พียู ได้
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HDL หรื อ Hardware Description Language เป็ นเครื! อง
มือที!ช่วยให้การออกแบบวงจรดิจิตอลด้วย FPGA ที!มี
ประสิ ทธิภาพสูง ทําให้เกิดการออกแบบระบบที!มีการทํางาน
ร่ วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์กบั ซอฟท์แวร์ (Hardware-Software
Codesign) ขึ"นภายใน FPGA โดยส่ วนของฮาร์ ดแวร์ จะ
เป็ นการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์ ข" ึนภายใน FPGA
และส่ วนของซอฟท์แวร์ที!ทาํ งานในไมโครโปรเซสเซอร์จะ
เขียนเป็ นภาษา C ดังนั"นระบบที!ออกแบบจะมีความยืดหยุน่
สู ง และใช้เวลาในการพัฒนาสั"น
แนวทางของงานวิจยั เกี!ยวกับการรู ้จาํ เสี ยงพูดภาษา
ไทยที!เป็ นคําโดดที!ผา่ นมาส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาค้นคว้า
และปรับปรุ งวิธีการในส่วนต่างๆ เพือ! เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ
ของระบบ [2-4] ต่อมาเมื!อระบบมีอตั ราการรู ้จาํ ที!สูงขึ"น
แนวทางของงานวิจยั จึงเป็ นการพัฒนาระบบเพื!อนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน [5,6] ซึ!งเป็ นการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และส่ วนเชื!อมต่อกับอุปกรณ์ที!ตอ้ งการควบคุม
สําหรับงานวิจยั นี" มุ่งเน้นที!การออกแบบและพัฒนา
ระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดคําโดดบนอุปกรณ์ FPGA โดยสร้างเป็ น
ระบบสมองกลฝังตัวขึ"นภายในอุปกรณ์ ในส่ วนของซี พียู
สร้างด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ แบบ Sof-core ที!เรี ยกว่า
MicroBlaze [9] และส่ วนของการรู ้จาํ ใช้โครงข่ายประสาท
เทียม ที!พฒั นาขึ"นด้วยภาษา C

2. ทฤษฎีในการสร้ างระบบรู้ จาํ เสี ยงพูดคําโดด
ระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดคําโดดที!ใช้ในงานวิจยั นี" สามารถ
จําแนกกระบวนการต่างๆ ออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ คือ การ
ประมวลสัญญาณเบื"องต้น (Preprocessing) การดึงค่าลักษณะ
สําคัญ (Feature Extraction) และการรู ้จาํ รู ปแบบ (Pattern
Recognition)
ในการรู ้จาํ รู ปแบบ แบ่งออกเป็ น 2 ขั"นตอน ขั"นตอน
แรก คือ การฝึ กฝน (Training) เป็ นการสร้างข้อมูลอ้างอิง
(Reference Template) ขึ"นจากคําในชุดฝึ กฝน และขั"นตอน
ที!สองคือการทดสอบเพื!อหาผลลัพธ์ของระบบ (Testing)
เป็ นการหาค่าความคล้ายคลึงกันของคํา (Similarity Calculation) โดยอาศัยข้อมูลอ้างอิงที!เก็บไว้ในขั"นตอนแรก ตาม
รู ปที! 1
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รู ปที• 3 ขั!นตอนการดึงค่าลักษณะสําคัญ MFCC
ให้สญ
ั ญาณ [7] เพื•อทําให้พลังงานของเสี ยงในช่วงเริ• มต้น
และสิ! นสุ ดของคําเพิ•มขึ!น ซึ• งช่วยให้การตรวจหาขอบเขต
ของคําแม่นยํายิง• ขึ!น
• การวางกรอบสัญญาณ (Windowing) เพื•อลดการ
เปลี•ยนแปลงอย่างรวดเร็ วที•เกิดขึ!นบริ เวณปลายแต่ละข้าง
ของเฟรม

รู ปที• 1 การทํางานของระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดคําโดด

รู ปที• 2 การประมวลสัญญาณเบื!องต้น (Preprocessing)
2.1 การประมวลสั ญญาณเบือ• งต้ น (Preprocessing)
เนื•องจากสัญญาณเสี ยงที•รับเข้ามาในระบบจะมีสญั ญาณ
รบกวนรวมอยูด่ ว้ ย จึงต้องมีข!นั ตอนการลดสัญญาณรบกวน
รวมถึงการแบ่งสัญญาณเสี ยงซึ•งเป็ นวิธีการจัดเตรี ยมสัญญาณ
ให้เหมาะกับการประมวลผลในขั!นตอนต่อไป ซึ•งประกอบ
ด้วยขั!นตอนต่างๆ ตามรู ปที• 2 โดยมีรายละเอียดดังนี!
• สัญญาณเสี ยง (Speech signal) ที•เข้ามาในระบบจะ
ถูกปรับให้เป็ นระดับปกติ (Amplitude normalization) โดย
การทําให้ค่าสู งสุ ดของสัญญาณมีค่าเท่ากับ 1 ดังสมการ
S ( n) =

Speech(n)
max( Speech)

(1)

• การเน้นล่วงหน้า (Preemphasis) [2,4,6] คือ การใช้
วงจรกรองดิจิตอลอันดับหนึ• ง (first-order preemphasis
filter) เพือ• ลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนความถี•ต•าํ ทําให้
มีอตั ราส่ วนสัญญาณเสี ยงต่อสัญญาณรบกวน (Signal to
Noise Ratio: SNR) สู งขึ!น
(2)
Sɶ (n) = S (n) − a ⋅ S (n − 1)
• การแบ่งสัญญาณออกเป็ นช่วงสั!นๆ (Frames) โดย
ทัว• ไปในงานวิจยั เกี•ยวกับเสี ยงพูด [4-6] จะแบ่งสัญญาณให้
มีขนาดเฟรมละ 10-30 มิลลิวนิ าที เพราะถือว่าสัญญาณ
ภายในช่วงนี!ค่อนข้างคงที• (Stationary)
• การเพิ•มค่าความแตกต่างของเฟรมรอบข้าง (Delta)
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2.2 การดึงค่ าลักษณะสํ าคัญ (Feature Extraction)
การดึงค่าลักษณะสําคัญของเสี ยงพูด คือ การหาค่า
ลักษณะเด่นที•เป็ นตัวแทน (Representation) ของสัญญาณ
เพื•อใช้ในการลดจํานวนข้อมูล โดยเสี ยงพูดแบบเดียวกันก็
จะมีลกั ษณะเด่นของเสี ยงที•เหมือนหรื อคล้ายกัน ซึ•งเป็ นขั!น
ตอนสําคัญที•ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการรู ้จาํ ของระบบ วิธี
การหาลักษณะสําคัญของเสี ยงพูดมีอยูห่ ลายวิธี ในงานวิจยั
นี!ใช้วธิ ีการหาค่าสัมประสิ ทธิ"เคปสตรัมบนความถี•เมล (MelFrequency Cepstral Coefficients: MFCC) [5,6]
โดยสัญญาณ Ŝ ในแต่ละเฟรมจะถูกแปลงฟูเรี ยร์ เพื•อ
หาค่าสเปกตรัมกําลัง (Power spectrum) ส่ งเข้าไปในชุดของ
ตัวกรอง (Filter bank) ที•อยูบ่ นสเกลความถี•แบบเมล (Melscale) ได้เป็ นค่าสเปกตรัมกําลังแบบเมล (Mel-power
spectrum) จากนั!นใส่ ค่าลอการิ ทึม ก่อนที•จะแปลงโคซายน์
(DCT) ให้เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ"เคปสตรัมบนความถี•เมล ขั!น
ตอนทั!งหมดนี!แสดงในรู ปที• 3
2.2.1 ค่ าความแตกต่ างระหว่ างสั มประสิ ทธิ• ในแต่ ละ
เฟรมกับค่ าเฉลี•ยของสั มประสิ ทธิ• ในช่ วงเงียบ
หลังจากหาค่าลักษณะสําคัญของสัญญาณในแต่ละ
เฟรมแล้ว จากนั!นจึงคํานวณหาค่าระยะห่างแบบยูคลีเดียน
(Euclidian distance) ระหว่างสัมประสิ ทธิ"ในแต่ละเฟรมกับ
ค่าเฉลี•ยของสัมประสิ ทธิ" ในช่วงเงียบ (3 เฟรมแรกและ 3
เฟรมสุ ดท้าย) [7,8]
ค่าระยะห่ างแบบยูคลีเดียนแสดงถึงความแตกต่าง
ระหว่างสัญญาณในแต่ละเฟรมกับสัญญาณอ้างอิง (ค่าเฉลี•ย
ของสัมประสิ ทธิ"ในช่วงเงียบ) ซึ• งจะแยกระหว่างสัญญาณ
เสี ยงช่วงที•มีพลังงานตํ•า เช่น เสี ยงพ่นลมในพยัญชนะ ฟ ส
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ซ (Fricative) กับสัญญาณในช่วงเงียบ (Background noise)
ได้เด่นชัดยิง• ขึ•น
2.2.2 การตรวจหาขอบเขตของคํา
สัญญาณในช่วงเงียบ (Silence) จะมีค่าพลังงานตํ•าและ
ค่อนข้างเรี ยบ ส่ วนในช่วงเสี ยงพูดแบบโฆษะ (Voiced)
สัญญาณจะมีค่าพลังงานสู ง ในงานวิจยั นี•จึงนําค่าพลังงาน
ของเสี ยง (E) พร้อมด้วยค่าความแตกต่างระหว่างสัมประสิ ทธิ!
ในแต่ละเฟรมกับค่าเฉลี•ยของสัมประสิ ทธิ!ในช่วงเงียบ (U)
มาใช้ในการตรวจหาขอบเขตของคํา
การหาค่าพลังงานของเสี ยง E และค่าระยะห่างแบบยู
คลีเดียน U แสดงในรู ปที• 4 และลักษณะของ ทั•ง E และ U
แสดงในรู ปที• 5
การตรวจหาขอบเขตของคําจะให้สญ
ั ญาณในเฟรมที•
เป็ นเสี ยงพูด (มีค่าเป็ น 1) ถ้าเฟรมนั•นมีค่า Ej และ Uj ตรง
ตามเงื•อนไขข้อใดข้อหนึ•ง ต่อไปนี•
• U j > α *U sil & E j > β * Esil
• U j > U sil & E j > η * Esil
• E j > γ * Esil

รู ปที• 4 การหาค่า E และ U ที•ใช้ในการตรวจหาขอบเขต
ของคํา

(ก)
(ข)
รู ปที• 5 (ก) ค่าพลังงานของเสี ยง (E)
(ข) ค่าระยะห่างแบบยูคลีเดียน (U)
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โดยที• α = 3; β = 0.75; η = 1.1; γ = 1.3 เป็ นค่าจาก
การทดลอง [8] ส่ วน Esil เป็ นค่าเฉลี•ยของ E ในช่วงเงียบและ
Usil เป็ นค่าเฉลี•ยของ U ในช่วงเงียบ
2.3 การรู้ จาํ รู ปแบบ (Pattern Recognition)
เมื•อได้ลกั ษณะสําคัญของเสี ยงแล้วจะนําค่าที•ได้มา
คํานวณเทียบเคียงกับข้อมูลอ้างอิงเพือ• หาคําตอบว่าค่าลักษณะ
สําคัญนั•นตรงหรื อคล้ายคลึงกับเสี ยงพูดคําใด ซึ• งขั•นตอน
ในการฝึ กฝนเพื•อให้ได้ขอ้ มูลอ้างอิงนั•นขึ•นอยูก่ บั วิธีในการ
รู ้จาํ ของระบบ เช่น วิธี Dynamic Time Warping: DTW [2]
หรื อวิธี Hidden Markov Model: HMM [2,5] หรื อ วิธีการ
ทางโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks:
ANN) [2] ซึ• งจาก [2] ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการของโครง
ข่ายประสาทเทียมใช้กรรมวิธีที•ธรรมดาที•สุดโดย ใช้เงื•อนไข
ความคลาดเคลื•อนตํ•าสุ ดในการเปรี ยบเทียบ แต่ให้ผลลัพธ์
ของการรู ้จาํ ใกล้เคียงกับ 2 วิธีแรก ดังนั•นในงานวิจยั นี•จึง
เลือกใช้วิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมในการรู ้จาํ รู ป
แบบของเสี ยงพูด เพื•อให้ระบบมีความซับซ้อนน้อยที•สุด
เหมาะสมกับการนําไปพัฒนาเป็ นชิพสําหรับการรู ้จาํ คําสัง•
ภาษาไทยในโอกาสต่อไป
โครงข่ายประสาทเทียม [2-4] คือ ระบบที•มีโครงสร้าง
และการทํางานเลียนแบบระบบประสาทของมนุษย์ ซึ•งแบบ
จําลองเซลล์ประสาทในรู ปที• 6 ประกอบด้วยค่าอินพุท p
คูณกับค่านํ•าหนัก w แล้วบวกกับค่าถ่วง b จากนั•นส่ งผ่าน
ฟังก์ชนั กระตุน้ (activation function) f เพื•อจํากัดขอบเขต
ค่าเอาท์พตุ a ให้อยูใ่ นช่วงที•ตอ้ งการ
เมื•อมีเซลล์ประสาทมากกว่า 1 โหนด (node) เชื•อมต่อ
กันจะเรี ยกว่าชั•น (layer) ของเซลล์ประสาท ซึ•งภายในโครง
ข่ายสามารถมีจาํ นวนชั•นได้มากกว่า 1 ชั•น (Multiple layers
of neurons) ตามรู ปที• 7 โดยเซลล์ประสาทนี•เรี ยกว่า เพอเซป
ตรอน (Perceptron) มีความสามารถในการแยกประเภทของ
ข้อมูลที•ป้อนเข้ามาโดยใช้ค่าถ่วงนํ•าหนักที•ได้จากการเรี ยน

รู ปที• 6 แบบจําลองเซลล์ประสาท
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รู ปที• 7 เซลล์ประสาทที•เชื•อมต่อกันแบบหลายชั!น
รู ้แบบมีการสอน (Supervised learning) คือ มีการกําหนด
ชุดตัวอย่างที•ใช้ในการเรี ยนรู ้ให้
2.3 MicroBlaze
MicroBlaze [9] เป็ นไมโครโปรเซสเซอร์ที•สร้างขึ!น
จาก Configurable Logic Blocks (CLBs) ภายใน FPGA
(Soft-core microprocessor) สิ• งที•น่าสนใจ คือ การเป็ นตัว
ประมวลผลที•มีความยืดหยุน่ ในการใช้งาน เนื•องจากสามารถ
สร้าง MicroBlaze ให้มีความสามารถในการทํางานเท่าที•
จําเป็ น (เช่น Barrel shifter, Multiplier, Divider, FloatingPoint Unit และ อื•นๆ) ความสามารถที•ไม่ได้เลือกใช้งานจะ
ไม่ถกู นําไปสร้าง จึงไม่ใช้พ!ืนที•ของ FPGA
นอกจากนั!นยังสามารถปรับเพิ•ม-ลดอุปกรณ์เชื•อมต่อ
ต่างๆ ได้ (เช่น UART, GPIO และอื•นๆ) ทําให้ผใู ้ ช้สามารถ
ออกแบบระบบที•มีประสิ ทธิภาพการทํางานคุม้ ค่ากับทรัพยากร
ที•เสี ยไป โครงสร้างพื!นฐานของ MicroBlaze แสดงในรู ปที•
8
MicroBlaze เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ 32-bit Reduced
Instruction Set Computer (RISC) ที•ถกู พัฒนาเพื•อนํามาใช้

รู ปที• 8 โครงสร้างพื!นฐานของ MicroBlaze
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ใน FPGA ของบริ ษทั Xilinx ซึ• งมีการแยก Local Memory
Bus (LMB) ที•ใช้ติดต่อกับหน่วยความจําภายใน FPGA
(Block RAM แบบ Dual port) ออกเป็ นส่ วนของชุดคําสัง•
(Instruction-side) และส่ วนของข้อมูล (Data-side) นอกจาก
นั!นยังมี On-chip Peripheral Bus (OPB) ที•ใช้ติดต่อกับ
อุปกรณ์รอบข้างรวมถึงหน่วยความจําภายนอกด้วย สําหรับ
ประเภทข้อมูลที•สนับสนุน คือ Word (32 บิต), Half word
(16 บิต) และ Byte (8 บิต) โดยใช้รูปแบบ Big-Endian ใน
การแทนบิตของข้อมูล (Bit 0 คือ MSB และ Bit 31 คือ LSB)
EDK (Embedded Development Kit) เป็ นเครื• องมือที•
ช่วยสร้าง MicroBlaze โดยจําเป็ นต้องมี ISE (Integrated
Software Environment) ซึ• งเป็ นซอฟท์แวร์ที•ใช้พฒั นาการ
ออกแบบอุปกรณ์ของ Xilinx ติดตั!งอยูด่ ว้ ย สําหรับขั!นตอน
การออกแบบระบบจะใช้ซอฟท์แวร์ XPS (Xilinx Platform
Studio) ในการสร้างและปรับแต่งส่ วนของ Hardware (Processor core, Memory-controller, I/O peripherals) นอกจาก
นั!นยังสามารถสร้างอุปกรณ์ที•นอกเหนือไปจากรายการที•มี
อยู่ (Custom peripherals [10]) เพื•อใช้ทาํ งานที•แตกต่างออก
ไปตามความต้องการ และใช้ภาษา C ใน EDK เป็ นคําสัง•
ควบคุมการทํางานของ MicroBlaze

3. การออกแบบระบบรู้ จาํ เสี ยงพูด
ระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดที•นาํ เสนอได้ออกแบบเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนแรกเป็ นส่ วนการฝึ กโครงข่ายประสาทเทียมเพื•อหาค่า
ถ่วงนํ!าหนักที•จะนําไปใช้ในส่ วนที•สองที•เป็ นส่ วนรู ้จาํ โดย
ส่ วนแรกออกแบบใว้บนเครื• องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
ส่ วนรู ้จาํ ได้ออกแบบใว้บนอุปกรณ์ FPGA ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี!
3.1 การออกแบบระบบรู้ จาํ เสี ยงพูดบนเครื• องคอมพิวเตอร์
สําหรั บการฝึ กโครงข่ ายประสาทเที ยม
กระบวนการทํางานของระบบเสี ยงพูดบนเครื• อง
คอมพิวเตอร์สาํ หรับการฝึ กโครงข่ายประสาทเทียม เป็ นไป
ตามรู ปที• 9 โดยสัญญาณเสี ยงที•ผา่ นการแปลงด้วย A/D จะ
ถูกปรับให้เป็ นระดับปกติ (Amplitude normalization) โดย
การทําให้ค่าสู งสุ ดของสัญญาณมีค่าเท่ากับ 1 แล้วทําการ
เน้นล่วงหน้า (Preemphasis) และแบ่งออกเป็ นเฟรม (Framing) เพื•อหาค่าความแตกต่างของเฟรมรอบข้าง (Delta) เพิ•ม
ให้กบั สัญญาณ ก่อนทําการวางกรอบหน้าต่าง ให้กบั สัญญาณ
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รู ปที• 10 การหาค่าผลลัพธ์ของโครงข่ายประสาทเทียม
รู ปที• 9 การทํางานของระบบรู ้จาํ เสี ยงพูด
ในแต่ละเฟรม
ขั! นตอนต่อไปคือการหาค่าพลังงานเสี ยง และค่าเคป
สตรัมบนความถี•เมล ของสัญญาณในแต่ละเฟรม เมื•อได้ค่า
สัมประสิ ทธิ" ครบทุกเฟรมแล้วจึงหาค่าระยะห่ างแบบยูคลิ
เดียน (Euclidean distance) ระหว่างค่าสัมประสิ ทธิ"ในแต่ละ
เฟรมกับค่าเฉลี•ยของสัมประสิ ทธิ"ในช่วงเงียบ จากนั!นใช้ค่า
พลังงานเสี ยงพร้อมกับค่าระยะห่างของสัมประสิ ทธิ"ตรวจ
หาขอบเขตของคํา (Endpoint detection) เมื•อได้คู่ตาํ แหน่ง
ที•ระบุตาํ แหน่งเฟรมเริ• มต้นและเฟรมสิ! นสุ ดของคําแล้ว จะ
สามารถหาตําแหน่งของสัมประสิ ทธิ"ช่วงที•เป็ นเสี ยงพูดได้
เนื•องจากข้อมูลในชั!นอินพุท (Input layer) ของโครง
ข่ายประสาทเทียมจะต้องมีจาํ นวนข้อมูลเท่ากัน แต่ค่า
สัมประสิ ทธิ"เคปสตรัมบนความถี•เมล ที•ได้จากกระบวนการ
หาขอบเขตของคํามีจาํ นวนไม่เท่ากันขึ!นอยูก่ บั การออกเสี ยง
สั!น-ยาวของผูพ้ ดู ดังนั!นจึงต้องมีวิธีการปรับจํานวนของ
MFCC ให้เท่ากันก่อน โดยในระบบนี!ใช้วธิ ีแบ่งค่าลักษณะ
สําคัญของเสี ยงออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนละ 125 ค่า คือ ค่า
ลักษณะสําคัญช่วงต้น (Mf) และค่าลักษณะสําคัญช่วงท้าย
(Mb) เพื•อป้ อนให้โครงข่ายประสาทเทียม 2 โครงข่าย
จากนั!นจะทําการบันทึกค่า Mf และ Mb (ของสัญญาณ
เสี ยงในกลุ่มตัวอย่าง) ไว้เป็ นชุดข้อมูลสําหรับใช้ในขั!นตอน
การฝึ กโครงข่ายประสาทเทียมทั!ง 2 โครงข่าย เพื•อให้ได้ค่า
ถ่วงนํ!าหนัก (Weight & bias) สําหรับการนําไปใช้ในระบบ
รู ้จาํ ต่อไป
ในขั!นตอนนี!ได้มีการทดสอบเบื!องต้นว่าสามารถให้
ผลการรู ้จาํ เป็ นอย่างไร ด้วยการใช้ค่า Mf และ Mb ป้ อนให้
ชั!นอินพุทของโครงข่าย และนําค่าถ่วงนํ!าหนักที•ได้จากขั!น
ตอนการฝึ กมาใช้คาํ นวณหาค่าผลลัพธ์ของทั!ง 2 โครงข่าย
ตามรู ปที• 10
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ถ้ากําหนดให้ผลลัพธ์ของโครงข่ายที• 1 คือ Xi และ
ผลลัพธ์ของโครงข่ายที• 2 คือ Yi แล้ว ผลลัพธ์ที•ได้จากโครง
ข่ายประสาทเทียม (Zi) คือ
(3)
Z i = X i × Yi
, 1≤ i ≤ 7
โดยที• i คือ จํานวนโหนดในชั!นเอาท์พตุ ของโครง
ข่ายเท่ากับจํานวนคําที•ตอ้ งการรู ้จาํ
จากนั!น ระบบจะทําการตัดสิ น (Decision) ว่าสัญญาณ
เสี ยงที•รับเข้ามาตรงกับคําพูดคําใด โดยใช้วธิ ีการตรวจเลือก
ค่าสู งสุ ดของผลลัพธ์ที•ได้จากโครงข่ายประสาทเทียม โดย
ค่าสู งสุ ดนั!นจะต้องมากกว่าค่าที•กาํ หนดไว้จึงจัดเป็ นคําพูด
ในกลุ่มคําที•ตอ้ งการรู ้จาํ
ระบบที•กล่าวมาในหัวข้อนี! นอกจากส่ วนA/D พัฒนา
ด้วยโปรแกรม MATLAB
3.2 โครงสร้ างของระบบรู้ จําเสี ยงพูดที! ทาํ งานบน
อุปกรณ์ FPGA
ระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดที•ทาํ งานบนอุปกรณ์ FPGA นี!ใช้
MicroBlaze เป็ นหน่วยประมวลผลข้อมูล มีกระบวนการ
ทํางานเหมือนกับระบบบนเครื• องคอมพิวเตอร์ ในรู ปที• 9
เพียงแต่โครงข่ายประสาทเทียมจะนําค่าถ่วงนํ!าหนัก จาก
หัวข้อ 3.1 มาใช้ในการรู ้จาํ
แผนผังบล็อกของระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดบนอุปกรณ์ FPGA
แสดงในรู ปที• 11 โดยอุปกรณ์ต่างๆมีหน้าที•ดงั นี!
• A/D ทําการแปลงสัญญาณเสี ยงพูดเก็บลงใน SDRAM
• หน่วยความจําแบบ SDRAM ใช้เก็บข้อมูลเสี ยงพูด
• Flash memory ใช้เก็บค่าค่าถ่วงนํ!าหนัก
• LEDS (Output port) ใช้แสดงผลลัพธ์ของระบบ
• Switch (Input port) ใช้เลือกการแสดงผลการทํางาน
ของระบบ
ในส่ วนของ MicroBlaze ที•สร้างขึ!นภายในอุปกรณ์
FPGA ได้กาํ หนดลักษณะพิเศษเพือ• เพิม• ประสิ ทธิภาพให้กบั
ระบบ ดังต่อไปนี!
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โปรแกรมภาษา C จากแผนภาพการคํานวณ Fast DCT 8 จุด
[11] ส่ วนการทํางานของระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดในขั!นตอนอื•นๆ
ออกแบบโดยการเขียนโปรแกรมภาษา C ทั!งหมด

4. การทดลอง

รู ปที• 11 ระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดบนอุปกรณ์ FPGA
• Barrel Shifter เป็ นวงจรดิจิตอลที•สามารถเลื•อนข้อมูล
ตามจํานวนบิตที•กาํ หนดได้
• Floating-Point Unit (FPU) เป็ นวงจรที•ออกแบบมา
เพื•อปฏิบตั ิการทางคณิ ตศาสตร์ (การบวก ลบ คูณ หาร และ
เปรี ยบเทียบ) ของตัวเลขทศนิยม
• Integer Multiplier เป็ นวงจรคูณเลขจํานวนเต็ม ช่วย
เพิ•มประสิ ทธิภาพของระบบ
• Pattern comparator เป็ นกลุ่มคําสัง• ที•ใช้ในการเปรี ยบ
เทียบค่าใน register
การสร้างระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดภายใน MicroBlaze นั! น
ค่อนข้างยุง่ ยากกว่าระบบที•สร้างจากโปรแกรม MATLAB
เนื• องจากต้องคํานึ งถึงพื!นที•ของหน่ วยความจําซึ• งใช้เก็บ
ข้อมูลที•นาํ มาประมวลผล โดยข้อมูลเป็ นตัวเลขทศนิยมแบบ
single precision (ข้อมูลขนาด 32 บิต) ดังนั!น เพื•อลดขนาด
ของทรัพยากรที•ตอ้ งใช้ในระบบและเพิ•มความเร็ วในการ
ทํางาน จึงต้องเปลี•ยนจากการเขียนโปรแกรมภาษา C เพื•อ
คํานวณหาค่าโดยตรงเป็ นการสร้างตาราง (Look-up Table)
ที•มีขอ้ มูลจากการคํานวณไว้ก่อนแล้วใน 3 ขั!นตอน คือ
• การคํานวณค่าของฟังก์ชนั• หน้าต่างแบบแฮมมิ•ง
• การคํานวณค่าของฟังก์ชนั• cos และ sin สําหรับใช้
คํานวณ FFT 256 จุด
• การคํานวณค่าของฟังก์ชนั ตัวกรองความถี•แบบเมล
ในแต่ละช่อง
สําหรับ DCT เพื•อให้การคํานวณเร็ วขึ!น จึงเขียน
วิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ ปี ที• 1 ฉบับที• 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

4.1 ข้ อมูลทีใ• ช้ ในการทดลอง
ข้อมูลที•ใช้ในการทดลองได้จากการเก็บตัวอย่างเสี ยง
พูดคําโดดภาษาไทยของผูพ้ ดู จํานวน 10 คน ในสภาพแวดล้อม
ที•ไม่มีเสี ยงรบกวน (Signal to Noise Ratio > 10 dB) โดยผู ้
พูดแต่ละคนทําการบันทึกเสี ยง 20 ครั!ง หลังจากนั!นแบ่ง
ข้อมูลเสี ยงพูดออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มตัวอย่าง
(Training set) ที•ใช้ในการฝึ กโครงข่าย เป็ นเสี ยงคําพูด 10
ครั!ง จํานวน 700 คํา (10 คน x 10 ครั!ง x 7 คํา) โดยเสี ยงพูด
ในกลุ่มนี!จะถูกดึงค่าลักษณะสําคัญแล้วปรับจํานวนให้เท่า
กัน (ช่วงต้นและช่วงท้าย) ก่อนจะบันทึกไว้ เพือ• ใช้เป็ นฐาน
ข้อมูลสําหรับฝึ กโครงข่ายทั!ง 2 โครงข่าย และกลุ่มที•สอง
คือ กลุ่มทดสอบ เป็ นเสี ยงคําพูดอีก 10 ครั!งที•เหลือ จํานวน
700 คํา ใช้ในการทดสอบระบบรู ้ จาํ แบบขึ!นกับผูพ้ ูด
(Speaker-dependent)
นอกจากนั!นยังมีจากการเก็บตัวอย่างเสี ยงพูดของผูพ้ ดู
อีก 5 คน โดยผูพ้ ดู ในกลุ่มนี!จะทําการบันทึกเสี ยง 10 ครั!ง
จํานวน 350 คํา เพื•อใช้ในการทดสอบระบบรู ้จาํ แบบไม่ข! ึน
กับผูพ้ ดู (speaker-independent)
4.2 การฝึ กโครงข่ ายประสาทเทียมโดยใช้ โปรแกรม
MATLAB
เริ• มจากการอ่านข้อมูลที•ใช้ในการฝึ กโครงข่ายแต่ละ
โครงข่ายซึ• งมีจาํ นวน 125 x 700 ค่า จากนั!นสร้างโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบ Feed-forward แล้วนําข้อมูลทั!งหมด
ป้ อนเป็ นข้อมูลอินพุทของโครงข่ายซึ• งมีช! นั ซ่อนตัว 3 ชั!น
โดยในแต่ละชั!น ข้อมูลจะถูกส่ งผ่านฟั งก์ชนั กระตุน้ แบบ
ซิ กมอยด์ (Sigmoid) จนถึงชั!นเอาท์พตุ เพื•อหาค่าผิดพลาด
ระหว่างข้อมูลในชั!นเอาท์พตุ กับค่าที•ตอ้ งการ (ค่าที•ตอ้ งการ
คือ ค่าที•กาํ หนดให้เป็ นตัวแทนของรู ปแบบข้อมูลที•ป้อน
เข้ามา) โดยเลือกใช้ฟังก์ชนั trainscg (Scaled conjugate
gradient algorithm) ในการฝึ กฝนเพื•อปรับค่าถ่วงนํ!าหนัก
ของโครงข่าย เมื•อค่าเอาท์พตุ จริ งของโครงข่ายเข้าใกล้ค่าที•
ต้องการ (ค่าผิดพลาดลดลงตํ•ากว่าค่าที•กาํ หนดไว้) จะหยุด
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ตารางที• 1 ประสิ ทธิภาพการรู ้จาํ แบบขึ•นกับผูพ้ ดู
ครั•งที•
1
2
3
เฉลี•ย

ตารางที• 2 ประสิ ทธิภาพการรู ้จาํ แบบไม่ข• ึนกับผูพ้ ดู

อัตราการรู ้จาํ แบบขึ•นกับผูพ้ ดู (%)
... mse สําหรับการฝึ กโครงข่าย ....
0.00001 0.0001 0.001
99.14
99.57
99.57
99.28
99.28
99.85
99
99.14
99.28
99.14
99.33
99.57

ครั•งที•
1
2
3
เฉลี•ย

การฝึ กแล้วบันทึกค่าถ่วงนํ•าหนัก (Weight & bias) ของโครง
ข่ายเก็บไว้
ตัวแปรที•ใช้ในการฝึ กโครงข่ายประสาทเทียม คือ ค่า
ความผิดพลาดตํ•าสุ ดที•ตอ้ งการ โดยปกติจะเป็ นค่าความผิด
พลาดเฉลี•ยของโหนดในชั•นเอาท์พตุ (Mean squared error:
mse) และจํานวนรอบ (Epochs) ในการฝึ กโครงข่าย โดยใช้
จํานวนรอบในการฝึ กไม่เกิน 250 รอบ ส่ วนค่า Parameter
อื•นๆ จะใช้ค่าเริ• มต้นของ Neural Networks Toolbox
4.3 ประสิ ทธิภาพการรู้ จาํ โดยเฉลีย•
เนื•องจากประสิ ทธิภาพการรู ้จาํ ของระบบเปลี•ยนแปลง

อัตราการรู ้จาํ แบบไม่ข• ึนกับผูพ้ ดู (%)
... mse สําหรับการฝึ กโครงข่าย ....
0.00001 0.0001 0.001
85.42
90.28
91.42
87.14
92.57
91.14
86.85
89.42
93.42
86.47

90.76

91.99

ตามค่าถ่วงนํ•าหนักที•ได้จากการฝึ กโครงข่าย ดังนั•นจึงทําการ
ทดลองหาประสิ ทธิภาพการรู ้จาํ ทั•งแบบขึ•นกับผูพ้ ดู และไม่
ขึ•นกับผูพ้ ดู 3 ครั•ง เพื•อหาค่าเฉลี•ยของอัตราการรู ้จาํ ที•ค่าการ
ตัดสิ นใจเท่ากับ 0.01 ซึ•งได้ผลการทดลองดังแสดงในตาราง
ที• 1 และ 2
4.4 ประสิ ทธิภาพการรู้ จาํ เมือ• ปรับค่ าการตัดสิ นใจ
การทดสอบประสิ ทธิภาพการรู ้จาํ ทั•งแบบขึ•นกับผูพ้ ดู
และไม่ข• ึนกับผูพ้ ดู ที•ผา่ นมาได้กาํ หนดให้คา่ สูงสุ ดของโหนด
ในชั•นเอาท์พตุ จะต้องมากกว่าค่าการตัดสิ นใจ (0.01) จึงเป็ น
ผลการรู ้จาํ ที•ถูกต้อง ในบางครั•งค่าสู งสุ ดที•นอ้ ยกว่าค่าการ

ตารางที• 3 ประสิ ทธิภาพการรู ้จาํ แบบขึ•นกับผูพ้ ดู เมื•อมีการปรับค่าการตัดสิ นใจ
........... 0.00001 ........... ......... 0.0001 ........... ........... 0.001 ...........
mse
ค่าการตัดสิ นใจ
คําที•รู้จาํ ไม่ได้
คําที•รู้จาํ ผิดพลาด
คําที•รู้จาํ ถูกต้อง
อัตราการรู ้จาํ แบบขึ•นกับผูพ้ ดู (%)

0.01
12
0
688
98.3

0.1
21
0
679
97

0.5
42
0
658
94

0.01 0.1
5
26
2
0
693 674
99 96.3

0.5
48
0
652
93.1

0.01 0.1 0.5
0
14 50
1
0
0
699 686 650
99.9 98 92.9

ตารางที• 4 ประสิ ทธิภาพการรู ้จาํ แบบไม่ข• ึนกับผูพ้ ดู เมื•อมีการปรับค่าการตัดสิ นใจ
........... 0.00001 ........... ......... 0.0001 ........... ........... 0.001 ...........
mse
ค่าการตัดสิ นใจ
0.01
38
คําที•รู้จาํ ไม่ได้
คําที•รู้จาํ ผิดพลาด
6
คําที•รู้จาํ ถูกต้อง
306
อัตราการรู ้จาํ แบบไม่ข• ึนกับผูพ้ ดู (%) 87.4
28

0.1 0.5
73 96
2
0
275 254
78.6 72.6

0.01 0.1
28 65
13
4
309 281
88.3 80.3

0.5
97
2
251
71.7

0.01 0.1 0.5
6
47 108
26 12
2
318 291 240
90.9 83.1 68.6
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ตัดสิ นใจอาจเป็ นคําที•รู้จาํ ได้ถูกต้องแต่ระบบจะรวมคํานั!น
เป็ นการรู ้จาํ ที•ผดิ พลาด ดังนั! นในการทดลองนี!จะแยกคําที•มี
ค่าสู งสุ ดน้อยกว่าค่าการตัดสิ นใจซึ• งเป็ นคําที•ระบบรู ้จาํ ไม่
ได้ออกแล้วหาเฉพาะคําที•ระบบรู ้จาํ ผิดพลาด จากนั!นทําการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการรู ้จาํ เมื•อกําหนดค่าการตัดสิ น
ใจ 3 ค่า คือ 0.01, 0.1 และ 0.5 ซึ• งได้ผลการทดลองดังแสดง
ในตารางที• 3 และ 4
4.5 วิเคราะห์ ผลการทดลอง
จากผลการทดลองในตารางที• 1 และ 2 พบว่าระบบมี
ประสิ ทธิ ภาพการรู ้จาํ โดยเฉลี•ยสู งสุ ดเมื•อกําหนดให้หยุด
การฝึ กโครงข่ายประสาทเทียมที•ค่า mse น้อยกว่า 0.001
เนื•องจากการฝึ กโครงข่ายที•กาํ หนดให้คา่ mse ตํ•า (mse เท่ากับ
0.00001) จะทําให้โครงข่ายปรับค่าถ่วงนํ!าหนักให้เหมาะ
สมกับรู ปแบบที•ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเท่านั!น ทําให้เสี ยง
พูดคําเดียวกันที•มีรูปแบบแตกต่างจากเสี ยงพูดในกลุม่ ตัวอย่าง
มีโอกาสที•จะถูกปฏิเสธเมื•อค่าผลลัพธ์สูงสุ ดน้อยกว่าค่าการ
ตัดสิ นใจ (0.01) ซึ• งทําให้ประสิ ทธิ ภาพการรู ้จาํ ลดลง ใน
ขณะที•คา่ ถ่วงนํ!าหนักที•ได้จากการเรี ยนรู ้อย่างพอเหมาะ (mse
เท่ากับ 0.001) แม้จะทําให้ค่าผิดพลาดของผลลัพธ์เพิ•มขึ!น
และอาจทําให้เกิดการรู ้จาํ ผิดพลาด แต่กช็ ่วยให้รูปแบบเสี ยง
พูดที•แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างไม่ถูกปฏิเสธไปมากนัก ดัง
นั!นประสิ ทธิภาพการรู ้จาํ โดยเฉลี•ยจึงมีค่าสู ง
จากผลการทดลองในตารางที• 3 และ 4 พบว่า การเพิ•ม
ค่าการตัดสิ นใจมีผลทําให้อตั ราการรู ้จาํ ลดลง เนื• องจาก
เป็ นการกําหนดให้ระบบไม่ยอมรับคําที•มีคา่ สูงสุ ดของโหนด
ในชั!นเอาท์พตุ น้อยกว่าค่าการตัดสิ นใจ ทําให้เสี ยงพูดบาง
คําที•รู้จาํ ได้ถูกต้องอาจถูกระบบปฏิเสธไปด้วย แต่ในขณะ
เดียวกันก็สามารถลดจํานวนคําที•ระบบรู ้จาํ ผิดพลาดลงได้
เมื•อพิจารณาการรู้จาํ แบบขึ!นกับผูพ้ ดู พบว่า ประสิ ทธิภาพ
การรู ้จาํ ค่อนข้างสูง คือ มากกว่าร้อยละ 90 ในทุกการทดลอง
ทั!งนี! อาจเป็ นผลมาจากการที•ผพู ้ ดู แต่ละคนบันทึกเสี ยงใน
ช่วงเวลาที•ต่อเนื• องกัน ทําให้ขอ้ มูลที•ใช้ฝึกโครงข่ายและ
ข้อมูลที•ใช้ทดสอบมีความแตกต่างกันไม่มากนัก ทําให้มี
จํานวนคําที•รู้จาํ ผิดพลาดน้อย สําหรับค่าการตัดสิ นใจที•เหมาะ
กับการรู ้จาํ แบบขึ!นกับผูพ้ ดู คือ 0.01 เนื•องจากสามารถปฏิเสธ
คําที•ระบบรู ้จาํ ผิดพลาดได้ส่วนหนึ•งและไม่ทาํ ให้อตั ราการ
รู ้จาํ ลดลงมากนัก
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สําหรับการรู ้จาํ แบบไม่ข! ึนกับผูพ้ ดู พบว่า ประสิ ทธิภาพ
การรู ้จาํ ค่อนข้างดี คือ ร้อยละ 90.9 เมื•อกําหนดให้หยุดการ
ฝึ กโครงข่ายที•ค่า mse น้อยกว่า 0.001 และกําหนดให้ค่าการ
ตัดสิ นใจเท่ากับ 0.01 แต่จะเห็นว่าจํานวนคําที•รู้จาํ ผิดพลาด
ค่อนข้างมาก เมื•อเทียบกับประสิ ทธิภาพการรู ้จาํ เมื•อกําหนด
ให้หยุดการฝึ กโครงข่ายที•ค่า mse น้อยกว่า 0.00001 ที•ค่า
การตัดสิ นใจค่าเดียวกัน ซึ• งมีอตั ราการรู ้จาํ ใกล้เคียงกัน คือ
ร้อยละ 87.4 แต่จาํ นวนคําที•รู้จาํ ผิดพลาดน้อยกว่า สาเหตุมา
จากค่าถ่วงนํ!าหนักที•ได้จากการฝึ กโครงข่ายที•กาํ หนดค่าผิด
พลาดไว้ต•าํ (0.00001) มีโอกาสทําให้ระบบได้ผลลัพธ์ที•
แม่นยํามากกว่าการฝึ กโครงข่ายที•กาํ หนดค่าผิดพลาดไว้สูง
(0.001)
ดังนั!น ในการสร้างค่าถ่วงนํ!าหนักให้กบั ระบบรู ้จาํ เสี ยง
พูดบนอุปกรณ์ FPGA ได้กาํ หนดให้หยุดการฝึ กโครงข่าย
ที•ค่า mse น้อยกว่า 0.00001 และกําหนดค่าการตัดสิ นใจ
เท่ากับ 0.01 เพราะระบบสามารถปฏิเสธการรู ้จาํ ที•ผดิ พลาด
ได้และเหลือจํานวนคําที•รู้จาํ ผิดไม่มากนัก โดยมีอตั ราการ
รู ้จาํ ไม่ต•าํ เกินไป

5. สรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี!ได้ออกแบบระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดบนอุปกรณ์
FPGA โดยใช้ Soft Processor ตระกูล MicroBlaze รวมกับ
การสร้างตารางข้อมูลขึ!นภายในอุปกรณ์ FPGA เพื•อใช้เป็ น
ข้อมูลแทนการคํานวณค่าต่างๆเช่น ค่าของฟังก์ชนั หน้าต่าง
แบบแฮมมิ•งในขั!นตอนการวางกรอบหน้าต่าง การคํานวณ
ค่าของฟังก์ชนั cos และ sin ในขั!นตอนการคํานวณ FFT
และการคํานวณค่าของฟังก์ชนั ตัวกรองความถี•ในขั!นตอน
การคํานวณสเปคตรัมกําลังแบบเมล ซึ• งช่วยลดภาระการ
คํานวณของ MicroBlaze ทําให้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานเพิ•มขึ!นโดยแลกกับการเสี ยพื!นที• logic ของ FPGA
ระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดนี!สร้างขึ!นใน Xilinx FPGA ตระกูล
Spartan-3E เบอร์ XC3S500E ซึ• งความถี•ในการทํางานของ
MicroBlaze อยูท่ ี• 75 MHz โดยใช้ทรัพยากรในการสังเคราะห์
วงจร ดังนี!
• จํานวนของ Slices ใช้ไป 2,912 จาก 4,656 คิดเป็ น
62%
• จํานวนของ Slices Flip Flops ใช้ไป 1,938 จาก 9,312
คิดเป็ น 20%
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• จํานวนของ 4 input LUTs ใช้ไป 4,363 จาก 9,312
คิดเป็ น 46%
• จํานวนของ MULT18X18SIOs ใช้ไป 7 จาก 20 คิด
เป็ น 35%
• จํานวนของ Block RAMs ใช้ไป 16 จาก 20 คิดเป็ น
80%
ประสิ ทธิ ภาพการรู ้จาํ ของระบบ พบว่าการรู ้จาํ แบบ
ขึ•นกับผูพ้ ดู ได้ผลการรู ้จาํ เฉลี•ยร้อยละ 99.57 ส่ วนการรู ้จาํ
แบบไม่ข• ึนกับผูพ้ ดู ได้ผลการรู ้จาํ เฉลี•ยร้อยละ 91.99
ดังนั•นระบบรู ้จาํ เสี ยงพูดนี• สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในงานต่างๆ ได้หลากหลาย โดยเฉพาะงานที•เกี•ยวกับระบบ
สมองกลฝังตัว ซึ•งข้อได้เปรี ยบของ FPGA ทําให้เกิดแนวทาง
ในการพัฒนาระบบที•ไม่ตายตัว สามารถปรับเปลี•ยนการ
ทํางานได้ โดยมีขอ้ จํากัดอยูท่ ี•จาํ นวน logic block ของอุปกรณ์
FPGA
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