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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้นําเสนอการประยุกตใชแบบจําลอง
ฮิด เดนมารคอฟในการรู จํ า เสี ยงพยัญชนะตน
ภาษาไทยในลักษณะของคําโดดเพื่อนําไปประยุกตใช
ในการพัฒนาตนแบบระบบคอมพิวเตอรชวยสอนการ
เปลงเสียงภาษาไทย ซึ่งคําโดดที่นํามาใชจะนํามาจาก
แบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่  1 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 21 คําเพื่อใชในการแทน
หนวยเสียงพยัญชนะตนภาษาไทยจํานวน 21 หนวย
เสียง โดยแบบจําลองการรูจําเสียงที่พัฒนาขึ้นสรางมา
จากตัวอยางสอนของเสียงของผูชายจํานวน 7 คนและ
เสียงผูหญิง จํานวน 3  คน  และใชตัวอยางทดสอบ
ของเสียงผูชายจํานวน 1 คนและเสียงผูหญิงจํานวน 1 
คน  

จากผลการทดสอบการ รู จํ า เ สี ย ง ของ
แบบจําลองที่พัฒนาพบวาอัตราความถูกตองในการ
รูจําเสียงของตัวอยางทดสอบของเสียงผูชายและของ
เสียงผูหญิงมีคารอยละ 61.90 และ 52.38 ตามลําดับ 
ทําใหมีคาเฉลี่ยอัตราความถูกตองในการรูจําเสียงของ
แบบจําลองที่พัฒนาคือรอยละ 57.14  ซึ่งจากผลการ
ทดสอบแสดงใหเห็นวาแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟใน

การรูจําเสียงพยัญชนะตนภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นมี
แนวโนมที่นาสนใจสําหรับการพัฒนาเพื่อนําไป
ประยุกตใชในระบบคอมพิวเตอรชวยสอนการเปลง
เสียงภาษาไทยตอไป 
คําสําคัญ : แบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ   การรูจํา
เสียง คําโดด เสียงพยัญชนะตนภาษาไทย 
 
Abstract 
 This research presents automatic 
speech recognition of isolated word using 
hidden markov model. Note that isolated word is 
representation of Thai initial consonant. The goal 
of this system is applied for speech training. The 
list of 21 isolated words are selected from Thai’s 
textbook of elementary education and 
represented for 21 initial consonant phonemes. 
The training corpus of recognition model is 
created from 7 male and 3 female voices while 
additional 1 male and 1 female voice is used for 
testing model. 



The accuracy recognition of male and 
female pronunciation is 61.90% and 52.38% 
respectively; therefore, the average accuracy is 
57.15%. The primary test of this system is 
performed and its performance is very promising 
for the future work. 
Keywords: Hidden Markov Model, speech 
recognition , isolated word , Thai initial 
consonant 
 
1.บทนํา 
 นักแกไขการพูดไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการในการออกเสียงพยัญชนะของเด็กไทย 
พบวาการพูดไมชัดเกิดไดจาก 2 สาเหตุ คือ จากการ
พูดไมชัดตามวัย หรือเกิดจากความผิดปกติจากการ
พัฒนาการทางการพูดของเด็ก ซึ่งทั้งสองกรณีดังกลาว
จําเปนจะตองไดรับการแกไขโดยครอบครัว โรงเรียน 
หรือโดยนักแกไขการพูด เพื่อใหสามารถสื่อสารกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางปกติ สําหรับวิธีการแกไขการพูด
ของผูที่มีปญหาในการพูดอันเกิดจากความผิดปกติ
ของพัฒนาการทางการพูดโดยนักแกไขการพูดนั้น จะ
ใชวิธีการกําหนดใหออกเสียงจากคําที่กลาวนําหรือ
จากรูปภาพ ซึ่งคําดังกลาวจะสรางจากเสียงพยัญชนะ
ตน เสียงพยัญชนะทาย เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต 
โดยนักแกไขการพูดจะฟงและประเมินการออกเสียง
ของผูทดสอบแตละคนวาออกเสียงไดถูกตองตามที่
กําหนดหรือไม แตเนื่องจากนักแกไขการพูดมีจํานวน
ไมมากนัก ประกอบกับการเรียนการสอนการออกเสียง
ที่จํากัดอยูในสถาบันเฉพาะดาน ทําใหเด็กที่มีปญหา
การพูดไมชัดอาจไดรับการฝกฝนที่ไมตอเนื่อง  

นอกจากปญหาการพูดไมชัดนี้จะเกิดขึ้นใน
เด็กแลว อาจเกิดขึ้นในวัยผูใหญก็ได โดยอาจเกิดจาก
สาเหตุของการพูดไมชัดในวัยเด็กแตไมไดรับการแกไข
ที่ถูกตอง หรือเกิดจากอุบัติเหตุทําใหผูปวยเหลานี้จะ
ได รั บบาด เ จ็ บที่ บ ริ เ วณสมอง  ทํ า ใ ห สูญ เ สี ย
ความสามารถทางการพูดที่ชัดเจน ซึ่งการที่ตองไป
เรียนรวมกับเด็กที่มีปญหาในการพูดอาจกอใหเกิด
ความรูสึกอับอาย  ซึ่งหากตองการเรียนกับนักแกไข
การพูดเปนการสวนตัว ก็จะตองมีคาใชจายที่เพิ่มข้ึน
ตามมาเปนจํานวนมาก ซึ่งมีงานวิจัยหลายงานที่นํา
ระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการฝกฝนการเปลง
เสียง[5, 6] รวมถึงการพัฒนาโมเดลการรูจําเสียงพูด 
[7, 8] 

ดวยเหตุนี้จึงมีแนวความคิดในการนําระบบ
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการฝกฝนการออกเสียงใน
ภาษาไทย ซึ่งระบบคอมพิวเตอรชวยสอนจะตอง
สามารถทําการตรวจสอบวา ผูที่มีความบกพรองใน
การพูดสามารถเปลงเสียงคําที่ใหมาไดถูกตองหรือไม  
โดยงานวิจัยนี้จะเริ่มจากการประยุกตใชแบบจําลอง
ฮิดเดนมารคอฟ ในการสรางตัวตนแบบสําหรับการ
รูจําเสียงพยัญชนะตนภาษาไทยในลักษณะของคํา
โดด อันจะนําไปสูการพัฒนาระบบชวยฝกฝนการเปลง
เสียงภาษาไทยสําหรับผูที่มีความบกพรองในการพูด
เสียงพยัญชนะตนของภาษาไทยตอไป เพื่อใหผูที่มี
ความบกพรองในการพูดสามารถนําไปใชในการเรียน
การสอนการออกเสียงดวยตนเองที่บาน ซึ่งจะชวยลด
ปญหาที่กลาวมาขางตน 
 
 
 



2.หลักการที่เกี่ยวของ 
หลักการสําคัญที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ ไดแก

ระบบหนวยเสียงในภาษาไทย ภาพรวมของระบบรูจํา
เสียงพูด และแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ 
2.1 ระบบหนวยเสียงในภาษาไทย 

หนวยเสียงในภาษาไทยจะแบงออกเปน 3 กลุม
คือ กลุมหนวยเสียงพยัญชนะ กลุมหนวยเสียงสระ 
และกลุมหนวยเสียงวรรณยุกต [1] โดยมีรายละเอียด
ของแตละชนิดดังนี้ 

1. กลุมหนวยเสียงพยัญชนะ 
หนวยเสียงพยัญชนะประกอบดวยหนวยเสียง

พยัญชนะตน หนวยเสียงควบกล้ํา และ หนวยเสียง
พยัญชนะทาย  

- เสียงพยัญชนะตนจํานวน 21 หนวยเสียง 
- เสียงพยัญชนะควบกล้ําจํานวน 12 หนวย

เสียง 
- เสียงพยัญชนะทายหรือตัวสะกดจํานวน 8 

หนวยเสียง 
2. กลุมหนวยเสียงสระ 
หนวยเสียงสระในภาษาไทยประกอบดวยเสียง

สระแท และสระประสม 
- สระเสียงแทจํานวน  18 หนวยเสียง  โดย

แบงเปนสระแทเสียงยาวจํานวน 9 หนวยเสียง 
สระแทเสียงสั้นจํานวน 9 หนวยเสียง 

- สระประสมจํานวน  6 หนวยเสียงแบงเปนสระ
ประสมเสียงยาวจํานวน 3 หนวยเสียง และ
สระประสมเสียงสั้นจํานวน 3 หนวยเสียง 

3. กลุมหนวยเสียงวรรณยุกต 
หนวยเสียงวรรณยุกตมีจํานวน 5 หนวยเสียง 

 

2.2 ภาพรวมของระบบรูจําเสียงพูด 
ระบบรูจําเสียงพูด [2] ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 

ดังนี้ 
1. การดักจับสัญญาณเสียงพูด  

โดยทั่ วไปจะทําการอัดเก็บเสียงในรูปแบบของ
สัญญาณดิจิตอล ดวยอุปกรณไมโครโฟนที่ตอกับ
คอมพิวเตอรผานทางการดเสียง 

2. การกรองความถี่เบื้องตน   
เปนการกําหนดคาความถี่ เพื่อปองกันสัญญาณ
รบกวนความถี่ตํ่าที่เกิดจากแหลงกําเนิดไฟฟา  ซึ่งใน
ข้ันตอนนี้อาจรวมไปถึงการตัดหัวและทายของ
สัญญาณเสียง (End-point Detection) หรือการกรอง
สัญญาณรบกวนทางความถี่ (Frequency Filtering) 
และการปรับความยาวเสียง (Time Normalization) 

3. การแบงเฟรม 
เปนการแบงขอมูลสัญญาณเสียงใหอยูในขนาดที่

กําหนดไว เพื่อนําไปใชในระบบรูจําเสียงพูด อีกทั้งยัง
เปนการจัดเตรียมขอบเขตสําหรับการวิเคราะหเสียง 
ซึ่งระบบสวนใหญจะรวมขั้นตอนการกรองความถี่
เบื้องตนและการแบงเฟรมเขาไวดวยกัน 

4. การสกัดคาคุณลักษณะเดน  
การสกัดคาคุณลักษณะเดนเปนการวิเคราะหหา

คาที่จะใชแทนสัญญาณเสียง  
5. การเปรียบเทียบและการจับคู 
เปนขั้นตอนในการนําคุณลักษณะเดนของเสียงที่

ไดจากขั้นตอนการสกัดคุณลักษณะเดนของเสียงมา
ทําการเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเดนของเสียงที่เปน
ตนแบบเพื่อทําการจับคู 

 
 



2.3 แบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ 
แบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ [3,4]  เปนวิธีการ

จําแนกรูปแบบโดยอาศัยวิธีการทางสถิติในการรูจํา 
เชนการรู จํ า เสียง  ระบบจะทําการเก็บรวบรวม
รายละเอียดทางสถิติเกี่ยวกับเสียงพูด โดยเก็บขอมูล
การกระจายที่สมบูรณของลักษณะสําคัญของเสียงไว
ในขอมูลฝกฝน ซึ่งเมื่อมีการทดสอบกับชุดทดสอบ 
โมเดลทางสถิติแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ  ก็จะ
สามารถจําแนกความแตกตางระหวางเสียงพูดไดเปน
อยางดี  
แบบจําลองนี้มีลักษณะดังรูปที่ คือ   
- มีการยายสถานะทุกๆชวงเวลาหนึ่งๆ 
- จํ า น ว น ส ถ า น ะ ขึ้ น อ ยู กั บ จํ า น ว น ข อ ง
สัญลักษณการสังเกต (Observation symbols) 
ทั้งหมด  
- การเปลี่ยนสถานะจะมีความสัมพันธกับคา
ความนาจะเปน โดยจะมีพารามิเตอรเปนอักษร a 
หมายถึง การกระจายของความนาจะเปนในการ
เปลี่ยนแปลงสถานะ (State Transition Probability 
Distribution) 
- แตละสถานะมีความสัมพันธกับคาความ
นาจะเปนของผลลัพธที่เกิดขึ้น คาความนาจะเปนของ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นแทนดวยตัวอักษร b (Observation 
Symbol Probability Distribution) 
- เมื่อเขาสูสถานะอื่นๆ จะมีการกําเนิดผลลัพธ
ข้ึน (Feature vector) 
- ในหนึ่งโมเดลจะประกอบดวยสถานะหลายๆ
สถานะ แตละสถานะสามารถใหผลลัพธออกมาไดอีก
จํานวนหนึ่งเทาๆกัน 

 
รูปที่ 1 โมเดลทางสถิติแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ 

 
การใชแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟเพื่อรูจําเสียง จะ
ประกอบดวยขั้นตอน 2 ข้ันตอน   

1. ข้ันตอนการฝกฝนแบบจําลอง 
ในขั้นตอนนี้จะตองแบงสัญญาณเสียงออกเปนแต

ละหนวยเสียงยอยๆ และวัดคาลักษณะสําคัญ แลวนํา
คาลักษณะสําคัญที่ได ไปเปลี่ยนใหอยูในรูปของ
สัญลักษณที่ใชกับแบบจําลอง ดวยวิธีควอนไทซคาที่
ไดออกเปนระดับๆ ผลที่ไดคือลําดับของสัญลักษณ
การสังเกต (Observation Sequence) ซึ่งลําดับที่ได
จะมีลักษณะแตกตางกันไปตามหนวยเสียงแตละเสียง 
ลําดับการสังเกตของหนวยเสียงเดียวกัน จะสงผานเขา
ไปในแบบจําลอง แบบจําลองจะปรับคาความนาจะ
เปนตางๆใหเขากับลําดับการสังเกตนั้นๆ และกําหนด
ลําดับสถานะที่เกิดขึ้นใหกับแบบจําลอง เพื่อใหมี
ความสามารถจําลองเสียงที่พูดเขาไปได  

2. ข้ันตอนการทดสอบผลการรูจํา  
โดยนําแบบจําลองของทุกๆหนวยเสียงมาเชื่อมขนาน
กัน แลวนําสัญญาณเสียงที่ตองการทราบความหมาย 
ผานการวัดคาลักษณะสําคัญใหอยูในรูปลําดับการ
สั ง เ กต  และนํ าลํ า ดั บกา รสั ง เ กตที่ ไ ด ม าผ าน
แบบจําลองทุกๆแบบ เพื่อเปรียบเทียบหาความนาจะ
เปนวา แบบจําลองใดใหความนาจะเปนที่แบบจําลอง
นั้นๆจะเกิดลําดับการสังเกตแบบนี้ ไดมากที่สุด  



3.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
งานวิจัย เรื่ องการใชแบบจําลองฮิดเดน

มารคอฟ ในการรูจําเสียงพยัญชนะตนภาษาไทย
ประกอบดวยขั้นตอนหลักดังตอไปนี้ 
3.1 กําหนดกลุมตัวอยาง 

กําหนดกลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัย  ซึ่ ง
ประกอบดวย 

1. การกําหนดจํานวนตัวอยางของเสียงเพื่อใช
สรางและทดสอบแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ
ในการรูจําเสียงพยัญชนะตนภาษาไทย 

2. การกําหนดคําที่ใชเปนตัวแทนของหนวยเสียง
พยัญชนะตนจํานวน 21 หนวยเสียง 

3.2 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 เครื่ องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย 2 สวน คือ 

1. เครื่องมือที่ใชในการบันทึกเสียงของกลุม
ตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 

2. เครื่องมือที่ใชในการสรางแบบจําลองฮิดเดน
มารคอฟ 

3.3 สรางแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ 
 ทําการเก็บขอมูลเสียงแตละหนวยเสียงตาม
รายการคําที่สรางขึ้น โดยใหกลุมตัวอยางทําการ
บันทึกเสียงของแตละคําผานทางไมโครโฟนดวย
โปรแกรมบันทึกขอมูลเสียง โดยใชโปรแกรมบันทึก
ขอมูลเสยีงซึ่งจะทําการเก็บขอมูลตัวอยางเสียงทั้งของ
เสียงผูหญิงและเสียงผูชาย เพื่อใชเปนขอมูลเสียงใน
การสรางตนแบบการรูจําเสียงพยัญชนะตนภาษาไทย 
ดวยโปรแกรมสรางแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ และใช
ขอมูลเสียงสวนที่เหลือเปนขอมูลเสียงที่นํามาทดสอบ
ความถูกตองกับตนแบบที่ไดสรางขึ้น 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลเสียงที่ใชในการทดสอบจากตัวอยาง
เสียงที่บันทึก มาทดสอบกับแบบจําลองที่สรางขึ้นวา 
มีความถูกตองในการรูจําเสียงพูดมากนอยเพียงใด 
จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลผลการทดสอบที่ได 
 
4. ผลการดําเนินงาน 
4.1 กําหนดกลุมตัวอยาง 

ทําการเก็บขอมูลเสียงแตละหนวยเสียงจากกลุม
ตัวอยาง 12 คนตามรายการคําที่สรางขึ้น โดยขอมูล
เสียงที่บันทึกไดนี้ จะถูกนําไปสรางเปนแบบจําลอง
ของขอมูลเสียงแตละหนวยเสียงที่จะนํามาเปน
ตัวอยางสอน (training) จากเสียงของผูพูดจํานวน 10 
คน ประกอบดวยเสียงผูชาย 7 คนและเสียงผูหญิง 3 
คน สวนเสียงผูชายและเสียงผูหญิงที่เหลืออยางละ 1 
คนจะถูกนํามาใชในการทดสอบระบบรูจําที่สรางขึ้น
ตอไป 

เลือกใชคําที่อยูในแบบเรียนภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเลือก
เฉพาะคําที่มีลักษณะเปนคําโดด สามารถใชภาพใน
การสื่อความหมายได  โดยคําที่ใชจะเปนตัวแทนของ
เสียงพยัญชนะตนภาษาไทยจํานวน 21 หนวยเสียง
ตามระบบเสียงพยัญชนะตน ไดแกคําวา บาน ผัก เตา 
ถุง ปู ฝุน เด็ก หีบ แมว นก แหวน เสือ ชาง จาน  กุง 
คน ลิง เรือ หญิง เงาะ อาง 
4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการบันทึกเสียงจะใชไมโครโฟนแบบสวม
ศีรษะ (head set) และใชโปรแกรม praat ซึ่งเปน
โปรแกรมประเภท freeware ในการบันทึก โดยมีการ
กําหนดคาของ sample rate ของการบันทึกเสียงไวที่ 



44 kHz และใชโปรแกรม HTK toolkit [9, 10] ซึ่งเปน
โปรแกรมที่มีการนํามาใชในการสรางแบบจําลองฮิด
เดนมารคอฟในการรูจําเสียง  
4.3 สรางแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ  

ในการสรางแบบจําลองจะประกอบไปดวยการหา
ลักษณะสําคัญของเสียง การกําหนดสัญลักษณในการ
แทนคําและหนวยเสียง และการสรางแบบจําลอง  

1. การหาลักษณะสําคัญของเสียง เพื่อใชเปน
ตัวแทนของแตละเสียงที่นํามาใชเปนตัวอยาง
สอนและตัวอยางทดสอบ  เพื่อใชในการ
เป รียบเทียบระหว างตั วอย างสอนและ
ตัวอยางทดสอบ  ในที่นี้จะใช สัมประสิทธิ์
เซปสตรัลที่คํานวณบนแกนความถี่แบบเมล 
(Mel frequency cepstral coefficients: 
MFCC)  

2. กําหนดสัญลักษณในการแทนคําและหนวย
เสียงของคําที่ทําการรูจํา โดยสัญลักษณใน
การแทนคํา จะนําไปใชในการแสดงผลเพื่อให
ทราบวาเปนคําใด เชน แทนคําวาบาน โดยใช
สัญลักษณ baan2 ซึ่งประกอบดวยหนวย
เสียง b, aa, n และ ^  ดังรูปที่  2 

3. สรางโมเดลของแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ 
ของคําที่ตองการรูจําจํานวน  21 คํา  เพื่อ
นําไปใชในขั้นตอนการทดสอบความถูกตอง
ในการรูจําเสียงของโมเดลที่สรางตอไป 

 
 
รูปที่ 2 การกําหนดสัญลักษณในการแทนคําและหนวยเสียง 
 
4.4 การวิเคราะหขอมูล 

ผลกา รทดสอบที่ ไ ด จ า กก า ร ใ ช ตั ว ต น
แบบทดสอบเสียงทีละคํา ใชตัวอยางของเสียงผูหญิง
และเสียงผูชายที่ตองการทดสอบอยางละหนึ่งชุด
ตัวอยาง ซึ่งเมื่อนําเสียงทุกเสียงมาวิเคราะหเพื่อหา
รอยละของความถูกตอง ไดผลการวิเคราะหแสดงดัง
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการรูจําเสียงพยัญชนะตนของโมเดล 
ตัวอยางเสียง
การทดสอบ 

จํานวนคาํที่ตัว
ตนแบบ 

สามารถรูจาํได
ถูกตอง 

รอยละของ
ความถกูตอง 

 

เพศชาย 13 คํา 61.90 
เพศหญงิ 11 คํา 52.38 
รอยละของความถูกตองโดยเฉลี่ย 57.14 



5. สรุปผลและอภิปราย 
จากผลการวิจัยพบวาระบบรูจําเสียงที่มีการ

นําระบบคอมพิวเตอรเขามาเก็บสัญญาณเสียงพูด 
และนําสัญญาณเสียงนั้นมาสรางตัวอยางสอนจํานวน 
10 ตัวอยางที่ใชเปนตัวอยางสอนของหนวยเสียง
พยัญชนะตนภาษาไทยจํานวน 21 หนวยเสียงตาม
โมเดลของแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟ เมื่อนํามา
ทดสอบความถูกตองสามารถใหผลความถูกตองใน
การรูจําเสียงของตัวอยางทดสอบรอยละ  57.14  ซึ่ง
แสดงใหเห็นวามีแนวโนมที่นาสนใจ ดังนั้นเพื่อให
ระบบนี้สามารถนําไปใชงานไดจริง จึงควรจะตอง
ปรับปรุงใหระบบสามารถรูจําเสียงไดผลความถูกตอง
มากขึ้น ตัวอยางเชนเพิ่มจํานวนของตัวอยางสอน 
เนื่องจากแบบจําลองฮิดเดนมารคอฟจะใชหลักการ
ของสถิติ หรือทําการปรับปรุงคุณภาพของตัวอยาง
เสียงที่นํามาใชในการสรางระบบ เชน ลดเสียงรบกวน 
(noise) ของตัวอยางเสียงที่มีคอนขางมาก เนื่องจาก
ไมโครโฟนที่ใช และสภาพแวดลอมของหองที่ ใช
บันทึกเสียง ซึ่งเปนหองที่เปนลักษณะเปดและไมมี
อุปกรณกันเสียงรบกวน ซึ่งมีผลทําใหผลความถูกตอง
ในการรูจําเสียงลดลง เปนตน 
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