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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ นาเสนอหลัก การสาหรับแยกภาพตัว อักษรลายมือเขีย นที่อยู่ติดกันแบบสัมผัสใน
เอกสารภาพตัวอักษรออกจากกัน ซึ่งเป็ นกระบวนการเตรียมพร้อมสาหรับการรู้จาลายมือเขียน เนื่องจาก
ลักษณะของการเขียนภาษาไทยมีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษ ซึง่ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ระดับ โดย
สามารถติด กัน ได้ในระดับ เดีย วกัน และข้า มระดับ ทัง้ ในแนวนอนและแนวตัง้ หลัก การที่ใ ช้ใ นบทความนี้
ประกอบด้วยการรับภาพเอกสารลายมือเขียนมาคัดแยกให้เป็ นตัวอักษรเดี่ยวและตัวอักษรติดกัน จากนัน้ จะ
วิเคราะห์ตวั อักษรด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ของตัวอักษรไทย เพื่อแยกตัวอักษรที่ตดิ กันในแนวนอนและแนวตัง้
โดยมีการใช้เส้นการวิเคราะห์การถดถอยสาหรับตัดแบ่งระดับพยัญชนะกับสระ ขัน้ ตอนนี้ทาการตัดแบ่งตัว
อักษรก่อนการรู้จาตัวอักษรตามหลักของการรู้จาตัวอักษรไทย ผลการทดลองพบว่าความถูกต้องของการ
แยกตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยเป็ นร้อยละ 90.44
คาสาคัญ : การรูจ้ าตัวอักษร, การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก, ต้นไม้ตดั สินใจ, เส้นการวิเคราะห์การถดถอย,
เส้นอ้างอิงกรอบภาพ

Abstract
This paper presents an approach to analyze and segment Thai handwritten characters that
are touched with the adjacent characters. In Thai handwriting system, the characters are displayed in
four-levels and they can be touched both in vertical and horizontal axis. In this paper, the linear
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regression line is used to segment characters in horizontal line. For segmenting characters in vertical
axis, Thai character’s attributes are learnt for building a classification model i.e. decision tree. The
experimental result yields the average accuracy as 90.44 %.
Keywords: optical character recognition (OCR), principal component analysis (PCA), decision tree,
linear regression, bounding box
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ก า ร รู้ จ า ภ า พ ตั ว อั ก ษ ร ล า ย มื อ เ ขี ย น
(handwriting recognition) เป็ นงานวิจยั ขัน้ สูงต่ อ
จากการรูจ้ าภาพตัวอักษรพิมพ์ (optical character
recognition) โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้
ส า ม า ร ถ จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร ที่ มี อ ยู่ เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ
คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ส ะดวกขึ้น ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น
เอกสารพิมพ์แล้ว ยังมีเอกสารจานวนมากทีอ่ ยู่ในรูป
ของเอกสารลายมือเขียน เช่น ข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้กรอกใบ
สมัค รงาน รายงานการประชุ ม ข้อ ความจากการ
บรรยาย เป็ น ต้ น งานวิจ ัย ทางด้า นการรู้จ าภาพ
ตัวอักษรลายมือเขียนในภาษาไทย (Phokharatkul
and Kimpan, 2002) เสนอวิธีก ารรู้จ าตัว อัก ษร
ลายมือเขียนในภาษาไทยโดยใช้ตัวอธิบายรูปร่าง
แบบฟูรเิ ยียร์ (Fourier descriptor) เป็ นตัวอธิบาย
ลักษณะเด่นของตัวอักษร จากนัน้ ฝึกฝนและรูจ้ าโดย
ใช้ โ ครงข่ า ยประสาทเทีย มแบบหลายชัน้ ซึ่ง ค่ า
น้าหนักของโหนดถูกพิจารณาโดยใช้ขนั ้ ตอนวิธเี ชิง
พันธุกรรม (genetic algorithm) ผลการรู้จาเมื่อ
ทดลองกับ ตัวอัก ษรลายมือ เขียนไทยแบบบรรจง
จ านวน 13,500 ตั ว อัก ษร จากผู้ ท ดลอง 60คน
เท่ า กับ ร้อ ยละ 99.12 แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามตัว อัก ษร
ลายมื อ เขีย นที่ ใ ช้ เ ป็ นแบบเขี ย นบรรจง ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับการใช้งานจริง ต่อมา Methasate และ
Sae-tang (2004) เสนอวิธีการจัดกลุ่มตัวอักษร
ลายมื อ เขีย นด้ ว ยการพิ จ ารณาโครงสร้ า งของ
ตัวอักษรทีค่ ล้ายกัน ลักษณะทีน่ ามาพิจารณา ได้แก่
เส้นตัวอักษรในแนวตัง้ (vertical stroke) และการ

ก ร ะ จ า ย ข อ ง พิ ก เ ซ ล ภ า พ ตั ว อั ก ษ ร (pixel
distribution) จากนัน้ นามาฝึ กฝนและรู้จาโดยใช้
โครงข่ า ยประสาทเทีย มแบบแพร่ ก ระจายกลับ
(back propagation neural network) ผลการวิจยั
สามารถแบ่งกลุ่มตัวอักษรออกได้เป็ น 21 กลุ่ม มี
ระดับ ความถู ก ต้ อ งที่ ร้ อ ยละ 97.60 นอกจากนี้
Nopsuwanchai และคณะ (2006) ได้ใช้ส่ว น
ประกอบส าคัญ (principal
component) ของ
ตัว อัก ษรแต่ ล ะตัว ร่ ว มด้ ว ยรู ป แบบต่ า ง ๆ ของ
ตัวอัก ษร ได้แ ก่ ภาพกลับขัว้ ของตัวอัก ษร (polar
transformed image) และภาพตัวอักษรหมุนขวา
90 องศา เป็ นลักษณะเด่นของตัวอักษร จากนัน้
นาไปฝึ กฝนและรูจ้ าโดยใช้ แบบจาลองฮิดเด้นมาร์
คอฟ โดยเปรีย บเทีย บระหว่ า งคลัง ข้อ มู ล 2 ชุ ด
ได้ ผ ลการรู้ จ าถู ก ต้ อ งร้ อ ยละ 95.98 และ 95.13
ตามลาดับ
แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้งานวิจยั ทีผ่ ่านมาจะ
ให้ค วามถู ก ต้ อ งในการรู้จ าสู ง แต่ ภ าพตัว อัก ษร
ลายมือ เขียนที่นามาทดสอบจะมีการแบ่งช่ องว่า ง
ระหว่างตัวอักษรที่ชดั เจน ไม่มกี ารสัมผัส และ ทับ
ซ้อนกัน ซึ่งการนาเอาวิธีการเหล่านี้มาใช้งานจริง
อาจจะไม่ ส ามารถรู้จ าภาพลายมือ เขีย นที่มีก าร
สัมผัส (ขวา) และทับซ้อนกัน (ซ้าย) ได้อย่างถูกต้อง
รูปที่ 1 แสดงถึงตัวอย่างของลายมือเขียนทีอ่ าจทา
ให้เกิดข้อผิดพลาดในการรูจ้ า
มีนักวิจยั หลายท่านเห็นว่า ถ้ามีการแยกตัว
อักษรทีส่ มั ผัสกันได้อย่างถูกต้อง เมื่อนาไปรูจ้ าแล้ว
จะได้ผลของการรูจ้ าทีส่ งู ขึน้ (Chatchinarat, 2009)
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รูปที่ 1 รูปลักษณะตัวอักษรติดแบบทับซ้อน (ซ้าย) และติดแบบสัมผัส (ขวา)
โดยเทคนิ ค ของแอ่ ง น้ า ซึ่ง เป็ น การเติม น้ า ลงบน
ตัวอักษร โดยพบว่าตัวอักษรทีเ่ ชื่อมติดกันจะมีแอ่ง
น้ าที่เกิดขึ้นระหว่างตัวอักษรคู่นัน้ ซึ่งสามารถเป็ น
จุดตัดได้ สามารถแยกได้ถูกต้องร้อยละ 87.60 ซึ่ง
ข้อผิดพลาดเกิดจากตัวอักษรทีไ่ ม่สามารถหาแอ่งน้า
ไ ด้ แ ล ะ ตั ว อั ก ษ รที่ มี จ า นว น แ อ่ ง น้ า เท่ า กั น
นอกจากนี้ ข นาดของตัว อัก ษรแต่ ล ะตัว จะต้ อ งมี
ขนาดเท่ากัน ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ เสนอการแยกตัว
อักษรลายมือเขียนทีเ่ ขียนในลักษณะธรรมชาติคอื มี
การสัมผัสกันทัง้ ในแนวนอนและแนวตัง้ และมีขนาด
ของตัวอักษรแตกต่ า งกันได้ โดยใช้ก ารวิเ คราะห์
ถดถอยเชิง เส้น (linear regression analysis)
สาหรับวิเคราะห์หากลุ่มของตัวอักษรทีอ่ ยู่ตดิ กันใน
แนวตัง้ และใช้ค วามกว้า งมัธ ยฐานของตัว อัก ษร
(median of character width) ในการวิเคราะห์กลุ่ม
อักษรที่อยู่ตดิ กันในแนวนอน จากนัน้ แยกตัวอักษร
โดยใช้แบบจ าลองต้น ไม้ตัด สินใจที่ไ ด้ม าจากการ
ฝึกฝน

รูปที่ 2 ระดับการเขียนในภาษาไทย
2.1 การวิ เคราะห์ตวั อักษรที่ สมั ผัสกันใน
แนวตัง้
เมื่อเรานาภาพตัวอักษรมาหากรอบของ
วัตถุเรียบร้อยแล้ว เราจะใช้ตาแหน่ งมุมบนซ้ายสุด
ของกรอบตัวอักษรเป็ นตัวแทนจุดสุงสุดของแต่ละ
ส่วน ดังแสดงด้วยรูป “*” สีน้ าเงินในรูป 3ก จากนัน้
ลากเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดที่ได้ นามาเข้าสมการ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น จากนัน้ ปรับ ความ
ชันของเส้นที่ได้ให้เท่ากับ 0 จะได้เป็ นเส้นชมพู ดัง
แสดงในรู ป 3ข ซึ่ง เส้น ดัง กล่ า วเป็ น เส้น บนของ
ระดับกลาง ในทานองเดียวกัน เราใช้ตาแหน่ งมุม
ล่างขวาสุดของกรอบตัวอักษรเป็ นตัวแทนจุดต่ าสุด
ของแต่ละส่วน ดังแสดงด้วยรูป “*” สีแดงในรูป 3ค
แล้ ว ลากเส้น เชื่อ มจุ ด ค านวณหาเส้น ตรงที่เ ป็ น
ค่าเฉลี่ย แล้วปรับความชันของเส้นให้เท่ากับ 0 จะ
ได้เส้นสีชมพู เป็ นเส้นล่างของระดับกลาง ดังรูป 3ง
สมการการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
y = bx + a
(สมการที่ 1)
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้ สอง
ซึง่ มีสตู รในการหา a และ b ดังนี้
a = (Σy)(Σx2) – (Σx)(Σxy)(สมการที่ 2)
n(Σx2) – (Σx)2
b = n(Σxy) – (Σx)( Σy) (สมการที่ 3)
n(Σx2) – (Σx)2

2. หลักการที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากระดับของการเขียนในภาษาไทยมี
อยู่ 4 ระดับ ดังแสดงในรูปที่ 2 คือ ระดับวรรณยุกต์
ระดั บ สระบน ระดั บ พยั ญ ชนะ/สระกลาง และ
ระดับสระล่าง ดังนัน้ โอกาสทีต่ วั อักษรจะเขียนสัมผัส
กันสามารถเป็ นไปได้ทงั ้ แนวตัง้ เช่น ระหว่างระดับ
ที่ 2 กับ ระดับที่ 3 ได้แก่ “รั” และ “สิ” และใน
แนวนอน เช่น “มา” ดังนัน้ การแยกตัวอักษรทีส่ มั ผัส
กัน เราควรทราบก่ อ นว่ า แนวพยัญ ชนะกลางอยู่
ตาแหน่งใด จากนัน้ มาพิจารณาว่าส่วนของตัวอักษร
ตัวใดสัมผัสกันบ้าง โดยใช้หลักการต่อไปนี้
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รูปที่ 4 การวิ เ คราะห์ ตั ว อั ก ษรที่ ส ั ม ผั ส กั น ใน
แนวนอน

ง

การหาค่ามัธยฐานของข้อมูลทีม่ จี านวนคี่
สมการหาตาแหน่งค่ามัธยฐาน
= (n + 1) ÷ 2
(สมการที่ 4)
การหาค่ามัธยฐานของข้อมูลทีม่ จี านวนคู่
สมการหาค่ า เฉลี่ ย ของข้อ มู ล ที่ อ ยู่ ใ น
ตาแหน่งที่ = n ÷ 2 และ (n + 1) ÷ 2 (สมการที่ 5)
2.3 การสร้า งแบบจ าลองตัว อัก ษรด้ ว ย
ต้นไม้ตดั สิ นใจ
ต้นไม้ตดั สินใจ (decision tree classifiers,
J48) เป็ นโครงสร้างต้นไม้ท่ปี ระกอบไปด้วยโหนด
ตัดสินใจ (decision nodes) แล้วเชื่อมต่อกันด้วย
สาขา (branches) โดยขยายจากโหนดราก (root
node) มายังโหนดใบ (leaf nodes) ค่าคุณสมบัติ
(attribute) ทีใ่ ช้สาหรับเปรียบเทียบเงื่อนไขจะอยู่ใน
โหนดตัดสินใจ ซึง่ ผลลัพธ์การเปรียบเทียบจะอยู่ใน
สาขา (Branches) และในแต่ละสาขาจะนาไปสู่
โหนดตัดสินใจอื่น หรือโหนดใบ ซึง่ โหนดใบจะเก็บ
ผลลัพ ธ์ ข องการจ าแนกไว้
(Quinlan,1986;
Quinlan, 1990) โดยกาหนดให้ภาพตัวอักษร ก-ฮ
เป็ นภาพจาลองทีไ่ ด้จากลายมือเขียนของกลุ่มข้อมูล
ตัว อย่ า ง ตัว อย่ า งละ 10 ตัว อัก ษร ตรวจเช็ค
คุ ณลัก ษณะเด่ น ตัว อัก ษรภาษาไทยแต่ ละตัว น า
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ตั ว อั ก ษ ร แ ท น ข้ อ มู ล เ ว ก เ ต อ ร์
(eigenvector) ท าการแปลงโครงสร้า งเมตริก ซ์

จ

รูปที่ 3 การวิเคราะห์ตวั อักษรทีส่ มั ผัสกันในแนวตัง้
2.2 การวิ เคราะห์ตวั อักษรที่ สมั ผัสกันใน
แนวนอน (โดยใช้ความกว้างมัธยฐานของตัวอักษร)
นาภาพตัวอักษรที่มกี รอบของวัตถุ เรา
จะใช้ตาแหน่ งมุมล่างซ้ายสุดและขวาสุดของกรอบ
ตัวอักษรเป็ นตัวแทนความกว้างของแต่ละวัตถุ ดัง
แสดงด้วยรูป “*” สีน้ าเงินในรูป 4ก ได้ความกว้าง
ของแต่ละวัตถุจากภาพข้อความ เก็บค่าของแต่ละ
วัตถุไว้ในอาร์เรย์ แล้วนาค่าทีไ่ ด้จากตัวอักษรแต่ละ
ตัว มาเรีย งกัน แล้ ว น าเข้า สมการหาค่ า มัธ ยฐาน
(median) ของข้อมูลวัตถุบนภาพข้อความ จากนัน้
นาค่ามัธยฐานที่ได้มาเทียบตัว อักษรแต่ ละตัว ถ้า
พบว่ามีความกว้างมากกว่าเท่าครึง่ หรือ 1½ ซึง่ เกิน
ค่ามัธยฐานแสดงว่าวัตถุนนั ้ เป็ นตัวอักษรทีต่ ดิ กันใน
แนวนอน จากนัน้ ทาการลากเส้นเชื่อมจุดตัดทีม่ คี ่า
เท่ากับค่ามัธยฐานของตัวอักษรดังแสดงด้วยรูป “*”
สีแดงในรูป 4ข
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ข้ อ มู ล ไปเป็ นเวกเตอร์ แ ถว ค านวณหาไอเกน
เวกเตอร์ทส่ี อดคล้องกันกับค่าไอเกน โดยนาผลรวม
ของคุณลักษณะต่าง ๆ ของตัวอักษรทีซ่ ้ากันนามา
เรียงลาดับไอเกนเวกเตอร์ทส่ี อดคล้องกับค่าไอเกน
จ า ก ม า ก ไ ป น้ อย แ ล้ ว คั ด เ อา เ ฉ พ า ะ ค่ า ที่ มี
คุณลักษณะเด่น เข้าสมการหาค่า eigenvalue ดัง

ตารางที่ 1จากนัน้ แล้วนาเอาลักษณะเด่นของภาพ
(feature extraction) ทุกตัวอักษรเพื่อเข้าโปรแกรม
Weka
สร้ า งต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจของตั ว อั ก ษร
ลายมือเขียน ก-ฮ ดังรูปที่ 5 เพื่อทาการรู้จาของ
ตัวอักษรต่อไป

คุณลักษณะ
ตัวอักษร ฌ

N Loop ซ้ายบน

N Loop ขวาบน

N Loop ขวาล่าง

ลูป 2

Loop ช่อง 7

Loop ช่อง 8

เปิ ดบน 2

เปิ ดล่าง 2

เปิ ดบนขวา

N Loop ซ้ายล่าง

เปิ ดล่างซ้าย

เปิ ดล่าง

Loop ช่อง 4

หัวหยักบน

ตารางที่ 1 การหาคุณลักษณะตัวอักษร ”ฌ”

code

A05

A06

A08

A10

A17

A18

A33

A31

A26

A07

A27

A04

A14

A30

รวม

10

10

10

10

10

10

10

9

8

7

6

2

1

1

ค่า Eigen
vector

0.2688

0.2688

0.2688

0.2688

0.2688

0.2688

0.2688

0.24

0.215

0.188

0.16

0.05

0.027

0.027

รูปที่ 5 ผลลัพธ์ตน้ ไม้ตดั สินใจของตัวอักษรลายมือเขียน ก-ฮ
สมการหาค่า eigenvalue
Eigenvalue = √[(ของน้าหนักองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรในองค์ประกอบนัน้ )2]
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3. ภาพรวมของระบบและขัน้ ตอนการ
ทางาน

3.5 น าแบบจ าลองลายมือ เขีย น (hand
written model) มาแยกตัวอักษรทีส่ มั ผัสออกจาก
กัน ด้วยการใช้กฎทีไ่ ด้จากต้นไม้ตดั สินใจ
3.6 แสดงผลตัวอักษร นาวัตถุ บนภาพได้
จากการ bounding box ไปทาการตรวจสอบระดับ
พยัญชนะด้วยเส้นจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น
บนพยัญชนะและเส้นจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
เส้น ล่ า งพยัญ ชนะ ถ้ า วัต ถุ นั น้ มีค วามสูง มากกว่ า
ความสูงของเส้นจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นทัง้
สองเส้นจะได้วตั ถุตวั ติดหรืออักษรเดี่ยวหางยาวดัง
รูปที่ 7ก ไม่ต้องนาไปตัด ส่วนอักษรที่สมั ผัสกันใน
แนวตัง้ ทาการตัดด้วยเส้นจากการวิเคราะห์ถดถอย
เชิง เส้น ดัง รู ป ที่ 7ข และตัว อัก ษรที่ส ัม ผัส กัน ใน
แนวนอน ตัดด้วยความกว้างมัธยฐานของตัวอักษร
จะได้อกั ษรแต่ละตัวออกมาดังรูปที่ 7ค

ภาพรวมของระบบและขัน้ ตอนการทางานมี
วิธกี ารดาเนินงานวิจยั ดังนี้
3.1 รับข้อมูลภาพตัวอักษรเข้าสูร่ ะบบ
3.2 ประมวลผลก่อ นโดยปรับภาพสีของ
ตัวอักษรบนรูปภาพให้เป็ นตัวอักษรสีขาวพืน้ หลังสี
ดา (binarization) นามากรองสัญญาณรบกวนออก
จากภาพขาวดา (noise filtering) ทาการตีกรอบ
รอบแต่ละวัตถุบนรูปภาพ (bounding box)
3.3 วิเคราะห์ตวั อักษรทีส่ มั ผัสกันในแนวตัง้
ด้วยเส้นจากการวิเคราะห์ถ ดถอยเชิงเส้น ตามข้อ
2.1
3.4 การวิเคราะห์ตัวอักษรที่สมั ผัสกันใน
แนวนอนด้ ว ยความกว้า งมัธ ยฐานของตัว อัก ษร
(median of character width) ตามข้อ 2.2

รูปที่ 6 ขัน้ ตอนการทางานของระบบ
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แตก (รูป ที่ 3) ไม่ มีลู ป (รู ป ที่ 4) ผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้คือ
T46 เท่ากับอักษรสระอา (-า) ดังรูปที่ 8ข
ผลลัพธ์การทดลองตัดตัวอักษรลายมือเขียน
ที่ผ่านการสแกนมีจานวนทัง้ หมด 1,234 ตัว ใช้
Matlab 2010 ทาการแยกตัวอักษรได้ 1,116 ตัว คิด
เป็ นร้อยละ 90.44 ตามตารางที่ 2 ดังนี้

ก

ข
ค

ตารางที่ 2 ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร ท ด ล อ ง ตั ด ตั ว อั ก ษ ร
ลายมือเขียนจาแนกตามพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต์

รูปที่ 7 แสดงผลตัวอักษร

4. ผลการวิ จยั และวิ เคราะห์

ตัวอักษร

ในการนาตัวอักษรลายมือเขียนมาเทียบด้วย
ต้น ไม้ตัด สิน ใจ ซึ่ง มีค วามรู้จ าน้ อ ยกว่ า ตัว อัก ษร
พิมพ์หรือตัวอักษรที่คดั ตัวบรรจงทัง้ หมด จากการ
วิเ คราะห์ พ บว่ า ตัว อัก ษรลายมื อ เขีย นบางตัว มี
คุณลักษณะไม่ครบเหมือนตัวพิมพ์ เช่น การเขียน
ร, ล, ย, พ, บ ไม่มหี วั หรือมีหางยาวเกินกาหนด จึง
ทาให้การรูจ้ าคลาดเคลื่อนลดลงได้
การน าตั ว อั ก ษรลายมื อ เขี ย นที่ ตั ด ได้
ตรวจสอบคุ ณลัก ษณะก่ อนว่า ตัว อักษรแต่ ละตัว มี
คุ ณ ลั ก ษณะอะไรบ้ า ง เช่ น “ม” เป็ นลั ก ษณะ
ตัวอักษรลายมือเขียน (รูปที่ 1) มีคุณลักษณะเปิ ด
บนขวา (รูปที่ 2) ตัวอักษรสัน้ ไม่มหี วั แตก (รูปที่ 3)
มีลูปช่ องที่ 1, 4 และช่ องที่ 7 (รูป ที่ 4) เมื่อ นามา
เทียบด้วยต้นไม้ตดั สินใจของตัวอักษรลายมือเขียน
ก-ฮ ที่เตรียมไว้ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้คอื T33 เท่ากับอักษร
“ม” ดังรูปที่ 8ก ส่วนตัวอักษรทีต่ ดิ ด้านหลังตัวอักษร
“ม” น าตัว อัก ษรนัน้ มาตรวจสอบคุณลักษณะด้ว ย
ต้น ไม้ตัด สิน ใจตัว ติด ด้า นหลัง ที่เ ตรีย มไว้เ พื่อ ให้
ทราบว่ามีคุณลักษณะเหมือนตัวอักษรใด พบว่าเป็ น
ลั ก ษ ณะตั ว อั ก ษรลา ย มื อ เขี ย น (รู ป ที่ 1) มี
คุณลักษณะเปิ ดล่าง (รูปที่ 2) ตัวอักษรสัน้ ไม่มหี วั

พยัญชนะ
สระล่าง
สระข้าง
สระบน
วรรณยุกต์
รวม

จานวน
ทัง้ หมด
772
59
124
225
54
1,234

จานวนที่
แยกได้
701
54
115
197
49
1,116

คิดเป็ น
ร้อยละ
90.80
91.53
92.74
87.56
90.74
90.44

5. สรุป
ในปจั จุบนั ข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบ ซึง่ ถ้า
ข้อมูลทีเ่ ขียนบนกระดาษ ถ้าใช้กาลังคนในการป้อน
ข้อ มูลเข้า สู่ร ะบบจะใช้เ วลานานและอาจเกิด การ
ผิด พลาดจากการน าเข้า ข้อ มู ลได้ แต่ ถ้า เก็บ เป็ น
รูปภาพ ระบบฐานข้อมูลก็จะต้องใช้พน้ื ทีใ่ นการเก็บ
ข้อ มู ล นั น้ มาก จึง มีร ะบบการรู้ จ าภาพตัว อัก ษร
เกิดขึ้นเพื่อความรวดเร็วและประหยัดพื้นที่ในการ
เก็บ ข้อ มู ล ซึ่ง ขัน้ ตอนของระบบการรู้จ าภาพตัว
อักษรจะมีห ลายขัน้ ตอน เริ่มจากรับข้อความเป็ น
รูปภาพ ทาการตัดแยกตัวอักษรทัง้ หมด แล้วนามา
ทาการรูจ้ าตัวอักษร จากนัน้ นาผลที่ได้จากการรูจ้ า
มาเก็บลงระบบฐานข้อมูล ข้อมูลทีไ่ ด้ในการรู้จาตัว
อักษรจะมีความถูกต้องก็ต่อเมื่อมีผลจากการแยกตัว
อักษรที่ถูกต้อง ในการตัดแยกตัวอักษรนัน้ มีความ
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ยากในการตัดรูปแบบตัวเขียน เนื่องจากรูปแบบการ
เขีย นตัว อัก ษรภาษาไทยมีท ัง้ ตัว อัก ษรเดี่ย วและ

ตั ว อัก ษรติ ด ระหว่ า งพยัญ ชนะกับ สระบน และ
พยัญชนะกับสระล่าง

ก

ข

รูปที่ 8 ผลลัพธ์การตรวจสอบคุณลักษณะตัวอักษร
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จากการทดลองการตัดในแนวตัง้ จากการใช้
เส้น จากการวิเ คราะห์ถ ดถอยเชิง เส้น สามารถตัด
แยกระหว่างพยัญชนะกับสระบนและสระล่างได้ แต่
บางครัง้ เส้นจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นทีไ่ ด้มี
ความผิด พลาด จึง ต้ อ งใช้ ค่ า เฉลี่ย ของความสู ง
พยัญชนะเพื่อหาเส้นระดับพยัญชนะแทน ส่วนการ
ตัดในแนวนอนด้วยค่าความกว้างมัธยฐานของตัว
อักษรบนรูปภาพในการหาค่าความกว้างมัธยฐาน
ของตัวอักษรนัน้ จะต้อ งนาเอาเฉพาะความกว้า ง
ของพยัญชนะมาคานวณเท่านัน้ เนื่องจากคาในบาง
ข้อความอาจจะมีสระข้างปะปนอยู่รวมด้วย ซึ่งสระ
ข้างโดยปกติจะมีความกว้างน้อยกว่าพยัญชนะ เช่น
สระเอ สระไอ ทาให้การคานวณค่าเฉลีย่ ความกว้าง
เกิดความผิดพลาดได้ ส่งผลให้การตัดผิดพลาดตาม
ไปด้วย แต่เมื่อนาเอาเฉพาะพยัญชนะมาคานวณทา
ให้ผ ลที่ไ ด้จ ากการตัด ในแนวนอนมีค วามถู ก ต้อ ง
แม่นยาเพิม่ มากขึน้
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