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วิทยานิพนธฉบับนี้ นําเสนอวิธีการสรางโมเดลคําหลักแบบอัตโนมัติสําหรับการ
คนหาคําหลักจากสัญญาณเสียงแบบหลายโดเมน โดยใชโมเดลฮิดเด็นมารคอฟ (Hidden
Markov Model : HMM) ในการจําลองหนวยเสียง (Acoustic Model) โมเดลของคําหลัก
ที่สรางขึ้นโดยอัตโนมัตินี้สรางจากฐานขอมูลที่เปนขอความซึ่งงายตอการเพิ่มเติมและ
ปรับปรุง เพราะเมื่อมีคําหลักใหมที่ตองการคนหาเกิดขึ้น ก็เพียงแตเพิ่มคําหลักใหมพรอม
ดวยลําดับของหนวยเสียงของคําหลักนั้น (Phoneme Sequence) ลงในฐานขอมูล โดยไม
ตองฝกฝนโมเดลคําหลักใหมในทุกครั้งที่มีคําหลักใหมเพิ่มเขามาในโดเมน ในวิทยานิพนธ
ฉบั บ นี้ ได มี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี ก ารด ว ยการใช ข อ มู ล เสี ย งจากโดเมนที่
แตกต า งกั น จํ า นวน 3
โดเมนคื อ โดเมนของการลงทะเบี ย นเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดเมนของการจองหองพักภายในโรงแรม และโดเมน LOTUS
speech corpus ที่พัฒนาโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(NECTEC) ข อ มู ล เสี ย งที่ ใ ช ใ นแต ล ะโดเมนจะถู ก แบ ง เป น สองส ว นสํ า หรั บ ฝ ก ฝนและ
ประเมิ น ผลตามลํา ดับ ซึ่ ง ผลลัพ ธที่ ได แสดงให เ ห็ น ว า วิ ธี ก ารที่ กํา หนดสามารถค น หา
คําหลักจากขอมูลเสียงไดถูกตองเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงานวิจัยที่ผานมา

Abstract
This thesis proposes a new method to automatically generate
keyword models for Multi-domain Keyword Spotting System
(KWS). The new method generates a keyword model that is
formed by combining the phoneme-based HMM (Hidden Markov
Model) from text file. It has benefits in two points i.e. no need for
re-training and ease in maintenance. When the user adds a new
keyword to the system, the word is used as index and then be
searched in the domain-dependent lexicon database for its
phoneme sequences. The new keyword model is formed by
combining the tied-phone of phoneme-based HMM together and
then be kept for the next spotting. In this thesis, three domains of
continuous speech data are employed. The first domain is about
course registration of Thammasat University’s students. The
second one is the hotel reservation. The last one is the LOTUS
speech corpus created by National Electronics and Computer
Technology Center. These speech data are divided into two groups
for training and spotting. The experimental results reveal that the
proposed method can improve the precision and recall with
significance.

