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บทคดัย่อ 

บทความฉบบันี้น าเสนอหลกัการส าหรับแยกภาพตัวอกัษรลายมือเขยีนที่อยู่ติดกันแบบสมัผัสใน
เอกสารภาพตวัอกัษรออกจากกนั ซึ่งเป็นกระบวนการเตรยีมพร้อมส าหรบัการรู้จ าลายมอืเขยีน เนื่องจาก
ลกัษณะของการเขยีนภาษาไทยมคีวามแตกต่างจากภาษาองักฤษ ซึง่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั โดย
สามารถติดกันได้ในระดับเดียวกันและข้ามระดับทัง้ในแนวนอนและแนวตัง้ หลักการที่ใช้ในบทความนี้  
ประกอบดว้ยการรบัภาพเอกสารลายมอืเขยีนมาคดัแยกใหเ้ป็นตวัอกัษรเดี่ยวและตวัอกัษรตดิกนั จากนัน้จะ
วเิคราะหต์วัอกัษรดว้ยคุณลกัษณะต่าง ๆ ของตวัอกัษรไทย เพื่อแยกตวัอกัษรที่ตดิกนัในแนวนอนและแนวตัง้ 
โดยมกีารใช้เสน้การวเิคราะหก์ารถดถอยส าหรบัตดัแบ่งระดบัพยญัชนะกบัสระ ขัน้ตอนนี้ท าการตดัแบ่งตวั
อกัษรก่อนการรู้จ าตวัอกัษรตามหลกัของการรู้จ าตวัอกัษรไทย ผลการทดลองพบว่าความถูกต้องของการ
แยกตวัอกัษรลายมอืเขยีนภาษาไทยเป็นรอ้ยละ 90.44 
 

ค าส าคญั :    การรูจ้ าตวัอกัษร, การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั, ตน้ไมต้ดัสนิใจ, เสน้การวเิคราะหก์ารถดถอย, 
เสน้อา้งองิกรอบภาพ 

 
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. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

กา ร รู้ จ า ภ าพตั ว อักษ ร ล า ยมื อ เ ขีย น 
(handwriting recognition) เป็นงานวจิยัขัน้สูงต่อ
จากการรูจ้ าภาพตวัอกัษรพมิพ ์(optical character 
recognition) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้
ส าม า รถจัด เ ก็บ เ อ กสา รที่ มี อ ยู่ เ ข้ า สู่ ร ะ บบ
คอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็น
เอกสารพมิพแ์ลว้ ยงัมเีอกสารจ านวนมากทีอ่ยู่ในรปู
ของเอกสารลายมอืเขยีน เช่น ขอ้มูลทีผู่ใ้ช้กรอกใบ
สมัครงาน รายงานการประชุม ข้อความจากการ
บรรยาย เป็นต้น งานวิจัยทางด้านการรู้จ าภาพ
ตวัอกัษรลายมอืเขยีนในภาษาไทย (Phokharatkul 
and Kimpan, 2002) เสนอวิธีการรู้จ าตัวอกัษร
ลายมือเขยีนในภาษาไทยโดยใช้ตัวอธบิายรูปร่าง
แบบฟูรเิยยีร ์(Fourier descriptor) เป็นตวัอธบิาย
ลกัษณะเด่นของตวัอกัษร จากนัน้ฝึกฝนและรูจ้ าโดย
ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชัน้ ซึ่งค่า
น ้าหนกัของโหนดถูกพจิารณาโดยใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิ
พนัธุกรรม (genetic algorithm) ผลการรู้จ าเมื่อ
ทดลองกับตัวอักษรลายมือเขียนไทยแบบบรรจง 
จ านวน 13,500 ตัวอักษร จากผู้ทดลอง 60คน 
เท่ากับร้อยละ 99.12 แต่อย่างไรก็ตามตัวอักษร
ลายมือเขียนที่ใช้เป็นแบบเขียนบรรจง ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัการใชง้านจรงิ ต่อมา Methasate และ 
Sae-tang (2004) เสนอวิธีการจัดกลุ่มตัวอกัษร
ลายมือเขียนด้วยการพิจารณาโครงสร้างของ
ตวัอกัษรทีค่ลา้ยกนั ลกัษณะทีน่ ามาพจิารณา ไดแ้ก่ 
เสน้ตวัอกัษรในแนวตัง้ (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) จากนัน้น ามาฝึกฝนและรู้จ าโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กระจายกลับ 
(back propagation neural network) ผลการวจิยั
สามารถแบ่งกลุ่มตัวอกัษรออกได้เป็น 21 กลุ่ม มี
ระดับความถูกต้องที่ร้อยละ 97.60 นอกจากนี้ 
Nopsuwanchai และคณะ (2006) ได้ใช้ส่วน 
ประกอบส าคัญ (principal component) ของ
ตัวอักษรแต่ละตัว ร่วมด้วยรูปแบบต่าง  ๆ ของ
ตัวอกัษร ได้แก่ ภาพกลับขัว้ของตัวอกัษร (polar 
transformed image) และภาพตวัอกัษรหมุนขวา 
90 องศา เป็นลกัษณะเด่นของตัวอกัษร จากนัน้
น าไปฝึกฝนและรูจ้ าโดยใช้ แบบจ าลองฮดิเด้นมาร์
คอฟ โดยเปรียบเทียบระหว่างคลังข้อมูล 2 ชุด 
ได้ผลการรู้จ าถูกต้องร้อยละ 95.98 และ 95.13 
ตามล าดบั  

แต่อย่างไรกต็าม ถงึแมง้านวจิยัทีผ่่านมาจะ
ให้ความถูกต้องในการรู้จ าสูง แต่ภาพตัวอักษร
ลายมือเขยีนที่น ามาทดสอบจะมีการแบ่งช่องว่าง
ระหว่างตวัอกัษรที่ชดัเจน ไม่มกีารสมัผสั และ ทบั
ซ้อนกนั ซึ่งการน าเอาวิธีการเหล่านี้มาใช้งานจริง 
อาจจะไม่สามารถรู้จ าภาพลายมือเขียนที่มีการ
สมัผสั (ขวา) และทบัซอ้นกนั (ซา้ย) ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
รูปที ่1 แสดงถงึตวัอย่างของลายมอืเขยีนทีอ่าจท า
ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการรูจ้ า  

มนีักวจิยัหลายท่านเหน็ว่า ถ้ามกีารแยกตวั
อกัษรทีส่มัผสักนัไดอ้ย่างถูกต้อง เมื่อน าไปรูจ้ าแลว้ 
จะไดผ้ลของการรูจ้ าทีส่งูขึน้ (Chatchinarat, 2009)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis
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รปูท่ี 1 รปูลกัษณะตวัอกัษรตดิแบบทบัซอ้น (ซา้ย) และตดิแบบสมัผสั (ขวา) 
 
โดยเทคนิคของแอ่งน ้า ซึ่งเป็นการเติมน ้าลงบน
ตวัอกัษร โดยพบว่าตวัอกัษรทีเ่ชื่อมตดิกนัจะมแีอ่ง
น ้าที่เกิดขึ้นระหว่างตัวอกัษรคู่นัน้ซึ่งสามารถเป็น
จุดตดัได้ สามารถแยกได้ถูกต้องร้อยละ 87.60 ซึ่ง
ขอ้ผดิพลาดเกดิจากตวัอกัษรทีไ่ม่สามารถหาแอ่งน ้า
ได้  แ ล ะตัว อักษรที่ มี จ านวนแอ่ งน ้ า เท่ า กัน 
นอกจากนี้ขนาดของตัวอักษรแต่ละตัวจะต้องมี
ขนาดเท่ากนั ดงันัน้งานวจิยันี้จงึเสนอการแยกตัว
อกัษรลายมอืเขยีนทีเ่ขยีนในลกัษณะธรรมชาตคิอื มี
การสมัผสักนัทัง้ในแนวนอนและแนวตัง้ และมขีนาด
ของตัวอักษรแตกต่างกันได้ โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้น (linear regression analysis) 
ส าหรบัวเิคราะห์หากลุ่มของตวัอกัษรทีอ่ยู่ตดิกนัใน
แนวตัง้ และใช้ความกว้างมัธยฐานของตัวอักษร 
(median of character width) ในการวเิคราะหก์ลุ่ม
อกัษรที่อยู่ตดิกนัในแนวนอน จากนัน้แยกตวัอกัษร
โดยใช้แบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจที่ได้มาจากการ
ฝึกฝน 
 
2. หลกัการท่ีเก่ียวข้อง 

เนื่องจากระดบัของการเขยีนในภาษาไทยมี
อยู่ 4 ระดบั ดงัแสดงในรูปที ่2 คอื ระดบัวรรณยุกต ์
ระดับสระบน ระดับพยัญชนะ/สระกลาง และ
ระดบัสระล่าง ดงันัน้โอกาสทีต่วัอกัษรจะเขยีนสมัผสั
กนัสามารถเป็นไปไดท้ัง้แนวตัง้ เช่น ระหว่างระดบั
ที่ 2 กบัระดบัที่ 3 ได้แก่ “ร”ั และ “ส”ิ และใน
แนวนอน เช่น “มา” ดงันัน้การแยกตวัอกัษรทีส่มัผสั
กัน เราควรทราบก่อนว่าแนวพยัญชนะกลางอยู่
ต าแหน่งใด จากนัน้มาพจิารณาว่าสว่นของตวัอกัษร
ตวัใดสมัผสักนับา้ง โดยใชห้ลกัการต่อไปนี้ 

 
 

รปูท่ี 2 ระดบัการเขยีนในภาษาไทย 
 

2.1 การวิเคราะหต์วัอกัษรท่ีสมัผสักนัใน
แนวตัง้ 

เมื่อเราน าภาพตวัอกัษรมาหากรอบของ
วตัถุเรยีบรอ้ยแล้ว เราจะใชต้ าแหน่งมุมบนซ้ายสุด
ของกรอบตวัอกัษรเป็นตวัแทนจุดสุงสุดของแต่ละ
ส่วน ดงัแสดงดว้ยรูป “*” สนี ้าเงนิในรูป 3ก จากนัน้
ลากเสน้ตรงเชื่อมระหว่างจุดที่ได้ น ามาเขา้สมการ 
การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้ จากนัน้ปรบัความ
ชนัของเสน้ที่ได้ใหเ้ท่ากบั 0 จะไดเ้ป็นเสน้ชมพู ดงั
แสดงในรูป 3ข ซึ่งเส้นดังกล่าวเป็นเส้นบนของ
ระดบักลาง ในท านองเดยีวกนั เราใช้ต าแหน่งมุม
ล่างขวาสุดของกรอบตวัอกัษรเป็นตวัแทนจุดต ่าสุด
ของแต่ละส่วน ดงัแสดงดว้ยรูป “*” สแีดงในรูป 3ค 
แล้วลากเส้นเชื่อมจุด ค านวณหาเส้นตรงที่เป็น
ค่าเฉลี่ย แลว้ปรบัความชนัของเสน้ใหเ้ท่ากบั 0 จะ
ไดเ้สน้สชีมพ ูเป็นเสน้ล่างของระดบักลาง ดงัรปู 3ง 

สมการการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้ 
y = bx + a                (สมการที ่1) 

หาความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สอง
ซึง่มสีตูรในการหา a และ b ดงันี้ 

a =  (Σy)(Σx2) – (Σx)(Σxy)(สมการที ่2) 
          n(Σx2) – (Σx)2  
b = n(Σxy) – (Σx)( Σy)  (สมการที่ 3)

           n(Σx2) – (Σx)2  
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รปูท่ี 3 การวเิคราะหต์วัอกัษรทีส่มัผสักนัในแนวตัง้ 
 

2.2 การวิเคราะหต์วัอกัษรท่ีสมัผสักนัใน
แนวนอน (โดยใชค้วามกวา้งมธัยฐานของตวัอกัษร) 

น าภาพตัวอกัษรที่มกีรอบของวตัถุ เรา
จะใช้ต าแหน่งมุมล่างซ้ายสุดและขวาสุดของกรอบ
ตวัอกัษรเป็นตวัแทนความกว้างของแต่ละวตัถุ ดงั
แสดงดว้ยรูป “*” สนี ้าเงนิในรูป 4ก ไดค้วามกว้าง
ของแต่ละวตัถุจากภาพข้อความ เกบ็ค่าของแต่ละ
วตัถุไวใ้นอารเ์รย ์แลว้น าค่าทีไ่ดจ้ากตวัอกัษรแต่ละ
ตัวมาเรียงกันแล้วน าเข้าสมการหาค่ามัธยฐาน
(median) ของขอ้มูลวตัถุบนภาพขอ้ความ จากนัน้
น าค่ามัธยฐานที่ได้มาเทียบตัวอกัษรแต่ละตัว ถ้า
พบว่ามคีวามกวา้งมากกว่าเท่าครึง่หรอื 1½ ซึง่เกนิ
ค่ามธัยฐานแสดงว่าวตัถุนัน้เป็นตวัอกัษรทีต่ดิกนัใน
แนวนอน จากนัน้ท าการลากเสน้เชื่อมจุดตดัทีม่คี่า
เท่ากบัค่ามธัยฐานของตวัอกัษรดงัแสดงดว้ยรูป “*” 
สแีดงในรปู 4ข  

 
ก 

 
  

ข 

 
 

รปูท่ี 4 การวิเคราะห์ตัวอักษรที่ส ัมผัสกันใน
แนวนอน 

 
การหาค่ามธัยฐานของขอ้มลูทีม่จี านวนคี ่
สมการหาต าแหน่งค่ามธัยฐาน  

= (n + 1) ÷ 2            (สมการที ่4) 
การหาค่ามธัยฐานของขอ้มลูทีม่จี านวนคู่ 
สมการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ ใน

ต าแหน่งที ่= n ÷ 2 และ (n + 1) ÷ 2   (สมการที ่5) 
2.3 การสร้างแบบจ าลองตัวอักษรด้วย

ต้นไม้ตดัสินใจ  
ต้นไมต้ดัสนิใจ (decision tree classifiers, 

J48) เป็นโครงสร้างต้นไมท้ี่ประกอบไปดว้ยโหนด
ตดัสนิใจ (decision nodes) แลว้เชื่อมต่อกนัดว้ย
สาขา (branches) โดยขยายจากโหนดราก (root 
node) มายงัโหนดใบ (leaf nodes) ค่าคุณสมบตั ิ
(attribute) ทีใ่ชส้ าหรบัเปรยีบเทยีบเงื่อนไขจะอยู่ใน
โหนดตดัสนิใจ ซึง่ผลลพัธ์การเปรยีบเทยีบจะอยู่ใน
สาขา (Branches) และในแต่ละสาขาจะน าไปสู่
โหนดตดัสนิใจอื่น หรอืโหนดใบ ซึง่โหนดใบจะเกบ็
ผลลัพธ์ของการจ าแนกไว้ (Quinlan,1986; 
Quinlan, 1990) โดยก าหนดให้ภาพตวัอกัษร ก-ฮ 
เป็นภาพจ าลองทีไ่ดจ้ากลายมอืเขยีนของกลุ่มขอ้มูล
ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 10 ตัวอักษร ตรวจเช็ค
คุณลักษณะเด่นตัวอักษรภาษาไทยแต่ละตัว น า
คุณลักษณะตั ว อักษ ร แทนข้ อ มู ล เ ว ก เ ต อ ร์
(eigenvector) ท าการแปลงโครงสร้างเมตริกซ์
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ข้อมูลไปเป็นเวกเตอร์แถว ค านวณหาไอเกน
เวกเตอรท์ีส่อดคลอ้งกนักบัค่าไอเกน โดยน าผลรวม
ของคุณลกัษณะต่าง ๆ ของตวัอกัษรทีซ่ ้ากนัน ามา
เรยีงล าดบัไอเกนเวกเตอรท์ีส่อดคล้องกบัค่าไอเกน
จากม าก ไป น้ อย  แ ล้ ว คัด เ อ า เ ฉพา ะค่ า ที่ มี
คุณลกัษณะเด่น เขา้สมการหาค่า eigenvalue ดงั

ตารางที่ 1จากนัน้แล้วน าเอาลกัษณะเด่นของภาพ 
(feature extraction) ทุกตวัอกัษรเพื่อเขา้โปรแกรม 
Weka สร้างต้นไม้ตัดสินใจของตัวอักษร
ลายมือเขยีน ก-ฮ ดงัรูปที่ 5 เพื่อท าการรู้จ าของ
ตวัอกัษรต่อไป 

 
ตารางท่ี 1 การหาคุณลกัษณะตวัอกัษร ”ฌ” 
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หวั
หย

กับ
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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 

 

 

 
 

รปูท่ี 5 ผลลพัธต์น้ไมต้ดัสนิใจของตวัอกัษรลายมอืเขยีน ก-ฮ 
 
 

สมการหาค่า eigenvalue 
Eigenvalue = √[(ของน ้าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละตวัแปรในองคป์ระกอบนัน้)2]                 สมการที ่6 
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3. ภาพรวมของระบบและขัน้ตอนการ
ท างาน 

ภาพรวมของระบบและขัน้ตอนการท างานมี
วธิกีารด าเนินงานวจิยัดงันี้ 

3.1 รบัขอ้มลูภาพตวัอกัษรเขา้สูร่ะบบ 
3.2 ประมวลผลก่อนโดยปรบัภาพสขีอง   

ตวัอกัษรบนรูปภาพให้เป็นตวัอกัษรสขีาวพืน้หลงัสี
ด า (binarization) น ามากรองสญัญาณรบกวนออก
จากภาพขาวด า (noise filtering) ท าการตีกรอบ
รอบแต่ละวตัถุบนรปูภาพ (bounding box)   

3.3 วเิคราะหต์วัอกัษรทีส่มัผสักนัในแนวตัง้
ด้วยเส้นจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตามข้อ 
2.1  

3.4 การวิเคราะห์ตัวอกัษรที่สมัผสักนัใน
แนวนอนด้วยความกว้างมัธยฐานของตัวอักษร 
(median of character width) ตามขอ้ 2.2 

3.5 น าแบบจ าลองลายมือเขียน (hand 
written model) มาแยกตวัอกัษรทีส่มัผสัออกจาก
กนั ดว้ยการใชก้ฎทีไ่ดจ้ากตน้ไมต้ดัสนิใจ  

3.6 แสดงผลตวัอกัษร น าวตัถุบนภาพได้
จากการ bounding box ไปท าการตรวจสอบระดบั
พยญัชนะดว้ยเสน้จากการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้
บนพยญัชนะและเสน้จากการวเิคราะห์ถดถอยเชิง
เส้นล่างพยัญชนะ ถ้าวัตถุนัน้มีความสูงมากกว่า
ความสงูของเสน้จากการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้ทัง้
สองเสน้จะไดว้ตัถุตวัตดิหรอือกัษรเดี่ยวหางยาวดงั
รูปที่ 7ก ไม่ต้องน าไปตดั ส่วนอกัษรที่สมัผสักนัใน
แนวตัง้ ท าการตดัดว้ยเสน้จากการวเิคราะหถ์ดถอย
เชิงเส้นดังรูปที่ 7ข และตัวอักษรที่ส ัมผัสกันใน
แนวนอน ตดัดว้ยความกวา้งมธัยฐานของตวัอกัษร 
จะไดอ้กัษรแต่ละตวัออกมาดงัรปูที ่7ค     

 

 
 

รปูท่ี 6 ขัน้ตอนการท างานของระบบ 
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รปูท่ี 7 แสดงผลตวัอกัษร 
 
4. ผลการวิจยัและวิเคราะห ์

ในการน าตวัอกัษรลายมอืเขยีนมาเทยีบดว้ย
ต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งมีความรู้จ าน้อยกว่าตัวอักษร
พมิพ์หรอืตวัอกัษรที่คดัตวับรรจงทัง้หมด จากการ
วิเคราะห์พบว่าตัวอักษรลายมือเขียนบางตัวมี
คุณลกัษณะไม่ครบเหมอืนตวัพมิพ์ เช่น การเขยีน 
ร, ล, ย, พ, บ ไม่มหีวั หรอืมหีางยาวเกนิก าหนด จงึ
ท าใหก้ารรูจ้ าคลาดเคลื่อนลดลงได ้

การน าตัวอักษรลายมือ เขียนที่ตัด ได้
ตรวจสอบคุณลักษณะก่อนว่าตัวอักษรแต่ละตัวมี
คุณลักษณะอะไรบ้าง  เช่น  “ม ” เ ป็นลักษณะ
ตวัอกัษรลายมือเขยีน (รูปที่ 1) มีคุณลกัษณะเปิด
บนขวา (รปูที ่2) ตวัอกัษรสัน้ ไม่มหีวัแตก (รูปที ่3) 
มีลูปช่องที่ 1, 4 และช่องที่ 7 (รูปที่ 4) เมื่อน ามา
เทยีบด้วยต้นไมต้ดัสนิใจของตวัอกัษรลายมอืเขยีน 
ก-ฮ ที่เตรยีมไว ้ผลลพัธ์ทีไ่ดค้อื T33 เท่ากบัอกัษร 
“ม” ดงัรปูที ่8ก สว่นตวัอกัษรทีต่ดิดา้นหลงัตวัอกัษร 
“ม” น าตัวอกัษรนัน้มาตรวจสอบคุณลักษณะด้วย
ต้นไม้ตัดสินใจตัวติดด้านหลังที่เตรียมไว้เพื่อให้
ทราบว่ามคีุณลกัษณะเหมอืนตวัอกัษรใด พบว่าเป็น
ลักษณะตัว อักษรลายมือ เขียน  ( รู ปที่  1)  มี
คุณลกัษณะเปิดล่าง (รูปที่ 2) ตวัอกัษรสัน้ ไม่มหีวั

แตก (รูปที่ 3) ไม่มีลูป (รูปที่ 4) ผลลัพธ์ที่ได้คือ 
T46 เท่ากบัอกัษรสระอา (-า) ดงัรปูที ่8ข  

ผลลพัธก์ารทดลองตดัตวัอกัษรลายมอืเขยีน
ที่ผ่านการสแกนมีจ านวนทัง้หมด 1,234 ตัว ใช ้
Matlab 2010 ท าการแยกตวัอกัษรได ้1,116 ตวั คดิ
เป็นรอ้ยละ 90.44 ตามตารางที ่2 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 2 ผลลัพ ธ์ ก า รทดลอ งตัดตั ว อักษ ร

ลายมอืเขยีนจ าแนกตามพยญัชนะ สระ 
และวรรณยุกต ์

 
 

ตวัอกัษร 
จ านวน
ทัง้หมด 

จ านวนที่
แยกได ้

คดิเป็น
รอ้ยละ 

พยญัชนะ   772   701 90.80 
สระล่าง     59    54 91.53 
สระขา้ง   124   115 92.74 
สระบน   225   197 87.56 
วรรณยุกต ์     54    49 90.74 

รวม 1,234 1,116 90.44 
 
5. สรปุ 

ในปจัจุบนัขอ้มลูมหีลากหลายรูปแบบ ซึง่ถ้า
ขอ้มลูทีเ่ขยีนบนกระดาษ ถ้าใชก้ าลงัคนในการป้อน
ข้อมูลเข้าสู่ระบบจะใช้เวลานานและอาจเกิดการ
ผิดพลาดจากการน าเข้าข้อมูลได้ แต่ถ้าเก็บเป็น
รปูภาพ ระบบฐานขอ้มูลกจ็ะต้องใชพ้ืน้ทีใ่นการเกบ็
ข้อมูลนัน้มาก จึงมีระบบการรู้จ าภาพตัวอักษร
เกิดขึ้นเพื่อความรวดเร็วและประหยดัพื้นที่ในการ
เก็บข้อมูล ซึ่งขัน้ตอนของระบบการรู้จ าภาพตัว 
อกัษรจะมีหลายขัน้ตอน เริ่มจากรับข้อความเป็น
รูปภาพ ท าการตดัแยกตวัอกัษรทัง้หมด แล้วน ามา
ท าการรูจ้ าตวัอกัษร จากนัน้น าผลที่ได้จากการรูจ้ า
มาเกบ็ลงระบบฐานขอ้มูล ขอ้มูลทีไ่ด้ในการรู้จ าตวั 
อกัษรจะมคีวามถูกตอ้งกต่็อเมื่อมผีลจากการแยกตวั
อกัษรที่ถูกต้อง ในการตดัแยกตวัอกัษรนัน้มคีวาม
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ยากในการตดัรปูแบบตวัเขยีน เน่ืองจากรปูแบบการ
เขียนตัวอักษรภาษาไทยมีทัง้ตัวอักษรเดี่ยวและ

ตัวอักษรติดระหว่างพยัญชนะกับสระบน และ
พยญัชนะกบัสระล่าง 

 
ก 

 
  

ข 

 
 

รปูท่ี 8 ผลลพัธก์ารตรวจสอบคณุลกัษณะตวัอกัษร 
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จากการทดลองการตดัในแนวตัง้จากการใช้
เส้นจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นสามารถตัด
แยกระหว่างพยญัชนะกบัสระบนและสระล่างได ้แต่
บางครัง้เสน้จากการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้ทีไ่ด้มี
ความผิดพลาด จึงต้องใช้ค่าเฉลี่ยของความสูง
พยญัชนะเพื่อหาเสน้ระดบัพยญัชนะแทน ส่วนการ
ตดัในแนวนอนด้วยค่าความกว้างมธัยฐานของตัว
อกัษรบนรูปภาพในการหาค่าความกว้างมธัยฐาน
ของตัวอักษรนัน้ จะต้องน าเอาเฉพาะความกว้าง
ของพยญัชนะมาค านวณเท่านัน้ เนื่องจากค าในบาง
ขอ้ความอาจจะมสีระขา้งปะปนอยู่รวมดว้ย ซึ่งสระ
ขา้งโดยปกตจิะมคีวามกวา้งน้อยกว่าพยญัชนะ เช่น 
สระเอ สระไอ ท าใหก้ารค านวณค่าเฉลีย่ความกวา้ง
เกดิความผดิพลาดได ้สง่ผลใหก้ารตดัผดิพลาดตาม
ไปดว้ย แต่เมื่อน าเอาเฉพาะพยญัชนะมาค านวณท า
ให้ผลที่ได้จากการตัดในแนวนอนมีความถูกต้อง
แม่นย าเพิม่มากขึน้ 
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