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บทคดัยอ่ 

 
 ในปัจจุบนังานดา้นการวเิคราะหอ์ารมณ์จากเสยีงพดูยงัถอืเป็นหวัขอ้ทีม่คีวามทา้ทาย ส่วนหนึ่งเพราะว่ายงัไมแ่น่
ชดัว่าคุณลกัษณะใดทีม่ปีระสทิธดิสี าหรบังาน ในงานวจิยันี้คุณลกัษณะของเสยีงพดู อาท ิMel-frequency cepstral 
coefficients (MFCC), Chromagram, Mel-scaled spectrogram, Spectral contrast และ Tonnetz ไดถู้กสกดัออกมาจาก
ไฟลเ์สยีง ในส่วนของโมเดลส าหรบัการจ าแนก ผูว้จิยัไดใ้ช ้SVM, Random Forest, Neural Network และ CNN แบบ 1 มติ ิ
เพื่อจ าแนกสภาวะอารมณ์ต่างๆ จากชุดขอ้มลูจ าแนกอารมณ์จากเสยีงพดูภาษาไทย ซึง่ชุดขอ้มลูนี้ประกอบไปดว้ย 5 
อารมณ์ไดแ้ก่ ปกต,ิ โกรธ, สุข, เศรา้ และหงุดหงดิ จากผลการทดลองพบว่า Neural Network ไดค้่าความแม่นย าดทีีสุ่ดจาก
ทุกวธิทีีก่ล่าวมา 
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Speech Emotion Recognition of Thai Language 
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Abstract 

 
Speech emotion recognition is a challenging problem partly because it is unclear what features are 

effective for the task. In this research, the speech features, such as Mel-frequency cepstral coefficients (MFCC), 
Chromagram, Mel-scaled spectrogram, Spectral contrast and Tonnetz are extracted from audio file. For 
classification, we have used SVM, Random Forest, Neural Network and one-dimensional CNN to classify different 
emotional states from Thai Speech Emotion Dataset (ThaiSER). This dataset consists of 5 emotions, namely 
neutral, angry, happy, sad and frustration. The results found in the experiment show that Neural Network 
achieved the highest accuracy among all methods tested. 
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บทน า (Introduction) 

ในสงัคมปัจจบุนัการสื่อสารมคีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์ใชใ้นการพดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็เพิม่
ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นใหด้ยีิง่ขึน้ และท าใหเ้กดิการรบัรูร้่วมกนัและมปีฏกิริยิาตอบสนองต่อกนั หวัใจหนึ่งทีท่ าใหบุ้คคล
ประสบความส าเรจ็ทัง้ในหน้าทีก่ารงาน และ ครอบครวั เพื่อการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข นัน้คอื การรู้เท่าทนัความคดิ
และอารมณ์ของผูอ้ื่น เพื่อจะไดป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหเ้ขา้กบัอกีฝ่ายทีเ่ราก าลงัมปีฏสิมัพนัธด์ว้ย ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม
ตามสถานการณ์ ป้องกนัไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ 

การสื่อสารจ าเป็นตอ้งมสีารเพื่อใชถ้่ายทอดขอ้มลู หรอืขอ้ความจากผูส่้งไปยงัผูร้บัให้ไดร้บัรู ้และจะประสบ
ผลส าเรจ็กต็่อเมื่อ ผูร้บัไดร้บัในสิง่ทีผู่ส่้งตอ้งการจะสื่อไดค้รบถว้นถูกตอ้ง และมปีฏกิริยิาตอบสนองทีเ่หมาะสมคนืกลบัไป 
ซึง่ถา้ผูร้บัสารรบัรูเ้พยีงแค่สาร อาท ิเสยีง ตวัอกัษร ค า วล ีประโยค ฯลฯ  อาจท าใหเ้ขา้ใจผูส่้งสารไดไ้ม่ถ่องแท ้ดงันัน้การ
รบัรูแ้บบอื่น เช่น อากปักรยิาท่าทาง การแสดงทางหน้าตา ฯลฯ จะชว่ยเพิม่ความชดัเจนและความเขา้ใจ ประกอบการ
วเิคราะหใ์นการสื่อสารนัน้ ๆ ดว้ย และอารมณ์กจ็ดัเป็นสารประเภทหนึ่ง  อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของชวีติมนุษย ์และ เหนือสิง่
อื่นใดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจอย่างมาก (Binali, Wu & Potdar, 2010) และอารมณ์เป็นความรูส้กึเมื่อมสีิง่ทีม่ากระทบหรอื
กระตุน้ท าใหเ้กดิสภาวะการเปลีย่นแปลง ทางร่างกาย และเกดิการตอบสนองทีส่อดคลอ้งกบัเหตกุารณ์ หรอืสิง่แวดลอ้มใน
ขณะนัน้ (Das, 2017) 

ธุรกจิกเ็ป็นอกีสิง่หนึ่งทีต่อ้งมกีารสื่อสารเขา้มาเกีย่วขอ้งทัง้ภายในองคก์รและการมปีฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้อย่างมาก 
เพื่อท าใหบ้รรลุเป้าหมายและสามารถต่อยอดการด าเนินธุรกจิได ้การวเิคราะหค์วามรูส้กึและอารมณ์ของลูกคา้จงึไดร้บัความ
สนใจจากธุรกจิมากขึน้ เพราะในปัจจบุนัช่องทางการตดิต่อระหวา่งลูกคา้และธุรกจิ ส่วนใหญจ่ะเป็นรูปแบบทีไ่ม่ไดพ้บหน้า
กนัเช่น ระบบคอลเซน็เตอร ์(Call Center) ท าใหไ้ม่สามารถเหน็อากปักรยิาท่าทาง การแสดงทางหน้าตาได ้ท าใหก้ารเขา้ใจ
อารมณ์ของลูกคา้มคีวามยากล าบากยิง่ขึน้และยงัมเีรื่องของอารมณ์ของผูร้บัฟัง ณ ชว่งเวลานัน้ท าใหอ้าจเกดิการเขา้ใจ
อารมณ์ของลูกคา้ผดิพลาดไดเ้พราะมอีคตเิขา้มาเกีย่วขอ้ง ดงันัน้เพื่อใหเ้ขา้ใจและจบัอารมณ์ ความรูส้กึทีห่ลากหลายของ
มนุษย ์ทีถู่กแสดงออกมาทางเสยีงได ้ธุรกจิจงึตอ้งมเีครื่องมอืทีม่มีติซิบัซอ้นมากขึน้ อาท ิเครื่องมอืการวเิคราะหอ์ารมณ์จาก
เสยีง ทีส่ามารถท าใหร้บัรูค้วามรูส้กึและอารมณ์ของลูกคา้ได ้โดยไมม่อีคต ิและยงัสามารถน าไปใชก้บัการประเมนิ
สถานการณ์ของพนักงานทีบ่รกิารลูกคา้ว่า เริม่มอีารมณ์ไม่ด ีไมพ่อใจกบัลูกคา้ในน ้าเสยีงหรอืไม ่เพื่อจะไดส้ามมารถเปลีย่น
พนักงานทีม่ปีระสบการณ์มากกว่ามาดแูลต่ออาจท าใหส้ถานการณ์ดขีึน้และไม่บานปลาย 

ดา้นการแพทยผ์ูท้ีป่่วยเป็นโรคเรือ้รงั จะไดร้บัผลกระทบทีแ่ตกตา่งกบัการเจบ็ป่วยธรรมดา เพราะโรคทัว่ไปอย่าง
โรคไขห้วดัใหญ่หรอืโรคหวดันัน้ เมื่อเป็นแลว้ไม่นานผูป่้วยกจ็ะหายจากโรคดงักล่าวได ้แต่โรคเรือ้รงัตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
กว่าจะควบคมุอาการได ้และบางโรคยงัไมม่วีธิกีารทีส่ามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามมาไม่เพยีงแต่ท าให้
ร่างกายเจบ็ป่วยเท่านัน้ แต่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจติใจ เพราะเมื่อตอ้งเจอปัญหาสุขภาพทีรุ่มเรา้หรอืการทีต่อ้งทนอยู่
กบัความเจบ็ป่วยเป็นเวลานานอาจท าใหสุ้ขภาพจติเหนื่อยลา้และแย่ลง ซึง่ส่งผลใหผู้ป่้วยอาจมปัีญหาในการด าเนินชวีติ
ตามปกต ิหรอืปัญหาในการท างาน  ซึง่อาจท าใหเ้กดิความเครยีดและทอ้แทส้ะสมท าใหห้มดก าลงัใจในการใชช้วีติ จนอาจ
น าไปสู่โรคเครยีดหรอืโรคซมึเศรา้ได ้และทา้ยทีสุ่ดอาจน าไปสู่การฆา่ตวัตายในทีสุ่ด และการจะไปเฝ้าระวงัสภาพจติใจของ
ผูป่้วยโรคเรือ้รงัทุกคนอย่างต่อเนื่องกไ็ม่สามารถท าได ้เน่ืองจากจ านวนของบุคลากรทางการแพทยม์จี ากดั ดงันัน้เพื่อทีจ่ะ



สามารถเฝ้าระวงัและตดิตามสภาวะทางจติใจหรอือารมณ์ของผูป่้วยเรือ้รงัอย่างต่อเนื่อง อาจจะตอ้งน าระบบอตัโนมตัเิขา้มา
ช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย ์และเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน เพื่อทีจ่ะสามารถช่วยเหลอืผูป่้วยเรือ้รงัทีม่สีภาพ
จติใจไม่ดไีดท้นัทว่งท ีโดยตวัระบบอาจใชเ้ป็นระบบวเิคราะหส์ภาพจติใจหรอือารมณ์ของผู้ป่วยจากเสยีง ซึง่อาจน าไปต่อ
ยอดอยู่ในรปูแบบของ Diary application ทีใ่หผู้ป่้วยคอยบนัทกึโดยอาจมเีป็นชุดค าถามคอยถามสถานะสุขภาพประจ าวนั 
ไดท้ าตามทีแ่พทยบ์อกไหม หรอือาจมใีหผู้ป่้วยไดร้ะบาย ผูป่้วยทีม่ภีาวะเสีย่งกจ็ะมจีติแพทยต์ดิต่อไป เป็นตน้ 

 

การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 

ในงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะหอ์ารมณ์จากเสยีง Artificial Neural Network (ANN) และ Support Vector 
Machine (SVM) เป็นวธิพีืน้ฐานทีม่กีารใชบ้่อยครัง้มานาน เป็นการเรยีนรูแ้บบมผีูส้อน (Supervised Learning)  ในงานวจิยั
เพื่อวเิคราะหอ์ารมณ์จากเสยีงของ Rajisha, Sunija & Riyas (2016) ไดใ้ชก้ารวเิคราะหด์ว้ยโมเดล ANN และ SVM เพื่อ
จ าแนกอารมณ์ โกรธ(Angry) สุข(Happy) เศรา้(Sad) และ ปกต(ิNeutral) ซึง่ในงานวจิยันี้เลอืกใชคุ้ณลกัษณะของเสยีงที่
สกดัออกมาไดค้อื Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs), Short Time Energy (STE) และPitch โดยโมเดล 
ANN มคีวามสามารถในการจ าแนกทีแ่ม่นย ากว่า SVM ที ่88.4% และ 78.2% ตามล าดบั บน Malayalam language 
dataset ซึง่ทมีวจิยัไดจ้ดัท าขึน้โดยใหค้นทัว่ไปพดูคนละ 20 ประโยค โดยใหน้ ้าเสยีงสื่อถงึอารมณ์ทีก่ าหนดใหท้ัง้ 4 อารมณ์ 
สามารถดคู่าความแม่นย าแบบแยกย่อยแต่ละอารมณ์ไดด้งัแสดงในรปูภาพที ่1 

 
รปูภาพท่ี 1 เปรยีบเทยีบค่าความแม่นย าระหว่าง ANN และ SVM 

อกีหนึ่งงานวจิยัเกีย่วกบัการวเิคราะหอ์ารมณ์จากเสยีงของ Issa, Demirci& Yazici (2020) ไดเ้ลอืกใชคุ้ณลกัษณะ
ทัง้ 5 แบบจากเสยีงไดแ้ก่ Mel-frequency Cepstral Coefficients (MFCCs) จ านวน 40 คุณลกัษณะ, Chromagram จ านวน 
12 คุณลกัษณะ, Mel-scaled spectrogram จ านวน 128 คุณลกัษณะ, Spectral contrast จ านวน 7 คุณลกัษณะ และ
สุดทา้ย Tonnetz จ านวน 6 คุณลกัษณะ รวมเป็นเวกเตอรข์นาด 193 คุณลกัษณะ ส่วนของโมเดลทีเ่ลอืกใชม้โีครงสรา้ง
พืน้ฐานประกอบไปดว้ย CNN1D ต่อกบั Dense Layer หรอื Fully connected layer ก่อนจะผ่าน Softmax classifier ดงั
แสดงในรปูภาพที ่2 



 
รปูภาพท่ี 2 โครงสรา้งโมเดลของ Issa, Demirci& Yazici (2020) 

จากโครงสรา้งโมเดลขา้งตน้เมื่อน าไป Train กบั EMO-DB ซึง่มคีลาสอารมณ์ทัง้หมด 7 อารมณ์ไดแ้ก่ โกรธ, เศรา้, สุข, เซง็
, เครยีด, กลวั และรงัเกยีจ แลว้น าไปวดัประสทิธภิาพกบั Test set ไดค้่าความแม่นย าของโมเดลที ่82.86% นอกจากใน
งานวจิยันี้ไดน้ าเสนอโมเดลอกีหลายรปูพรอ้มทัง้มกีารน า Ensemble Method เขา้มาใช ้โดยการสรา้งหลายโมเดลแลว้น ามา
รวมกนัเพื่อชว่ยในการตดัสนิใจผลลพัธสุ์ดทา้ย   

จากบทความของสถาบนัวจิยัปัญญาประดษิฐป์ระเทศไทย (AIResearch) ซึง่เป็นผูพ้ฒันาชุดขอ้มลูจ าแนกอารมณ์
จากเสยีงพดูภาษาไทย (Thai Speech Emotion Dataset) ไดม้กีารน าเสนอโมเดลทีใ่ชคุ้ณลกัษณะ Mel-scale spectrogram 
สกดัจากชุดขอ้มลูจ าแนกอารมณ์จากเสยีงพดูภาษาไทย แตจ่ะสนใจเฉพาะแค่ 4 อารมณ์ไดแ้ก่ ปกต ิ(Neutral), โกรธ 
(Angry), สุข (Happy) และ เศรา้ (Sad) ตดัอารมณ์ หงุดหงดิ (Frustrated) ออกไป โดยตวัโมเดลมโีครงสรา้งประกอบไป
ดว้ย  CNN1D ต่อดว้ย BiLSTM ก่อนทีจ่ะผ่าน Softmax classifier ดงัรปูภาพที ่3 



 
รปูภาพท่ี 3 โครงสรา้งโมเดลน าเสนอในบทความของสถาบนัวจิยัปัญญาประดษิฐป์ระเทศไทย 

ทีม่า: https://medium.com/airesearch-in-th/thai-ser-ชุดขอ้มลูวเิคราะหอ์ารมณ์จากเสยีงชุดแรกในประเทศไทย-
aa8a38b63963 

ผลการทดลองของโมเดลคอืค่าความแม่นย าแบบถ่วงน ้าหนัก (Weighted Accuracy) อยู่ที ่71.35% และค่าความแม่นย า
แบบไม่ถ่วงน ้าหนัก (Unweighted Accuracy) อยู่ที ่67.44% โดยอารมณ์ทีท่ านายไดแ้ย่ทีสุ่ดคอื เศรา้ (Sad) เน่ืองจาก
ท านายผดิเป็นอารมณ์ปกต ิ(Neutral) 21% 

 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง (Background) 

Machine Learning 

Machine Learning หรอืการเรยีนรูข้องเครื่อง คอื algorithm ทีท่ าใหค้อมพวิเตอรส์ามารถเรยีนรูด้ว้ยตวัเองไดจ้าก
ชุดขอ้มลูทีป้่อนให ้เพื่อทีจ่ะสามารถคาดการณ์เหตุการณ์และชว่ยมนุษยต์ดัสนิใจ การเรยีนรูข้องเครื่อง มอียู่ดว้ยกนั 2 
รปูแบบไดแ้ก่ การเรยีนรูแ้บบมผีูส้อน (Supervised) คอืการเรยีนรูจ้ากชุดของขอ้มลูทีม่คี าตอบทีแ่ทจ้รงิของปัญหา และการ
เรยีนรูแ้บบไม่มผีูส้อน (Unsupervised) คอืการเรยีนรูจ้ากชุดของขอ้มลูทีไ่ม่มคี าตอบของปัญหา 

Support Vector Machine (SVM) 

SVM เป็นหนึ่งใน algorithm ทีม่รีปูแบบการเรยีนรูแ้บบมผีูส้อน (Supervised Learning) มหีน้าทีใ่นการตดัสนิใจ
ลาก เสน้ (plane หรอื decision boundary) เพื่อแยก class ทีต่่างกนัและตอ้งไดค้่า margin ใหม้ากทีสุ่ด โดยค่า margin คอื 
ระยะตัง้ฉากระหว่างเสน้กบัจุดทีอ่ยู่ใกลเ้สน้มากทีสุ่ด (support vector) โดย SVM จะมเีงือ่นไขในการลากเสน้คอื ตอ้งเป็น 
separating hyperplane ทีแ่ยก class ไดถู้กตอ้งและท าการ optimization hyperplane ใหไ้ด ้margin สงูสุด 

Random Forest 

 Random Forest เป็นหนึ่งในกลุ่มของโมเดลประเภทการเรยีนรูแ้บบร่วมกนั (Ensemble Learning)  คอืการ
ท านาย โดยใชห้ลาย ๆ โมเดลร่วมกนัประกอบการตดัสนิใจ ซึง่ใน Ensemble จะแบ่งไดอ้กี 2 วธิคีอื Bagging และ 



Boosting โดย Random Forest จะจดัเป็นวธิ ีBagging คอืการ Train แบบคู่ขนาน (Parallel) โดยแต่ละโมเดลจะไดร้บัชุด
ขอ้มลูทีไ่ม่เหมอืนกนัจากการสุ่ม (Random) ซึง่เป็น subset ของชุดขอ้มลูทัง้หมด ซึง่แต่ละโมเดลของ Random Forest คอื 
Decision Tree ทีจ่ะไดจ้ากการ Train ขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั เมื่อแต่ละโมเดลท าการท านายแลว้กจ็ะใชผ้ลสรุปจากเสยีง
ส่วนมาก (Majority Vote) ในการตดัสนิผลลพัธสุ์ดทา้ยดงัแสดงในรปูภาพที ่4 

 
รปูภาพท่ี 4 โครงสรา้งการท างานของ Random Forest 

Neural Network 

Neural Network (NN) เเบบ Multilayer Perceptron เป็นหนึ่งใน algorithm ทีม่รีปูแบบการเรยีนรูแ้บบมผีูส้อน 
(Supervised Learning) ซึง่เป็นการจ าลองมาจากโครงสรา้งของระบบประสาทของสิง่มชีวีติขึน้มา โดยใน Neural Network 
จะประกอบไปดว้ย 3 ชัน้ หลกัไดแ้ก่ 

1) Input Layer คอืชัน้ทีม่หีน้าทีร่บัขอ้มลู input มจี านวน Node หรอื Neuron เท่ากบัจ านวน Feature ซึง่ไดจ้ากการ
ท า Feature Extraction กบัขอ้มลูเสยีง 

2) Hidden Layer คอื ชัน้ทีซ่่อนอยู่ระหว่างกลางของ Input Layer และ Output Layer มหีน้าทีป่ระมวลผล ซึง่มไีด้
หลายชัน้ ใน Hidden layer แต่ละชัน้จะมหีน่วยประมวลผลทีเ่รยีกว่า Neuron โดยจ านวนของ Neuron จะมเีท่าไหร่กไ็ด้
เช่นกนั ซึง่การเพิม่ชัน้และจ านวน neuron กจ็ะส่งผลต่อการท างานของ Model 

3) Output Layer คอืชัน้ทีเ่ราจะน าเอาขอ้มลูจากการค านวณไปใช ้ จ านวนของ Node ในชัน้น้ี ขึน้อยู่กบัรปูแบบของ 
output ซึง่ในทีน่ี้จะมจี านวน 5 Node เท่ากบัอารมณ์ทีต่อ้งการจ าแนก คอื ปกต ิโกรธ สุข เศรา้ และ หงุดหงดิ ซึง่แต่ละเสน้ที่
เชื่อมระหว่างนิวรอนจะมคี่าน ้าหนัก (Weight) ทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่ไดจ้ากการเรยีนรูจ้ากชุดขอ้มลู Training data  
ดงัแสดงในรปูภาพที ่5 



 
รปูภาพท่ี 5 โครงสรา้งการท างานของ Neural Network 

Neural Network มหีลกัการท างาน คอืทีช่ ัน้ Hidden Layer Neuron แต่ละตวัจะท าการรวมค่าทีร่บัเขา้มาดว้ย 
Hyperplane Function ดงัแสดงในสมการที ่1 แลว้ท าการส่งต่อใหก้บั Rectified Linear Unit (ReLU) ซึง่เป็น Activation 
Function ดงัแสดงในสมการที ่2 โดย Activation Function มหีน้าทีป่รบั Output ของนิวรอนใหอ้ยู่ในชว่งทีน่วิรอนชัน้ถดัไป
จะค านวณไดง้า่ย และถา้หาก Activation Function นัน้อยู่ใน Output layer กจ็ะมหีน้าทีค่วบคุม Range ของ Output ให้
สามารถตคีวามเป็นค าตอบไดง้า่ย 

𝑤0 + 𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 + ⋯ +  𝑤𝑛𝑥𝑛   (1) 

𝑅(𝑧) =  𝑚𝑎𝑥 (0, 𝑧)   (2) 

การท างานของ Neural Network จะม ี2 Phase คอื 

1) Forward Propagation คอืการท างานจาก Input Layer ไป Output Layer โดย Neural Network จะรบัขอ้มลูจาก 
Input Layer แลว้ประมวลผลผ่าน Hidden Layer แลว้ออกที ่Output Layer 

2) Back Propagation คอืการท างานแบบยอ้นกลบัจากOutput Layer ไปสู่ Input Layer โดย Neural Network จะ
เรยีนรูจ้ากขอ้ผดิพลาด (Error) หรอืค่า Sum Square Error (SSE) ทีไ่ดจ้ากการน าเอา Output ทีไ่ดจ้าก Output Layer ไป
เทยีบกบัผลเฉลย แลว้ท าการประมวลผลยอ้นกลบั เพื่อปรบัค่าน ้าหนัก(W)ในแต่ละเสน้อกีครัง้โดยดจูาก Error หรอื SSE ที่
เกดิขึน้ในแต่ละนวิรอน ซึง่จะท างานวนทัง้ 2 Phase จนไดค้่า SSE ทีน้่อยทีสุ่ด หรอืทีย่อมรบัได ้
Convolutional Neural Network (CNN) 

 Convolutional Neural Network จดัว่าเป็นโครงสรา้ง Neural Network แบบพเิศษทีค่วามสามารถในการเรยีนรูท้ี่
จะสกดัคุณลกัษณะขึน้มาเอง (Feature Engineering) จากขอ้มลูทีเ่ป็น Input โดยแทนทีจ่ะใช ้Activation Function แบบ
ปกต ิCNN จะใช ้Convolution และ Pooling Function แทน 

Convolution คอืการด าเนินการระหว่าง ขอ้มลู 1มติ ิ2 อนั หรอื ระหว่างขอ้มลู 2 มติ ิ2 อนั โดยอนัหนึ่งจะเป็น Input และอกี
อนัจะเป็น Kernel หรอื Filter ทีจ่ะมาท าการ Convolution กนัเพื่อใหไ้ด ้Feature map 



 
รปูภาพท่ี 6 การท างานของ Convolution 

ทีม่า: https://medium.com/machine-learning-for-li/different-convolutional-layers-43dc146f4d0e 

Pooling คอื การกรองค่าเพื่อลดขนาด หรอืมติ ิ(Dimension) ของขอ้มลูลง ซึง่ Pooling กจ็ะมหีลายแบบในทีน่ี้จะยกตวัอย่าง
เป็น Max Pooling คอืตวักรองทีจ่ะหาค่าสงูสุดในบรเิวณที ่kernel ของ max pooling ทาบอยูม่าเป็นตวัแทนของบรเิวณนัน้
ดงัรปู 

 
รปูภาพท่ี 7 การท างานของ Max Pooling 

ทีม่า: https://towardsdatascience.com/applied-deep-learning-part-4-convolutional-neural-networks-
584bc134c1e2 

Evaluate Model 

การน าโมเดลไปใชง้านจรงิจ าเป็นตอ้งมกีารวดัประสทิธภิาพของตวัโมเดลก่อน ซึง่โดยทัว่ไปของปัญหาประเภท
การจ าแนกประเภท (Classification) จะใชต้าราง Confusion Matrix โดยจ านวนแถวและคอลมัน์ จะเท่ากบัจ านวนของคลาส
ค าตอบ ยกตวัอย่างเช่นตารางแบบพืน้ฐานทีม่คีลาสค าตอบ 2 คลาสแค่จรงิ (True) กบัเทจ็ (False) กจ็ะไดอ้อกมาเป็น
ตาราง 2x2 ดงัแสดงในตารางที ่1 

ตารางท่ี 1 Confusion Matrix 

ค่าทีท่ านาย / ค่าเฉลย True False 
True True Positive (TP) False Positive (FP) 
False False Negative (FN) True Negative (TN) 

 



โดยภายในตารางจะประกอบไปดว้ย  

• True Positive (TP) คอื สิง่ทีโ่มเดลท านายว่าจรงิ และผลเฉลยบอกว่ามนัจรงิ  

• True Negative (TN) คอื สิง่ทีโ่มเดลท านายว่าไม่จรงิ และผลเฉลยบอกว่ามนัไมจ่รงิ  

• False Positive (FP) คอื สิง่ทีโ่มเดลท านายว่าจรงิ แต่ผลเฉลยบอกว่าไมจ่รงิ  

• False Negative (FN) คอื สิง่ทีโ่มเดลท านายว่าไม่จรงิ แต่ผลเฉลยบอกว่าจรงิ  

ซึง่สามารถน ามาค านวณเป็นค่าความถูกตอ้ง หรอืความแม่นย า (Accuracy)  ค่าความเทีย่งตรง (Precision)  ค่าความระลกึ 
(Recall) และ ค่า F1-score หรอื ค่า F-measure ดงันี้ 

Accuracy คอื ค่าทีบ่อกว่าโมเดลสามารถท านายไดแ้ม่นย าขนาดไหน โดยค านวณจากสมการที ่3 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
   (3) 

Precision คอื ค่าทีบ่อกว่าโมเดลท านายว่าจรงิ ถูกตอ้งเท่าไร โดยค านวณจากสมการที ่4 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
    (4) 

Recall คอื ค่าทีบ่อกว่าโมเดลท านายไดว้่าจรงิ เป็นอตัราส่วนเทา่ไรของจรงิทัง้หมด โดยค านวณจากสมการที ่5 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
    (5) 

F1-score หรอื ค่า F-Measure คอื ค่าเฉลีย่ ระหว่าง Precision กบั Recall โดยค านวณจากสมการที ่6 

𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =  
2 ×𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙×𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙+𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
  (6) 

 

การก าหนดปัญหา (Problem statement) 

• Input: ชุดขอ้มลูเสยีงพดูภาษาไทยทีผ่่านการสกดัค่าคุณลกัษณะออกมาเป็นเวกเตอร ์

• Output: สภาพอารมณ์ของผูพ้ดู (ปกต ิ(Neutral), โกรธ (Angry), สุข (Happy), เศรา้ (Sad) หรอื หงุดหงดิ 
(Frustrated)) 

• Constraints: สภาพแวดลอ้มขณะท าการบนัทกึเสยีง อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการบนัทกึเสยีง และโปรแกรมทีใ่ชใ้นการ
บนัทกึเสยีง ของชุดขอ้มลูทีใ่นการสรา้งโมเดลกบัเวลาน าไปใชง้านจรงิอาจส่งผลกระทบต่อความแม่นย าของโมเดล 

• Objective: การสรา้งโมเดลทีส่ามารถแยกประเภทของอารมณ์จากเสยีงพดู เพื่อทีจ่ะสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาต่าง 
ๆ ได ้

 

 



วิธีการด าเนินงานวิจยั (Methodology) 

ในงานวจิยันี้ ไดศ้กึษาการรูจ้ าอารมณ์จากเสยีงพดูภาษาไทยโดยประกอบไปดว้ย อารมณ์ ปกต ิ(Neutral), โกรธ 
(Angry), สุข (Happy), เศรา้ (Sad) และหงุดหงดิ (Frustrated) ซึง่ผูว้จิยัไดเ้สนอวธิกีารด าเนินงานโดยมขีัน้ตอน ดงัแสดงใน
รปูภาพที ่8 

 

รปูภาพท่ี 8 ภาพรวมกระบวนการด าเนินงานในงานวจิยั 

ชุดข้อมูล (Dataset) 

 ในงานวจิยันี้ใชชุ้ดขอ้มลูจ าแนกอารมณ์จากเสยีงพดูภาษาไทย (Thai Speech Emotion Dataset: Thai SER) โดย
ประกอบไปดว้ยเสยีงพดูภาษาไทยทีส่ื่ออารมณ์ทัง้หมด 5 อารมณ์ ไดแ้ก่ ปกต ิ(Neutral), โกรธ (Angry), สุข (Happy), เศรา้ 
(Sad) และหงุดหงดิ (Frustrated) โดยนักแสดง 200 คน (ชาย 87 และหญงิ 113) พฒันาโดยสถาบนัวจิยัปัญญาประดษิฐ์
ประเทศไทย (AIResearch) ร่วมมอืกบัภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์และภาควชิาศลิปการละคร 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พรอ้มทัง้ไดร้บัการสนับสนุนโดยบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
(AIS) 

วธิกีารบนัทกึขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 แบบคอื 

• Studio recording แบง่ไดอ้กี 2 รปูแบบคอื 
I. หอ้งอดัไมม่เีสยีงรบกวนและมกีารบุผนังป้องกนัเสยีงกอ้ง 
II. มเีสยีงรบกวนเลก็น้อย ไม่มกีารบุผนังป้องกนัเสยีงก้อง 

• Zoom recording อดัผ่าน zoom (ไม่มกีารควบคุมไมโครโฟน) อดัเสยีงผ่านโปรแกรม Zencastr 

การบนัทกึจะมอียู่ 2 ส่วนคอื 

Script session: การแสดงแบบมปีระโยคให ้

ส่วนนี้จะบนัทกึขอ้มลูนักแสดงทลีะ 1 คน นักแสดงจะตอ้งพดูตามประโยคทีก่ าหนดใหท้ัง้หมด 3 ประโยค โดย 1 
ประโยคจะแสดงทัง้หมด 5 อารมณ์ อารมณ์ละ 2 ระดบัคอื ระดบัปกตแิละระดบัเขม้ขน้ ประโยคละ 2 รอบ นักแสดงจะตอ้ง



พดูประโยคอย่างถูกตอ้งและเป็นธรรมชาต ิหา้มเตมิค าหรอืเปลีย่นค าในประโยคเดด็ขาด ประโยคทีใ่ชใ้นการบนัทกึเสยีง
ไดแ้ก ่

ประโยคที ่1: พรุง่นี้มนัวนัหยุดราชการนะรูร้ยึงั หยุดยาวดว้ย 

ประโยคที ่2: อ่านหนังสอืพมิพว์นัน้ีรยึงั รูม้ ัย้เรื่องนัน้กลายเป็นขา่วใหญ่ไปแลว้ 

ประโยคที ่3: ก่อนหน้านี้กย็งัเหน็ท าตวัปกตดิ ีใครจะไปรูล่้ะว่าเคา้คดิแบบนัน้ 

Improvisation session: การแสดงแบบก าหนดสถานการณ์ 

ส่วนนี้จะบนัทกึขอ้มลูนักแสดงเป็นคู่ นักแสดงแต่ละคนจะไดร้บับทบาททีแ่ตกต่างกนั (บทบาท A และ บทบาท B) 
ตามสถานการณ์ทีก่ าหนดไว ้นักแสดงแต่ละคูจ่ะตอ้งสนทนาตามบทบาทและอารมณ์ทีก่ าหนดใหท้ัง้หมด 5 สถานการณ์ แต่
ละสถานการณ์จะตอ้งแสดงยาวต่อเนื่องประมาณ 3 นาท ีและจะบนัทกึสถานการณ์เพยีงหนึ่งครัง้เท่านัน้และท าการตดัแบ่ง
ทุกช่วงของการหยุดชัว่คราว หรอืความเงยีบ เป็นชว่งค าพดู (Utterance) สถานการณ์ทัง้หมดแสดงดงัตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 รายระเอยีดสถานการณ์ บทบาทและอารมณ์ทีก่ าหนดในการแสดง 

สถานการณ์ บทบาท A บทบาท B 

1 
พนักงานฝ่ายตอ้นรบัในโรงแรมทีพ่ยายามรบัมอื
และไกล่เกลีย่กบัลูกคา้ทีไ่ม่พอใจ (ปกต)ิ 

ลูกคา้ทีไ่ม่พอใจโรงแรมหรอืบรกิารบางอย่างของ
โรงแรม เลยตอ้งการเรยีกรอ้งหรอืต าหนิ (โกรธ) 

2 
เพื่อนทีม่าบอกขา่วดวี่าจะแต่งงาน และตอ้งการชวน
คู่สนทนา ไปงานแต่งและช่วยในงานแต่ง (สุข) 

เพื่อนทีไ่ดร้บัขา่วด ี รว่มยนิดแีละตื่นเตน้กบัการที่
จะไดช้ว่ยคดิงาน (สุข) 

3 
คนไขท้ีม่าปรกึษาอาการป่วยและระบายปัญหาชวีติ 
(เศรา้) 

หมอทีร่บัฟังปัญหาหรอือาการป่วยของคนไข ้
(ปกต)ิ 

4 
เจา้นายหรอืรุ่นพีท่ีต่อ้งการต่อว่าคู่สนทนา เรื่องการ
ท างาน (โกรธ) 

ลูกน้องหรอืรุ่นน้องทีโ่ดนคู่สนทนาทีต่วัเองไม่
เคารพต่อว่า และรูส้กึว่าตวัเองไม่ผดิ (หงุดหงดิ) 

5 
เพื่อนหรอืพีน้่องทีบ่่นเกีย่วกบัพฤตกิรรมบางอย่างที่
ตวัเองรูส้กึไม่พอใจ (หงุดหงดิ) 

เพื่อนหรอืพีน้่องทีโ่ดนบ่นแลว้รูส้กึผดิ และ
พยายามขอใหอ้กีฝ่ายยกโทษให ้(เศรา้) 

6 
พนักงานในโรงแรมทีม่ใีจรกัในการบรกิาร ทีพ่รอ้ม
จะท าทุกอย่างใหลู้กคา้พอใจ (สุข) 

ลูกคา้ทีม่าเขา้พกัในโรงแรม ทีรู่ส้กึพอใจใน
โรงแรมและการบรกิารเป็นอย่างมาก (สุข) 

7 
คนทีก่ าลงัจะแต่งงาน แต่ไม่มัน่ใจว่าควรแตง่หรอืไม ่
แต่กไ็ม่กลา้ปฏเิสธการเศรา้ (เศรา้) 

คนรบัฟังปัญหาและเริม่ร าคาญ เพราะฟังมาบ่อย
มากแลว้ และแนะน าอะไรไปกไ็ม่ฟัง (หงุดหงดิ) 

8 
คนไขท้ีม่าปรกึษาอาการป่วยและมเีรื่องร าคาญใจ 
(หงุดหงดิ) 

หมอทีร่บัฟังปัญหาหรอือาการป่วยของคนไข ้
(ปกต)ิ 

9 
พนักงานฝ่ายทรพัยากรบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายให้
มาแจง้พนักงานเรื่องการเลกิจา้ง (ปกต)ิ 

พนักงานทีโ่ดนเลกิจา้ง ทีไ่ม่อยากถูกเลกิจา้งดว้ย
เหตุผลส่วนตวั (เศรา้) 

10 
คนทีโ่กรธทีอ่กีคนท าผดิอะไรมาสกัอย่าง (โกรธ) คนทีโ่มโหทีอ่กีคนมากล่าวโทษและต่อว่าอย่าง

รุนแรง (โกรธ) 



11 
ผูก้ ากบัทีเ่บื่อและเซง็ เพราะยงัไม่ไดอ้ย่างทีต่อ้งการ 
(หงุดหงดิ) 

นักแสดงหรอืทมีงาน ทีท่ าใหแ้ลว้แตย่งัไม่ถูกใจสกั
ท ี(หงุดหงดิ) 

12 
คนทีไ่ดย้า้ยไปท างานใหม่/ต าแหน่งใหมใ่น
ต่างประเทศ ทีม่าเล่าใหเ้พื่อนฟัง (สุข) 

คนทีรู่ส้กึว่าตวัเองยงัอยูท่ีเ่ดมิและเศรา้ที ่ เพื่อนจะ
จากไปไกล (เศรา้) 

13 
คนไขท้ีไ่ม่เขา้ใจโรคหรอืวธิกีารรกัษา และสอบถาม
ขอ้มลูหมอ (ปกต)ิ 

หมอทีต่รวจคนไขแ้บบใจด ี และพยายามอธบิาย
วธิกีารรกัษา (สุข) 

14 
พนักงานทีโ่มโหลูกคา้หรอืหวัหน้า แลว้มาเล่าให้
เพื่อนฟัง (โกรธ) 

เพื่อนทีร่บัฟังเรื่องราวของเพื่อน (ปกต)ิ 

15 
คนทีโ่ดนแฟนนอกใจ และรูส้กึเสยีใจทีโ่ดนหลอก 
(เศรา้) 

เพื่อนทีฟั่งเรื่องของเพื่อแลว้รูส้กึโมโหในสิง่ที่
เพื่อนตอ้งโดน (โกรธ) 

 

การบนัทกึทัง้หมดมคี่า Sampling rate อยู่ที ่44,100 Hz โดยค่า Sampling rate คอืค่าความละเอยีดในการ
บนัทกึเสยีง ยิง่ sampling rate สงูยิง่สามารถเกบ็ค่า amplitude ไดล้ะเอยีดขึน้ เช่น sampling  rate 44,100 Hz กห็มายถงึ
ใน 1 วนิาท ีจะมกีารเกบ็ขอ้มลูถงึ 44,100 ครัง้  

ขอ้มลูจากทัง้ Script session และ Improvisation session รวมกนัทัง้หมด 61,972 ไฟล ์จ านวนขอ้มลูแต่ละอารมณ์แสดงใน
รปูภาพที ่9 

 
รปูภาพท่ี 9 เปรยีบเทยีบจ านวนอารมณ์ทัง้ 5 ในชุดขอ้มลู 

จากขอ้มลูทัง้หมด 61,972 จะถกูแบ่งเป็น 2 ชุด คอื Training Set 80% และ Testing Set 20% แลว้ท าการสรา้งโมเดลดว้ย 
Training Set และวดัประสทิธภิาพของโมเดลดว้ย Testing Set 

 

 

 



Feature Extraction 

 การสกดัคุณลกัษณะเป็นหวัใจส าคญัของงานทางดา้น Machine  learning เพราะถา้เลอืกคุณลกัษณะทีเ่หมาะกบั
งานมาใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัสรา้งโมเดล จะท าใหไ้ดโ้มเดลทีม่ปีระสทิธภิาพ แต่ถา้เลอืกคุณลกัษณะทีไ่ม่เหมาะสม หรอืไม่
เกีย่วขอ้งมาใช ้อาจส่งผลใหเ้กดิอุปสรรคในการสรา้งโมเดล ท าใหไ้ดม้าซึง่โมเดลทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ ส าหรบัการสกดั
คุณลกัษณะไดเ้ลอืกใช ้Librosa library ส าหรบัการจดัการขอ้มลูประเภทเสยีงโดยเฉพาะของภาษา Python โดยจะท าการ
สกดัแต่ละไฟลเ์สยีงออกมาเป็นเวกเตอร์ 5 ชุดประกอบไปดว้ย 

• Mel-frequency cepstral coefficients (MFCC):  40 คุณลกัษณะ 

• Chromagram: 12 คุณลกัษณะ 

• Mel-scaled spectrogram: 128 คุณลกัษณะ 

• Spectral contrast: 7 คุณลกัษณะ 

• Tonnetz: 6 คุณลกัษณะ 

จากการศกึษางานวจิยัพบว่าหขูองมนุษยเ์รา ไม่ไดม้คีวามสามารถในการรบัรูค้วามถีแ่บบเชงิเชงิเสน้ เพราะจาก
งานวจิยัพบว่ามนุษยส์ามารถแยกแยะความแตกต่างในช่วงความถีท่ีต่ ่ากว่าไดด้กีว่าในชว่งความถีท่ีส่งูกว่า ตวัอย่างเช่น เรา
สามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 500 และ 1000 Hz ไดอ้ย่างงา่ยดาย แต่เราแทบจะไม่สามารถบอกความแตกต่าง
ระหว่าง 10,000 และ 10,500 Hz ได ้แมว้่าระยะห่างระหว่างสองคู่จะ 500 Hz เท่ากนั แต่การรบัรูร้ะยะห่างของหมูนุษยถ์อื
ว่าไม่เท่ากนั ท าใหไ้ดม้กีารน าเสนอหน่วยของระดบัเสยีงใหม่ขึน้มาเรยีกว่า mel scale  ทีค่่าระยะห่างเท่ากนัใน mel scale  
นัน้ถอืว่ามรีะยะห่างเท่ากนัในแบบทีม่นุษยร์บัรู ้ทีม่หีน่วยใหมข่ึน้เพราะมสีนันิษฐานว่าหขูองมนุษยเ์ป็นเครื่องจดจ าเสยีงที่
เชื่อถอืได ้(Stevens et al., 1937) 

Mel-scaled spectrogram และ MFCC เป็นคุณลกัษณะทีไ่ดร้บัความนิยมในงานดา้นการวเิคราะหเ์สยีงพดูมานาน ซึง่
จนถงึปัจจบุนักย็งันับเป็นค่าทีย่งัคงไดร้บัความนิยม เพราะสามารถใชแ้ยกแยะเอกลกัษณ์ และตดิตามเสยีงต ่าในไฟลเ์สยีง
ได ้แต่ทัง้สองตวันี้ไม่สามารถใชแ้ยกแยะความแตกต่างของ Pitch class และ Harmony ได ้(McFee et al., 2015) ท าให้
ตอ้งมกีารน า Chromagram  เขา้มาใชเ้ป็น Feature ดว้ยเพราะคุณสมบตันิี้จะเกีย่วขอ้งกบั Pitch class ทัง้ 12 เช่น Class 
C กน็ับรวมทุก note C ไมว่่าจะอยู่ใน octave ไหนกต็ามนับเป็น classเดยีวกนั กล่าวคอืเพื่อรวมขอ้มลูสเปกตรมัทัง้หมดที่
เกีย่วขอ้งกบั Pitch class นัน้ๆ ใหเ้ป็นค่าสมัประสทิธิเ์ดยีว ทา้ยทีสุ่ดจะไดอ้อกมาเป็นความหนาแน่นของแต่ Pitch class ทัง้ 
12 ตวั นอกจาก Chromagram แลว้พบว่า Tonnetz เป็นคุณลกัษณะทีส่ามารถใชเ้ป็นตวัแทนของ Pitch class และ 
Harmony ได ้จากการศกึษาพบว่าแทจ้รงิแลว้มนัคอืการน า Chromagram ทัง้ 12 มติ ิมาปรบัใหแ้สดงอยู่บน 6 มติแิทน 
(Harte et al., 2006) ส่วน Spectral contrast มงีานวจิยัดา้นการจ าแนกประเภทของเพลง (Jiang et al., 2002) โดยใน
งานวจิยัไดท้ าการเปรยีบเทยีบระหว่างการใชค้่า MFCC กบั Spectral contrast มาเป็นคุณลกัษณะในการสรา้งโมเดล ผล
ออกมาว่าโมเดลทีส่รา้งดว้ยคุณลกัษณะ Spectral contrast มปีระสทิธภิาพดา้นความแม่นย ามากกว่า สุดทา้ยจากเวกเตอร ์
5 ชุดจะถูกน ามาต่อรวมกนัเป็นเวกเตอร์ 1 ชุด ทีม่ขีนาด 193 คณุลกัษณะแสดงดงัรปูภาพที ่10 



 
รปูภาพท่ี 10 เวกเตอรข์องคุณลกัษณะทัง้ 5 ของเสยีงทีน่ ามาต่อกนั 

Normalization 

 เน่ืองจากขอ้มลูคุณลกัษณะทีใ่ชใ้นการ Train โมเดลมกีารกระจายตวัของขอ้มลูในช่วงทีค่่อนขา้งกวา้งท าใหต้อ้งท า
การปรบัใหอ้ยู่ในช่วงเดยีวกนั ทีเ่หมาะสมส าหรบัน าไปใช้ Train ต่อไปไดง้า่ยขึน้ โดยในงานครัง้นี้เลอืกใช ้Standardization 
หรอื Z-Score Normalization คอืการน าขอ้มลูคุณลกัษณะมาปรบัให ้Mean = 0 และ Standard Deviation = 1 ดว้ยสมการ
ที ่7 

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑧𝑒𝑑_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖 =  
𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖−𝑚𝑒𝑎𝑛

𝑠𝑡𝑑
  (7) 

โดยค่าที ่mean และ std ทีใ่ชใ้นการปรบัขอ้มลูคุณลกัษณะจะไดม้าจากชุดขอ้มลูส าหรบัการ Train ซึง่ตอ้งเกบ็ทัง้ 2 ค่าไวใ้ช้
ส าหรบัน าไปใชใ้นการปรบัค่าในชุดขอ้มลูส าหรบัการ Test รวมทัง้ใชส้ าหรบัการน าไปใชจ้รงิดว้ย 

Experimental setup 

น าชุดขอ้มลูส าหรบั Train จ านวน 49,577 คดิเป็น 80% ของ Dataset ทัง้หมด ซึง่ผ่านการท า Feature Extraction 
และ Normalization มาแลว้จะถกูน ามาใชส้รา้งโมเดลแต่ละประเภท 

Support Vector Machine (SVM) 

SVM จะท าการ Train โดยใช ้function ของ library scikit-learn โดยก าหนด Hyper parameter ดงันี้ 

• Kernel = rbf 

• Decision_function_shape = ‘ovr’ (one versus rest) 

• Gamma = ‘scale’ 

เมื่อ Train เสรจ็แลว้น าโมเดลทีไ่ดไ้ปใชก้บัชุดขอ้มลูส าหรบั Test จ านวน 12,395 คดิเป็น 20% ของ Dataset ทัง้หมด เพื่อ
วดัประสทิธภิาพของโมเดลโดยแสดงผลอยู่ในรปูของ Confusion Matrix ดงัแสดงในรปูภาพที ่11 



 
รปูภาพท่ี 11 Confusion Matrix ของ SVM 

สรุปออกมาเป็น Classification report ส าหรบัโมเดล SVM ไดด้งัแสดงในตารางที ่3 

ตารางท่ี 3 Classification report ของ SVM 

 precision recall f1-score support 
Neutral 0.56 0.67 0.61 2175 
Angry 0.70 0.73 0.72 2861 
Happy 0.64 0.62 0.63 2846 

Sad 0.65 0.62 0.64 2163 
Frustrated 0.52 0.44 0.47 2350 

 
accuracy   0.62 12395 

macro avg 0.61 0.61 0.61 12395 
weighted avg 0.62 0.62 0.62 12395 

 

Random Forest 

Random Forest จะท าการ Train โดยใช ้function ของ library scikit-learn โดยก าหนด Hyper parameter ดงันี้ 

• criterion = 'entropy’ 



• n_estimators  = 100 (ใช ้Decision Tree จ านวน 100 ตน้ในการช่วยกนัตดัสนิใจ) 

เมื่อ Train เสรจ็แลว้น าโมเดลทีไ่ดไ้ปใชก้บัชุดขอ้มลูส าหรบั Test จ านวน 12,395 คดิเป็น 20% ของ Dataset ทัง้หมด เพื่อ
วดัประสทิธภิาพของโมเดลโดยแสดงผลอยู่ในรปูของ Confusion Matrix ดงัแสดงในรปูภาพที ่12

 

รปูภาพท่ี 12 Confusion Matrix ของ Random Forest 

สรุปออกมาเป็น Classification report ส าหรบัโมเดล Random Forest ไดด้งัแสดงในตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 Classification report ของ Random Forest 

 precision recall f1-score support 
Neutral 0.58 0.73 0.64 2175 
Angry 0.62 0.71 0.67 2861 
Happy 0.56 0.53 0.55 2846 

Sad 0.65 0.57 0.61 2163 
Frustrated 0.52 0.39 0.45 2350 

 
accuracy   0.59 12395 

macro avg 0.59 0.59 0.58 12395 
weighted avg 0.59 0.59 0.58 12395 

 



Neural Network (NN)  

Neural Network เเบบ Multilayer Perceptron จะท าการ Train โดยใช ้Keras API ซึง่เป็น API ระดบัสงูของ 
library TensorFlow ในงานนี้ไดอ้อกแบบโครงสรา้งดงัแสดงในรปูภาพที ่13 

 

รปูภาพท่ี 13 โครงสรา้งของ Neural Network ในงานวจิยันี้ 

โดยก าหนด Hyper parameter ดงันี้ 

• Input Layer จะมทีัง้หมด 193 โหนดเท่ากบัจ านวนของคุณลกัษณะทีไ่ดส้กดัออกมา 

•  Hidden Layer มทีัง้หมด 3 ชัน้ เริม่ที ่Hidden Layer ชัน้แรกม ี386 โหนด ชัน้ถดัมาม ี257 โหนด และชัน้
สุดทา้ยของ Hidden Layer ม ี171 โหนด โดยใน Hidden Layer ทุกชัน้จะใช ้Activation Function คอื  Rectified 
Linear Unit (ReLU) เหมอืนกนัหมด 

• Output Layer จะมจี านวน 5 โหนดเท่ากบัจ านวนคลาสของอารมณ์ทีจ่ะท าการจ าแนก Activation Function ทีใ่ช้
ในชัน้น้ีคอื Softmax เพื่อใหไ้ดค้า่ของ Output ทัง้ 5 คลาสอยู่ในรปูของค่าความน่าจะเป็น ซึง่รวมกนัไดเ้ท่ากบั 1 
คลาสทีม่คี่าความน่าจะเป็นสงูทีสุ่ดกจ็ะเป็นคลาสผลลพัธ์ 

• Optimizer ทีใ่ชค้อื adam 

• Loss function ทีใ่ชค้อื Categorical Cross Entropy 

• Batch size ทีใ่ชใ้นการ Train คอื 32 

• จ านวน Epoch = 50 (ก าหนดใหท้ าการ save โมเดลรอบทีไ่ดค้า่ validation accuracy สงูสุด) 

• kernel_initializer = 'uniform' 

เมื่อ Train เสรจ็แลว้น าโมเดลทีไ่ดไ้ปใชก้บัชุดขอ้มลูส าหรบั Test จ านวน 12,395 คดิเป็น 20% ของ Dataset ทัง้หมด เพื่อ
วดัประสทิธภิาพของโมเดลโดยแสดงผลอยู่ในรปูของ Confusion Matrix ดงัแสดงในรปูภาพที ่14 



 
รปูภาพท่ี 14 Confusion Matrix ของ Neural Network 

สรุปออกมาเป็น Classification report ส าหรบัโมเดล Neural Network ไดด้งัแสดงในตารางที ่5 

ตารางท่ี 5 Classification report ของ Neural Network 

 precision recall f1-score support 
Neutral 0.70 0.76 0.73 2175 
Angry 0.75 0.76 0.75 2861 
Happy 0.70 0.70 0.70 2846 

Sad 0.70 0.76 0.73 2163 
Frustrated 0.66 0.55 0.60 2350 

 
accuracy   0.71 12395 

macro avg 0.70 0.70 0.70 12395 
weighted avg 0.70 0.71 0.70 12395 

 

Convolutional Neural Network (CNN) แบบ 1 มิติ 

CNN แบบ 1D ต่อดว้ย Dense Layer จะท าการ Train โดยใช ้Keras API ซึง่เป็น API ระดบัสงูของ library 
TensorFlow ในงานน้ีไดใ้ชโ้ครงสรา้งแบบ CNN ต่อดว้ย Dense Layer โดยอา้งองิจากงานวจิยัของ Issa, Demirci& Yazici 
(2020) ดงัแสดงในรปูภาพที ่15 



 
รปูภาพท่ี 15 โครงสรา้งของ CNN แบบ 1 มติ ิ

โดยก าหนด Hyper parameter ดงันี้ 

• Input Layer จะรบั array ขนาด 193 x 1 

•  Hidden Layer ทุกชัน้จะใช ้Activation Function คอื Rectified Linear Unit (ReLU) เหมอืนกนัหมด 

• Conv1D จะก าหนดให ้Padding = same 

• Output Layer ใช ้Activation Function ทีเ่ป็น Softmax เพื่อใหไ้ดค้่าของ Output ทัง้ 5 คลาสอยู่ในรปูของค่า
ความน่าจะเป็น ซึง่รวมกนัไดเ้ทา่กบั 1 คลาสทีม่คี่าความน่าจะเป็นสงูทีสุ่ดกจ็ะเป็นคลาสผลลพัธ์ 

• Optimizer ทีใ่ชค้อื RMSprop 

• Loss function ทีใ่ชค้อื Categorical Cross Entropy 

• Batch size ทีใ่ชใ้นการ Train คอื 32 

• จ านวน Epoch = 100 (ก าหนดใหท้ าการ save โมเดลรอบทีไ่ดค้า่ validation accuracy สงูสุด) 

• kernel_initializer = 'uniform' 

เมื่อ Train เสรจ็แลว้น าโมเดลทีไ่ดไ้ปใชก้บัชุดขอ้มลูส าหรบั Test จ านวน 12,395 คดิเป็น 20% ของ Dataset ทัง้หมด เพื่อ
วดัประสทิธภิาพของโมเดลโดยแสดงผลอยู่ในรปูของ Confusion Matrix ดงัแสดงในรปูภาพที ่16 



 

 

รปูภาพท่ี 16 Confusion Matrix ของ CNN แบบ 1 มติ ิ

สรุปออกมาเป็น Classification report ส าหรบัโมเดล Neural Network ไดด้งัแสดงในตารางที ่6 

ตารางท่ี 6 Classification report ของ Conv1D 

 precision recall f1-score support 
Neutral 0.65 0.77 0.70 2175 
Angry 0.69 0.75 0.72 2861 
Happy 0.69 0.58 0.63 2846 

Sad 0.69 0.69 0.69 2163 
Frustrated 0.60 0.55 0.57 2350 

 
accuracy   0.67 12395 

macro avg 0.66 0.67 0.66 12395 
weighted avg 0.67 0.67 0.66 12395 

 

 



สรปุผลการด าเนินงานวิจยั (Conclusion) 

 จากการศกึษาและคน้ควา้การวเิคราะหอ์ารมณ์จากเสยีง งานวจิยันี้ไดเ้ลอืกใชชุ้ดขอ้มลูจ าแนกอารมณ์จากเสยีงพดู
ภาษาไทย (Thai Speech Emotion Dataset) โดยประกอบไปดว้ยเสยีงพดูภาษาไทยทีส่ื่ออารมณ์ทัง้หมด 5 อารมณ์ ไดแ้ก่ 
ปกต ิ(Neutral), โกรธ (Angry), สุข (Happy), เศรา้ (Sad) และ หงุดหงดิ (Frustrated) โดยใชว้ธิกีารสกดัคุณลกัษณะออกมา
เป็นเวกเตอรข์นาด 193 คุณลกัษณะ แลว้ท าการ normalization ก่อนน าไปสรา้งโมเดลในรปูต่าง ๆ ดงัทีไ่ดเ้สนอมา ไม่ว่าจะ
เป็น SVM, Random Forest, Neural Network  และ CNN แบบ 1 มติ ิซึง่ทุกโมเดลทีก่ล่าวมาจะท านายอารมณ์ หงุดหงดิ 
(Frustrated) ไดแ้ย่ทีสุ่ด โดยเฉพาะ Machine Learning แบบดัง้เดมิอย่าง SVM และ Random Forest ทีท่ านายอารมณ์
หงุดหงดิ (Frustrated) ถูกเพยีง 43.7% และ 39.4% ตามล าดบั ซึง่ถูกไม่ถงึครึง่ของจ านวนขอ้มลูอารมณ์  หงุดหงดิ 
(Frustrated) ใน Testing set   ส่วนของโมเดลประเภท Neural Network และ CNN ใหผ้ลลพัธท์ีด่กีว่า 2 โมเดลก่อนหน้า  
โดยท านายอารมณ์หงุดหงดิ (Frustrated) ไดถู้กถงึ 54% ทัง้ 2 โมเดล แต่ในส่วนของ CNN จะท านาย สุข (Happy) ผดิเป็น 
โกรธ (Angry) สงูถงึ 20.98%  

จากการวจิยัในครัง้นี้โมเดล Neural Network จะท านายไดถู้กตอ้งแม่นย าเป็นอนัดบัหนึ่งที ่70% ตามมาดว้ย CNN 
ที ่66% ส่วน 2 โมเดลทีเ่ป็น Machine Learning ดัง้เดมิอย่าง SVM และ Random Forest ท านายไดถู้กตอ้งแม่นย าที ่61% 
และ 58% ตามล าดบั แต่เมื่อน าไปใชจ้รงิยงัไดผ้ลทีไ่ม่ค่อยแม่นย า เน่ืองจากมปัีจจยัต่าง ๆ ทีต่อ้งค านึงเขา้มาเกีย่วขอ้ง เช่น 
เสยีงรบกวนจากสภาพแวดลอ้ม ระยะการพดู, อุปกรณ์ไมโครโฟนทีใ่ชบ้นัทกึ และตวัโปรแกรมทีใ่ชบ้นัทกึ เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

 ในการวเิคราะหอ์ารมณ์จากเสยีงพดู หากตอ้งการความแม่นย าทีม่ากขึน้อาจใชก้ารแบ่งขอ้มลูออกเป็น ชุดขอ้มลู
ผูช้ายกบัชุดขอ้มลูผูห้ญงิ เพื่อน าไปใชส้รา้งโมเดลแยกโดยเฉพาะของชายและหญงิ และในชุดขอ้มลูทีใ่ชส่้วนของ Script ทีม่ ี
ประโยคบงัคบัตายตวั 3 ประโยคอาจลองน าไปใชเ้พื่อวเิคราะหต์รวจสอบว่าค าทีอ่ยูใ่นเสยีงพดู มอีทิธพิลต่อคุณลกัษณะของ
เสยีงทีส่กดัไดห้รอืไม่ เพราะถา้มอีทิธพิลอาจเป็นปัญหาหนึ่งทีท่ าใหโ้มเดลน าไปใชง้านจรงิแลว้ท านายไดไ้มแ่ม่นย า 
เน่ืองจากขอ้ทีใ่ชใ้นการสรา้งโมเดลมคีวามหลากหลายน้อยกเ็ป็นได ้
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