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การลดความซับซอนของการประมาณคาทิศทางเสียงแบบ 2 มิติในแนวนอน  

โดยใชวิธีสหสัมพันธแบบไขว สําหรับการรับรูทิศทางเสียงของหุนยนต 

Reduce the Complexity of Estimation a 2D Horizontal 

Directional Sound Using Cross-correlation Method for the  

Recognition of Robot Voice Directions 
อรรถชัย คนยัง1  สายยัญ สายยศ1*  และ  พิเชษ วะยะลุน1 

 

บทคัดยอ 

การพัฒนาหุนยนตใหมีความสามารถคลายคลึงกับมนุษยใหไดมากที่สุด เพื่ออนาคตจะสามารถนําไปใชใน

งานที่มีความเส่ียงตออันตรายแทนมนุษยได การรับรูทิศทางตนกําเนิดเสียงจึงมีความสําคัญที่จะชวยใหหุ นยนต

สามารถเคล่ือนที่ไปในทิศทางที่กําเนิดเสียงไดอยางถูกตอง และยังสามารถนําไปประยุกตใชกับระบบนําทางแกผู

พิการทางหูได ดังน้ันงานวิจัยน้ีไดนําเสนอวิธีการประมาณคาทิศทางเสียงดวยการคํานวณสหสัมพันธแบบไขว 

(cross-correlation) จากไมโครโฟน 2 ตัว ที่เปรียบเสมือนหูซายและหูขวาของมนุษยดวยคุณสมบัติของฟงกชัน

การถายโอนที่เก่ียวของกับศีรษะ (head-related transfer function: HRTF) และลดความซับซอนของการ

ประมาณคาทิศทางเสียงดวยสมการถดถอยแบบพหุนาม (polynomial regressions) สําหรับประมาณคาจาก

แนวโนมของคาสหสัมพันธ อีกทั้งยังสามารถประมาณคาทิศทางเสียงแบบเวลาจริง (real-time) ใหมีความรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น ซ่ึงวิธีที่นําเสนอมีคารากที่สองของคาความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย (root mean square error) เพียง 

0.96 องศาเทาน้ัน 
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ABSTRACT 

Developing robots ability to be able to act similar to human being most for being 

substituted from human being in the risky and dangerous work in the future. Perceiving sound 

source origin is important to help robots move toward to the origin of sound. In addition, this 

idea can be applied as the leading system for the hearing disability people. Therefore, this 

research proposes Cross-correlation method to estimate the direction of sound from two 

microphones to be presented as human begins left ear and right ear with the qualifications of 

the transfer function which is related to the head (Head-Related Transfer Function: HRTF) and 

reduces the complexity of the sound direction estimation with the application of polynomial 

regressions. To estimated the tendency of correlation of sound direction in real time is faster. 

The method that has presented shown the approximation error as root mean square only 0.96 

degrees. 

 

คําสําคัญ: ประมาณคาทิศทางเสียง  หูหุนยนต  สหสัมพันธแบบไขว  สมการถดถอย  พหุนาม 

Keywords: Sound direction estimation, Robot ears, Cross-correlation, Regressions equation, 

Polynomial 

 

บทนํา 

ปจจุบันน้ีเทคโนโลยีทางดานหุนยนตเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก การ

เคล่ือนที่ของหุนยนตตามทิศทางที่กําเนิดเสียงเปนอีกหน่ึงเทคโนโลยีที่กาวหนาของหุนยนตในปจจุบัน ในดานการ

รับรูทิศทางตนกําเนิดเสียงจึงมีความจําเปนที่จะชวยใหหุนยนตสามารถเคล่ือนที่ไปในทิศทางที่กําเนิดเสียงไดอยาง

ถูกตอง ทฤษฎีฟงกชันการถายโอนที่เก่ียวของกับศีรษะจึงเปนหน่ึงในวิธีการที่จะทําใหแยกแยะทิศทางได และมี

งานวิจัยที่เก่ียวของทีก่ลาวถึงการประมาณคาทิศทางเสียงโดยใชหูเทียมสําหรับหุนยนต (Hwang et al., 2011) ได

เสนอวิธีการใชไมโครโฟน 4 ตัวตอหู 1 ขางในการประมาณคาทิศทางเสียงแบบ 3 มิติ ซ่ึงการใชไมโครโฟนเปน

จํานวนมากทําใหการคํานวณสหสัมพันธ (correlation) มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังใชตัวกรองแบบเกาส

เซียน (gaussian filter) ในการกรองคล่ืนเสียงใหมีความราบเรียบและขจัดเสียงรบกวนที่ไมตองการ สงผลให

รายละเอียดที่สําคัญบางสวนหายไป นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่เก่ียวของที่กลาวถึงการประมาณคาทิศทางเสียง

สําหรับการมีปฏิสัมพันธของหุนยนตปลาโลมาเพื่อความบันเทิง (Daejung et al., 2008) โดยไดเสนอการใชวงจร

ไมโครโฟนสเตอริโอในการรับเสียงและใชไมโครคอนโทรลเลอรในการประมาณคาทิศทางเสียง แตยังมีขอจํากัดใน

เรื่องของหนวยความจํา รวมทั้งการประมาณคาทิศทางเสียงโดยการหาแนวโนมของคาที่ไดจากฟงกชันขนาดที่

แตกตางเฉล่ีย (average magnitude difference function: AMDF) ซ่ึงมีความแมนยําที่ยังไมดีเทาที่ควร 

จากปญหาที่ไดกลาว งานวิจัยน้ีจึงนําเสนอวิธีการประมาณคาทิศทางเสียงในแนวนอนหรือแนวราบ โดยใช

ไมโครโฟนเพียง 2 ตัวในการประมาณคาทิศทางเสียง ดวยการคํานวณสหสัมพันธจากคุณสมบัติของฟงกชันการถาย
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โอนที่เก่ียวของกับศีรษะ และลดความซับซอนในการประมาณคาทิศทางเสียงดวยสมการถดถอยแบบพหุนาม ทําให

เกิดเปนสมการใหมสามารถนําไปใชงานและประมาณคาทิศทางเสียงแบบเวลาจริงไดทันที 

 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

วิธีการประมาณคาทิศทางเสียงท่ีนําเสนอ 

วิธีการประมาณคาทิศทางเสียงที่นําเสนอ เปนหน่ึงในสวนของระบบการรับรูเสียงของหุนยนต ซ่ึงระบบจะ

ประกอบดวยการบันทึกเสียง การคํานวณสหสัมพันธและการประมาณคาทิศทางเสียง 

ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนการดําเนินงานโดยทั่วไป ซ่ึงสวนสําคัญคือขั้นตอนคํานวณสหสัมพันธแลวประมาณ

คาทิศทางเสียง โดยสามารถดําเนินงานขั้นตอนตาง ๆ ไดดังรูปที่ 1 
 

 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการประมาณคาทิศทางเสียงที่นําเสนอ 

 

การประดิษฐหูหุนยนต 

สําหรับการประดิษฐหูหุนยนตใหสามารถรับเสียงได ซ่ึงงานวิจัยน้ีไดประยกุตใชคอนเดนเซอรไมโครโฟน 2 

ตัว เปนหูดานซายและดานขวา โดยจะใชขอตอตรงพีวีซีเปนหูของหุนยนต จากน้ันนําปล๊ักอุดพีวีซีมาเจาะรูตรง

กลางขนาดเทากับคอนเดนเซอรไมโครโฟน ประมาณ 8 มิลลิเมตร แลวนําเอาคอนเดนเซอรไมโครโฟนมาสอดใสรูที่

เจาะเอาไว โดยใหหัวไมโครโฟนหันเขาจากทางดานทายของปล๊ักอุดพีวีซี แลวนําปล๊ักอุดพีวีซีมาหมุนเขากับขอตอ

ตรงพีวีซีใหแนนและนําฟองนํ้าที่ไมทึบจนเกินไป เสียงสามารถผานไดมาตัดเปนวงกลมขนาดเทากับความกวาง

ภายในขอตอตรงพีวีซี ความหนาของฟองนํ้าไมเกิน 1 เซนติเมตร วิธีน้ีจะชวยดูดซับเสียงที่เกิดการส่ันพองของเสียง

นอยลง รวมทั้งยังชวยลดเสียงลมที่ผานปากทอเขาไปภายในทอได ดังวิธีการในรูปที่ 2 

 
รูปท่ี 2 การออกแบบหูหุนยนต 
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หลังจากไดประกอบหูหุนยนตเรียบรอยแลวใหทําหูหุนยนตอีกหน่ึงขางสําหรับเปนหูดานซายและดานขวา 

จากน้ันใหตอวงจรไมโครโฟนสเตอริโอโดยใชสายสเตอริโอที่มีหัวแจ็คขนาด 3.5 มิลลิเมตร ตอเขากับคอนเดนเซอร

ไมโครโฟนที่ประกอบเปนหูหุนยนตทั้งดานซายและดานขวา ดังรูปที่ 3 
 

 
รูปท่ี 3 วงจรไมโครโฟนสเตอริโอ 

 

โดยปกติแลวตําแหนงของหูมนุษยจะมีรูหูรวมทั้งแกวหูอยูภายในหัว แตจะมีสวนของใบหูเทาน้ันที่ยื่น

ออกมาจากหัวเพื่อรวบรวมคล่ืนเสียงที่มาจากทิศทางตาง ๆ แลวสงเขาสูรูหู แตสําหรับหุนยนตแลวเปนเรื่องยากใน

การออกแบบใหมีใบหูที่สามารถรวบรวมคล่ืนเสียงแลวสงเขาสูรูหูที่อยูภายในหัวเหมือนอยางมนุษยได ดังน้ันหู

หุนยนตที่ออกแบบมาน้ีจะวางอยูในตําแหนงดานขางของหัว โดยระยะหางระหวางหูดานซายถึงหูดานขวาวัดจาก

จุดก่ึงกลางของหูหุนยนตกวาง 25 เซนติเมตร ในการทดลองจริงจะตองมีสวนที่เปนหัวหุนยนตสําหรับก้ันเสียง

ระหวางหูดานซายและดานขวาดวย เพื่อใหระยะเวลาที่เสียงเดินทางถึงหูทั้งสองขางมีความแตกตางกันมากขึ้น 

การบันทึกเสียง 

เสียงพูดของมนุษยที่ใชในระบบจะเก็บเปนไฟล .WAV โดยเง่ือนไขที่สําคัญหลัก ๆ คือเสียงที่ใชเปน

เสียงพูดปกติของมนุษย โดยจะบันทึกจากไมโครโฟน 2 ตัวพรอมกันในรูปแบบเสียงสเตอริโอ ซ่ึงระดับความดังของ

การพูดอยูที่ 65-75 เดซิเบล (decibel) ลักษณะทิศทางในการบันทึกเสียงเปนแบบทิศทางดานหนาในแนวนอนหรือ

แนวราบ จากทางดานซายมือ กําหนดใหเปนมุม -90 องศา ถึงดานขวาขวามือ กําหนดใหเปนมุม 90 องศา และตรง

กลางกําหนดใหเปนมุม 0 องศา โดยเล่ือนตําแหนงทีละ 10 องศา องศาละ 5 ระยะ คือที่ระยะ 1 เมตร 2 เมตร 3 

เมตร 4 เมตร และ 5 เมตร ดังตัวอยางรูปที่ 4 

 
รูปท่ี 4 การบันทึกเสียงในทิศทางตาง ๆ 
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การบันทึกเสียงจะมีเสียงจากไมโครโฟนดานซายและดานขวาอยูในไฟลเดียวกัน เรียกวาเสียงสเตอริโอซ่ึง

เปนเสียงที่ประกอบดวย 2 สัญญาณเสียง (ดานซายและดานขวา) และเน่ืองจากการรับเสียงจากไมโครโฟนเปนแบบ

เวลาจริง คือการตอบสนองทันทีโดยที่ไมโครโฟนจะรอรับเสียงแบบตอเน่ืองทําใหเสียงผานไมโครโฟนเขามาเรื่อยๆ 

ดังน้ันจึงตองมีการกําหนดขนาดชุดขอมูลในแตละชุดที่จะบันทึก โดยกําหนดให 1 ขนาดชุดขอมูลเทากับ 3 วินาที 

สําหรับการทดลองในวิจัยน้ีจะใชอัตราการสุมตัวอยางที่ชวงความถี่ 8 kHz (กิโลเฮิรตซ) 11 kHz 22 kHz 44 kHz 

48 kHz และ 96 kHz ในการบันทึกเสียง อีกทั้งยังไดทดลองความแตกตางระหวางไฟลเสียงที่บันทึกเสียงดวยอัตรา

บิต (bit rate) ขนาด 8 bit/s (บิตตอวินาท)ี และ 16 bit/s ดวย ดังน้ันการบันทึกเสียงเริ่มตนจะกําหนดอัตราการ

สุมตัวอยางสูงสุดในการทดลองกอนคือที่ชวงความถี่ 96 kHz และอัตราบิตขนาด 16 bit/s เม่ือบันทึกเสียงครบทุก

มุมองศาและทุกระยะที่กําหนดไวแลว จะเพิ่มผลการทดลองของอัตราการสุมตัวอยางอ่ืนๆ คือที่ชวงความถี่ 8 kHz 

11 kHz 22 kHz 44 kHz และ 48 kHz รวมทั้งที่อัตราบิตขนาด 8 bit/s ดวยวิธีการเปล่ียนแปลงอัตราการสุม

ตัวอยาง (Resampling) (Andrew, 2002) 

เพื่อใหผลการวิจัยมีความนาเช่ือถือและเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบ จะบันทึกเสียงผูชายและ

ผูหญิงซํ้าทั้งหมด 3 รอบ โดยเสียงของผูบันทึกจะมีชวงอายุที่แตกตางกัน บันทึกเสียงในสถานที่เดียวกัน ชวงเวลา

เดียวกัน และอุณหภูมิที่ใกลเคียงกัน โดยวัดอุณหภูมิที่จุดวางไมโครโฟนประมาณ 32 องศาเซลเซียส 

การคํานวณสหสัมพันธ (correlation) 

 ในการคํานวณสหสัมพันธจะใชวิธีการคํานวณสหสัมพันธแบบไขว (cross-correlation) เน่ืองจากเปนการ

หาความสัมพันธระหวางสองสัญญาณ (Bracewell, 1965) คือสัญญาณเสียงดานซายและดานขวา ดังน้ันจึงตอง

แยกสัญญาณเสียงดานซายและดานขวาที่อยูในไฟลเสียงแบบสเตอริโอออกจากกันกอน ดังตัวอยางรูปที่ 5 แสดง

สัญญาณเสียงดานซายและดานขวาของไฟลเสียงที่มุม 90 องศา 

 
รูปท่ี 5 (ก) สัญญาณเสียงดานซาย (ข) สัญญาณเสียงดานขวา 

 

จากรูปที่ 5 จะเห็นวาความสูงของคล่ืนเสียงที่สัญญาณเสียงดานขวาจะสูงกวาสัญญาณเสียงดานซาย 

แสดงวาเสียงมาจากทิศทางดานขวาและเสียงดานขวามีระดับความดังมากกวาเสียงดานซาย พิสูจนไดโดยการนํา

สัญญาณเสียงทั้งสองขางมาคํานวณสหสัมพันธแบบไขวดวยสมการดังน้ี 

def
( * )( ) *( ) ( )f g f t g t dt           (1) 
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เม่ือ *f  หมายถึงการรวมกันที่ซับซอนของ f  

   คือ เวลาความลาชา 

ในทางทฤษฎีความนาจะเปนสหสัมพันธจะถูกนํามาใชในการรวมปจจัยมาตรฐานในลักษณะที่ มี

ความสัมพันธระหวางคา -1 ถึง 1 และสหสัมพันธแบบไขวหมายถึงความสัมพันธ  ,  corr x y  ของตัวแปรสุม x  

และ y  ในขณะที่ความสัมพันธของเวกเตอรแบบสุม x  จะถือวาเปนเวกเตอรของสหสัมพันธระหวางองคประกอบ

ของตัวแปร x  

เม่ือคํานวณสหสัมพันธสัญญาณเสียงดานซายและดานขวาโดยใชสมการสหสัมพันธแบบไขวแลว สามารถ

แสดงผลลัพธของการคํานวณสหสัมพันธเปนกราฟไดดังรูปที่ 6 
 

 
รูปท่ี 6 กราฟสหสัมพันธ 

จากกราฟสหสัมพันธในรูปที่ 6 จะเห็นวาเม่ือนําสองสัญาณเสียงมาคํานวณสหสัมพันธแบบไขวจะมีคาที่ได

จากการหาความสัมพันธระหวางเสียงดานซายและดานขวาอยูหลายคา แตมีคาที่สนใจและจะนํามาใชประมาณคา

ทิศทางเสียงคือคาตําแหนงสูงสุด (peaks position value) โดยคาตําแหนงสูงสุดจะขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวาง

สองสัญญาณเสียง หากทั้งสองสัญญาณเสียงเหมือนกัน หมายความวาเสียงมาจากตรงกลางคาตําแหนงสูงสุดจะอยู

ที่จุดก่ึงกลางของกราฟ สามารถคํานวณหาคาตําแหนงสูงสุดไดจาก ( )max_r = max R  เม่ือ R  คือคาที่ไดจากการ

คํานวณสหสัมพันธแบบไขวระหวางสองสัญญาณเสียง และ max_r  คือคาตําแหนงสูงสุด เม่ือไดคาตําแหนงสูงสุด

แลวใหคํานวณหาคาความยาวของกราฟสหสัมพันธดังสมการที่ 2 

_ ( 2) -1length r Fs s                 (2) 

เม่ือ length_r  คือความยาวของกราฟสหสัมพันธ 

      Fs  คือ อัตราการสุมตัวอยางมีหนวยเปน Hz (เฮิรตซ) 

       s  คือ ขนาดชุดขอมูลมีหนวยเปนวินาท ี

 ตัวอยางในการคํานวณหาคาความยาวของกราฟสหสัมพันธ เชน อัตราการสุมตัวอยางที่บันทึกเสียง

เทากับ 44, 100 Hz มีขนาดชุดขอมูลเทากับ 3 วินาที ทดลองแทนคาในสมการที่ 2 จะไดคาความยาวของกราฟ
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เทากับ 264,599 และเม่ือไดคาความยาวของกราฟแลวใหคํานวณหาคาตําแหนงก่ึงกลางของกราฟสหสัมพันธ 

สามารถคํานวณไดจากสมการที่ 3 

_ ( _ 1) / 2center r length r                  (3) 

เม่ือ _center r  คือคาตําแหนงก่ึงกลางของกราฟสหสัมพันธ หลังจากไดคาตาง ๆ ตามสมการขางตน

แลว ทดลองนําคาตําแหนงสูงสุดลบดวยคาตําแหนงก่ึงกลาง ผลลัพธที่ไดจะเปนเลขจํานวนเต็มและเรียกคาน้ีวาคา

ความลาชาของเวลา (time lags) โดยคาน้ีสามารถบอกไดวาเสียงมากจากดานซายหรือดานขวา คือเม่ือคาความ

ลาชาของเวลามีคาติดลบแสดงวาเสียงมาจากดานซาย และเม่ือคาความลาชาของเวลามีคาเปนบวกแสดงวาเสียงมา

จากดานขวา หากคาความลาชาของเวลามีคาเทากับศูนยแสดงวาเสียงมาจากตรงกลางคือที่ 0 องศา ตัวอยางเชน 

คาตําแหนงสูงสุดที่มุม 10 องศา เทากับ 132,305 และคาตําแหนงก่ึงกลางของกราฟสหสัมพันธเทากับ 132,300 

เม่ือนําสองคาน้ีมาลบกันจะไดผลลัพธเทากับ 5 ซ่ึงมีคาเปนบวก แสดงวาเสียงมาจากดานขวาของหุนยนต 

การประมาณคาทิศทางเสียง 

เม่ือคํานวณสหสัมพันธและไดคาความลาชาของเวลาที่มุม -90 องศา ถึง 90 องศา ในระยะ 1 เมตร โดย

อัตราการสุมตัวอยางทีบ่ันทึกเสียงอยูในชวงความถี่ 44 kHz และมีอัตราบิตขนาด 16 bit/s และเม่ือนํามาแสดงเปน

กราฟ โดยกําหนดใหมุมองศาเปนแกน y และคาความลาชาของเวลาเปนแกน x จะเห็นแนวโนมคาความลาชาของ

เวลาที่มุมตาง ๆ ดังรูปที่ 7 

 
รูปท่ี 7 กราฟคาความลาชาของเวลาในแตละมุม 

 

จากรูปที่ 7 จะเห็นวากราฟคาความลาชาของเวลามีลักษณะถดถอยที่ไมเปนเชิงเสนตรง ดังน้ันเรา

สามารถประมาณคาทิศทางเสียงไดจากสมการถดถอยแบบพหุนาม ซ่ึงสามารถคํานวณหาแนวโนมที่มีความซับซอน

ได (Funkhouser, 1930) ดังสมการที่ 4 

-1( ) -1 1 0
n np x a x a x a x an n           (4) 

สมการที่ 4 คือสมการพหุนามทั่วไปใด ๆ ของดีกรีระดับ n เปนสัมประสิทธ์ิของจํานวนจริงหรือตัวเลขที่

ซับซอนและไมเทากับศูนย เปนที่รูจักกันในทฤษฎีมูลฐาน (fundamental theorem) ของพีชคณิตจะมี n เปนราก

ที่ซับซอนของ 1 2, , , nx x x  จํานวนของคาสัมประสิทธ์ิขึ้นอยูกับระดับดีกรีของพนุนาม ในบางกรณีพหุนามดีกรี
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ระดับ 3 ก็เพียงพอที่จะทําใหการพยากรณมีความใกลเคียง เพราะยิ่งใชพหุนามดีกรีระดับสูงมากขึ้นทําใหความ

ซับซอนของการคํานวณก็จะยิ่งมากขึ้นดวย ซ่ึงอาจทําใหความแมนยําเพิ่มขึ้นไมมากนัก สมการที่เก่ียวของกับคา

สัมประสิทธ์ิของพหุนาม  ka  สําหรับหาผลรวมของราก  ix  หาไดจากสมการที่ 5 

-1
1 2 -1

- 2( ) ( )1 2 1 3 1 2 3 2 4 2 -1

0(-1) .1 2

anx x x xn n an
anx x x x x x x x x x x x x xn n n n an

anx x xn an


   





      




 







              (5) 

เม่ือนําคาจากรูปที่ 7 มาคํานวณดวยสมการถดถอยแบบพหุนาม โดยกําหนดใหแกน x คือคาความลาชา

ของเวลา แกน y คือมุมองศา และกําหนดใหดีกรีของพหุนามระดับ 3 ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิที่คํานวณได ไดแก 

0.0005891585 0.0012155033 1.7807293888 และ -0.4252343901 จากน้ันเม่ือนําคาสัมประสิทธ์ิที่คํานวณ

ไดมาแทนคาในสมการพหุนามจะไดสมการใหมดังสมการที ่6 

3 20.0005891585 0.0012155033 1.7807293888 (-0.4252343901)o x x xangle                (6) 

เม่ือ x  คือคาความลาชาของเวลาที่ไดจากการคํานวณสหสัมพันธ ทดลองแทนคาในสมการจะใหผลลัพธ

เปนมุมองศาที่พยากรณได สามารถนําสมการขางตนไปประมาณคาทิศทางเสียงแบบเวลาจริงไดทันทีโดยไมตอง

คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิใหม วิธีน้ีจะชวยลดระยะเวลาในการประมวลผลและลดความซับซอนของการประมาณคา

ไดมาก คาสัมประสิทธ์ิจะสามารถเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับองคประกอบอ่ืน ๆ เชน เปล่ียนแปลงอัตราการสุม

ตัวอยาง เปล่ียนแปลงระดับดีกรีของพหุนาม เปนตน และหากมีการเปล่ียนแปลงอัตราการสุมตัวอยางจะมีผลทําให

ตองคํานวณหาคาความลาชาของเวลาทุกมุมองศาใหมทั้งหมด 

เพื่อพิสูจนวาสมการใหมที่ไดสามารถประมาณคาทิศทางเสียงไดจริง จะกําหนดให x  เปนคาความลาชา

ของเวลาที่มุม -60 องศา ซ่ึงมีคาเทากับ -28 เม่ือแทนคาในสมการที่ 6 จะใหคาพยากรณเทากับ -62.2659 องศา 

จากผลลัพธพบวาคาพยากรณมีความใกลเคียงกับมุมที่ไดทําการทดลองมาก โดยมีคา RMSE (คารากที่สองของคา

ความคลาดเคล่ือนกําลังสองเฉล่ีย) (ชมพูนุช, 2549) เพียง 2.2659 องศา 

 

ผลการวิจัย 

จากการทดลองที่กลาวมาแลวในขางตนจะทดลองใชดีกรีของพหุนามระดับที่สูงขึ้นคือ ดีกรีของพหุนาม

ระดับ 5 ซ่ึงคาสัมประสิทธ์ิที่คํานวณได ไดแก 0.0000001843 -0.0000000307 0.0002156368 0.0000342276 

1.9248140251 และ -0.0057774617 จากน้ันเม่ือนําคาสัมประสิทธ์ิที่คํานวณไดมาแทนคาในสมการพหุนามจะได

สมการใหมดังสมการที่ 7 
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0.0000001843 -0.0000000307) 0.0002156368 0.0000342276
1.9248140251 -0.0057774

5 4 3 2(
( 6 7)1

oan xgl
x

e x x x      
  

         (7) 

เพื่อแสดงใหเห็นวาดีกรีของพหุนามระดับสูงขึ้นมีความแมนยํามากขึ้น จะกําหนดให x  เปนคาความ

ลาชาของเวลาที่มุม -60 องศา ซ่ึงมีคาเทากับ -28 เม่ือแทนคาในสมการที่ 7 จะใหคาพยากรณเทากับ -61.7982 ซ่ึง

มีความแมนยํามากกวาดีกรีของพหุนามระดับ 3 โดยมีคา RMSE เพียง 1.7982 องศาเทาน้ัน 

จากการทดลองจึงเลือกใชดีกรีของพหุนามระดับ 5 ในการทดลอง ซ่ึงเปนระดับที่เหมาะสม มีความ

ซับซอนไมมากนัก และใหผลลัพธที่เพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับดีกรีของพหุนามระดับที่มากกวา ทดลองคํานวณหา

คาความลาชาของเวลาที่อัตราบิตขนาด 8 bit/s กับ 16 bit/s และนํามาเปรียบทียบกัน แสดงในตารางที่ 1 

จากผลการทดลองจะเห็นวาแตละมุมองศาที่อัตราบิตขนาด 8 bit/s กับ 16 bit/s มีคาความลาชาของ

เวลาที่เทากัน ดังน้ันในการคํานวณหาคาความลาชาของเวลาสามารถใชอัตราบิตขนาด 8 bit/s แทนได เพื่อใหไฟล

เสียงมีขนาดเล็กลงและยังประมวลผลไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

ตารางท่ี 1 คาความลาชาของเวลาที่อัตราบิตขนาด 8 bit/s กับ 16 bit/s 

มุม (◦) คาความลาชาของเวลา 
8 bit/s 16 bit/s คาเฉลีย่ 

-90◦ -36 -36 -36 

-60◦ -28 -28 -28 

-30◦ -15 -15 -15 

0◦ 0 0 0 

30◦ 16 16 16 

60◦ 27 27 27 

90◦ 35 35 35 
 

ในงานวิจัยน้ีไดทดลองระยะหางจากหูหุนยนตเปน 5 ระยะ โดยที่แตละระยะมีความดังของตนกําเนิด

เสียงอยูระหวาง 65-75 เดซิเบล ซ่ึงอยูในชวงเสียงพูดปกติของมนุษย เม่ือทดลองนําคาความลาชาของเวลาที่ไดจาก

การคํานวณสหสัมพันธของไฟลเสียงที่ระยะ 1 2 3 4 และ 5 เมตร มาเปรียบเทียบกันพบวาคาความลาชาของเวลา

แตละมุมที่คํานวณไดไมแตกตางกันมากนัก จะมีคาที่แตกตางกันเพียงบางมุมเทาน้ัน แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 คาความลาชาของเวลาที่ระยะ 1 เมตร 2 เมตร 3 เมตร 4 เมตร และ 5 เมตร 

มุม (◦) คาความลาชาของเวลา 
1 เมตร 2 เมตร 3 เมตร 4 เมตร 5 เมตร คาเฉลีย่ 

-90◦ -36 -36 -36 -35 -36 -35.8 

-60◦ -28 -28 -27 -27 -27 -27.4 

-30◦ -15 -15 -15 -15 -15 -15 

0◦ 0 0 0 0 0 0 

30◦ 16 16 15 15 15 15.4 

60◦ 27 27 27 26 27 26.8 

90◦ 35 35 36 35 35 35.2 
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จากตารางที่ 2 คาความลาชาของเวลาที่แตกตางกันเน่ืองจากเม่ือเล่ือนตําแหนงไกลออกไปทําใหตน

กําเนิดเสียงไมไดอยูในมุมเดิม กลาวคือหากแหลงกําเนิดเสียงเอียงไปทางซายหรือทางขวา ไมตรงกับมุมเดิมในระยะ

กอนหนา ก็จะทําใหคาความลาชาของเวลาที่คํานวณไดมีความคลาดเคล่ือนตามไปดวย สามารถประมาณคาทิศทาง

เสียงและคํานวณคา RMSE ไดดังตารางที่ 3 สังเกตวาคา RMSE มีความแตกตางกันมถึง 1 องศา 
 

ตารางท่ี 3 คา RMSE ที่ระยะ 1 เมตร 2 เมตร 3 เมตร 4 เมตร และ 5 เมตร 

ระยะทาง 1 เมตร 2 เมตร 3 เมตร 4 เมตร 5 เมตร 

คา RMSE 0.9035 1.0474 0.7959 1.2695 0.6785 
 

เพื่อใหระบบสามารถประมาณคาทิศทางเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยน้ีไดทดลองเก่ียวกับ

ความถี่เสียงผูชายกับเสียงผูหญิงทีมี่ความแตกตางกัน เพื่อทดสอบวาความถี่เสียงมีผลกระทบตอการคํานวณหาคา

ความลาชาของเวลามากนอยเพียงใด เม่ือทดลองคํานวณหาคา RMSE โดยกําหนดอัตราการสุมตัวอยางที่ความถี่ 

96 kHz ที่อัตราบิตขนาด 8 bit/s ระยะทาง 1 เมตร แสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 คา RMSE ของความถี่เสียงผูชายและความถี่เสียงผูหญิง 

ความถี่เสียง ผูชาย ผูหญิง 

คา RMSE 0.9612 1.0165 
 

จากตารางที่ 4 จะเห็นวาคาความลาชาของเวลาของความถี่เสียงผูชายและเสียงผูหญิงมีคาแตกตางกัน

เล็กนอยเทาน้ัน โดยในแตละมุมมีคาที่ใกลเคียงกันมาก เน่ืองจากเปนการคํานวณทางดานเวลาดานความถี่เสียงจึง

ไมมีผลกระทบกับการประมาณคาทิศทางเสียง 

ในการกําหนดอัตราการสุมตัวอยางที่ความถี่แตกตางกันจะทําใหคาความลาชาของเวลาที่คํานวณไดมี

ความแตกตางกันไปดวย เน่ืองจากอัตราการสุมตัวอยางมีผลกระทบโดยตรงตอความละเอียดของคล่ืนเสียง ยิ่งมี

อัตราการสุมตัวอยางสูงความละเอียดของคล่ืนเสียงยิ่งมาก ดังในตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 คาความลาชาของเวลาของอัตราการสุมตัวอยางที่ความถี่ 8 kHz 11k Hz 22 kHz 44 kHz 48 kHz 

และ 96 kHz 

มุม (◦) คาความลาชาของเวลา 
8 kHz 11 kHz 22 kHz 44 kHz 48 kHz 96 kHz 

-90◦ -2 -9 -18 -36 -39 -78 

-60◦ -5 -7 -14 -28 -30 -60 

-30◦ -3 -4 -8 -15 -16 -33 

0◦ 0 0 0 0 0 -1 

30◦ 3 4 8 16 17 35 

60◦ 5 7 14 27 30 59 

90◦ 6 9 18 35 38 77 
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ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในกรณีเดียวกันหากมีอัตราการสุมตัวอยางที่ต่ําความละเอียดของคล่ืนเสียงก็

จะนอยตามไปดวยทําใหมีความละเอียดไมเพียงพอตอการนํามาใชงาน เม่ือนําแตละอัตราการสุมตัวอยางมา

ประมาณคาทิศทางเสียงและคํานวณหาคา RMSE ดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 คา RMSE ของอัตราการสุมตัวอยางที ่8 kHz 11 kHz 22 kHz 44 kHz 48k Hz และ 96 kHz 

อัตราการสุมตัวอยาง 8 kHz 11 kHz 22 kHz 44 kHz 48 kHz 96 kHz 
คา RMSE 22.3883 2.6174 1.9700 1.0852 1.3631 0.9612 

 

จากตารางที่ 6 จะเห็นวาอัตราการสุมตัวอยางที่สูงที่สุดคืออัตราการสุมตัวอยางที่ความถี่ 96 kHz มีคา 

RMSE นอยที่สุด และอัตราการสุมตัวอยางที่ต่ําที่สุดคืออัตราการสุมตัวอยางที่ความถี่ 8 kHz มีคา RMSE มากที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัยและวิจารณผล 

 จากผลการทดลองการประมาณคาทิศทางเสียงดวยการคํานวณสหสัมพันธแบบไขวและลดความซับซอน

ของการประมาณคาทิศทางเสียงดวยสมการถดถอยแบบพหุนามในงานวิจัยน้ี สามารถแบงผลการทดลองออกเปน 

4 ดาน ไดแก ดานที่หน่ึงคือดานอัตราบิต พบวาอัตราบิตไมมีผลตอการคํานวณหาคาความลาชาของเวลา โดยคา

ความลาชาของเวลาที่มุมเดียวกันทีอั่ตราบิตขนาด 8 bit/s และ 16 bit/s มีคาเทากัน ดานที่สองคือดานระยะทาง 

ในดานน้ีมีผลตอการคํานวณคาความลาชาของเวลาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน หากตนกําเนิดเสียงที่ไกลออกไปอยูในมุม

เดิมพอดี ก็จะทําใหคาความลาชาของเวลาแตละระยะเทากัน สวนดานที่สามคือดานความถี่เสียง จะเห็นวาคาความ

ลาชาของเวลาของความถี่เสียงผูชายและความถี่เสียงผูหญิงมีผลกระทบตอการคํานวณคาความลาชาของเวลานอย

มาก ในแตละมุมมีคาที่ใกลเคียงกันมาก เน่ืองจากการประมาณคาทิศทางเสียงจะคํานวณสหสัมพันธของเวลาที่เสียง

มาถึงหูทั้งสองขางเทาน้ัน ซ่ึงเปนการคํานวณดานเวลา ดังน้ันดานความถี่เสียงจึงไมมีผลกระทบตอการคํานวณใน

ดานเวลาและการประมาณคาทิศทางเสียง ในดานที่ส่ีคือดานอัตราการสุมตัวอยาง ดานน้ีจะมีผลกระทบตอการ

คํานวณหาคาความลาชาของเวลาและการประมาณคาทิศทางเสียงโดยตรง หากกําหนดอัตราการสุมตัวอยางที่ต่ํา 

ความละเอียดของสัญญาณเสียงก็จะมีนอย ทําใหการประมาณคาทิศทางเสียงไมมีความแมนยําพอ ในขณะเดียวกัน

หากกําหนดอัตราการสุมตัวอยางที่สูง ความละเอียดของสัญญาณเสียงก็มากตามไปดวย และยังสงผลใหคาที่

พยากรณไดมีความแมนยํามากขึ้น โดยอัตราการสุมตัวอยางที่ความถี่ 96 kHz มีคา RMSE เพียง 0.96 องศาเทาน้ัน 

 ดั้งน้ันการประมาณคาทิศทางเสียงแบบ 2 มิติในแนวนอน โดยใชฟงกชัน เฮด-รีเลท ทรานสเฟอร ใน

งานวิจัยน้ีมีความเหมาะสมแมนยํา สามารถนําไปใชงานไดจริง ซ่ึงใชอัลกอริทึมที่ไมยากมากเพื่อลดความซับซอน

ของการพัฒนา สามารถนําไปประยุกตใชงานกับหุนยนตโดยใหรับเสียงแบบเวลาจริงได เพียงนําคาสัมประสิทธ์ิจาก

ในงานวิจัยน้ีกับคาสหสัมพันธที่ไดมาคํานวณในสมการพหุนามระดับดีกรี และในการบันทึกเสียงควรอยูใน

สภาพแวดลอมเดียวกันกับในงานวิจัยน้ี ผลลัพธของการคํานวณจะประมาณคาทิศทางเสียงเปนมุมองศา สามารถ

นําไปใชงานไดทันที ชวยใหใชเวลาในการประมวลผลมีความรวดเร็วโดยไมตองคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิใหมทุกครั้ง

ที่ประมาณคาทิศทางเสียง นอกจากน้ียังสามารถนําไปประยุกตใชกับระบบรูจําเสียงพูดเพื่อใหหุนยนตเคล่ือนไปยัง

ทิศทางตนกําเนิดเสียงผูที่เปนเจาของได 
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