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การรู้จ าตวัอกัษรพิมพ์ไทย เพื่อระบุรูปภาพตวัอกัษรว่าเป็นตวัอกัษรใด โดยการใช้วิธี

คอนดิชัน่นลัแรนดอมฟิลด์สและระยะเซนทรอยด์แบบล าดบัชั้น โดยขั้นตอนการด าเนินการนั้นจะ
ประกอบไปดว้ยการสกดัคุณลกัษณะเด่นและการจ าแนกตวัอกัษร ส าหรับการสกดัคุณลกัษณะเด่น
นั้น โดยการกระจายทิศทางส าหรับรูปภาพของตวัอกัษร เพื่อท าการวิเคราะห์ส าหรับคุณลกัษณะ
ของตวัอกัษรส าหรับฟอนต์ท่ีแตกต่างกนั  ถดัจากนั้น จะเป็นขั้นตอนการจ าแนกว่าเป็นตวัอกัษร
ชนิดใด ซ่ึงจะใช ้2 วธีิดว้ยกนั ส าหรับวิธีการแรก คือ การใชว้ิธีคอนดิชัน่นลัแรนดอมฟิลด์ส เพื่อท า
การเลือกคุณสมบติั ท่ีใชใ้นการจ าแนกตวัอกัษรภายในแต่ละกลุ่มของชุดขอ้มูล เม่ือกลุ่มขอ้มูลท่ีได้
จากการท านายจากชุดฝึกฝนแล้ว ต่อไปจะท าการจ าแนกว่าข้อมูลจากการทดสอบนั้น มีความ
คลา้ยคลึงกนัมากท่ีสุดกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท านายจากชุดฝึกฝน โดยจะใชว้ิธีการ ซ่ึงเรียกวา่ ระยะ
เซนทรอยด์แบบล าดบัชั้น  เพื่อท าการเปรียบเทียบขอ้มูลทดสอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท านายของ
แต่ละชุดขอ้มูลฝึกฝนจากวิธีแรก โดยวดัจากค่าระยะเซนทรอยด์แบบล าดบัชั้นท่ีมีค่าใกลเ้คียงกนั
มากท่ีสุด โดยงานวจิยัน้ีมีจ  านวนตวัอกัษรท่ีน ามาเป็นขอ้มูลชุดฝึกฝน จ านวน 80,960 ตวัอกัษร และ
จ านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบจ านวน  1,227 ตวัอกัษร ซ่ึงสามารถรู้จ าตวัอกัษรได ้1,190 ซ่ึงความ
ถูกตอ้งคิดเป็น 96.96 % 

                                                        



ABSTRACT 
 
Title of Thesis Printed Thai Character Recognition Using Conditonal Random Fields 

and Hierarchical Centroid Distance 
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Degree  Master of Science(Applied Statistics and Information Technology) 
Year 2013 
 

 
This paper presents a multi-font usage for a printed Thai character recognition method 

which uses topological properties. The process of character recognition includes a feature 
extractor and a classifier.  In the feature extraction, the gradient character image is analyzed and 
represented into each font type. Next, the classifier will take in two stages of recognition to 
improve character recognition that has to discriminate among different font-styles in training 
set.In the first classification stage, CRFs model is applied to perform feature selection which all 
features are used to classify the character within each group of data set to have competitive set of 
predictors to fine features. In the fine classification stage, the ‘hierarchical centroid’ of points in 
the tested character pattern are computed and compared with the set of predicted characters. The 
nearest neighbor value will be used as a classifier for printed Thai character recognition .The 
proposed methods have been tested thoroughly by using 80,960 Printed Thai characters from 
documents for training set and 1,227 Printed Thai characters from websites and license plate for 
test set .The number of accurate Printed Thai characters is 1,190 and the recognition rate is  
96.96%.                                                               
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บทที ่1 
 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 

ปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยีทางดา้นการประมวลผลรูปภาพ (Image Processing)  มา
ประยุกตใ์ชก้บังานหลายๆ ระบบ และในงานหลายๆ ดา้น เช่น การจบัอารมณ์ของคนท่ีเดินผา่นไป
มาดูจากใบหนา้ ท่าทางการเดิน  การน าการประมวลผลรูปภาพมาใชง้านในส่วนส าหรับเป็นตาของ
หุ่นยนตโ์ดยเม่ือหุ่นยนต์เดินถึงประตูหนา้ห้องใดห้องหน่ึงแลว้หุ่นยนต์จะหยุดและท าการถ่ายภาพ
ป้ายห้องด้วยกล้องและตรวจสอบว่าใช่ห้องเป้าหมายหรือไม่  การตรวจจับใบหน้าบุคคลเพื่อ
วิเคราะห์หาผูต้อ้งสงสัยในการกระท าความผิดการคดัแยกวตัถุในโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นต้น 
ส าหรับโปรแกรมการรู้จ าตวัอกัษรดว้ยแสง (Optical Character Recognition หรือ OCR) คือหน่ึงใน
เทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาพเช่นเดียวกัน  และเทคโนโลยีการรู้จ  าตวัอกัษรน้ี เป็น
กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการแปลงภาพของขอ้ความท่ีเก็บบนัทึกไวใ้นรูปเอกสารกระดาษ
เป็นไฟลเ์อกสารท่ีสามารถแกไ้ขไดโ้ดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยน าภาพจากเอกสารต่างๆ ผา่นเคร่ือง
สแกนเนอร์หรือกลอ้งดิจิตอล ซ่ึงภาพท่ีไดจ้ะมีการจดัเก็บไวใ้นรูปไฟล์ BMP JPG หรือ PDF เป็น
ตน้ เม่ือน าไฟล์ภาพท่ีได้เขา้สู่ระบบ โปรแกรมจะท าการแปลงไฟล์ภาพนั้นๆ เป็นขอ้ความท่ีผูใ้ช้
สามารถน ามาแกไ้ขได ้ 

หลกัการรู้จ าตวัอกัษรดว้ยแสง โดยทัว่ไปแลว้จะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของภาษาท่ีจะ
น ามาแปลง  เน่ืองจากแต่ละภาษานั้นมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ส าหรับเทคโนโลยีการรู้จ าตวัอกัษร
ส าหรับภาษาไทยนั้น ได้มีการพฒันาให้สามารถรองรับการรู้จ าตวัอกัษรหลายขนาดและหลาย
ฟอนต ์ เพื่อเพิ่มความถูกตอ้งแม่นย  าในการรู้จ าภาษาไทย  โดยเฉพาะรูปแบบของตวัอกัษรภาษาไทย
ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัมาก  เช่น ด-ค-ต, ก-ถ-ภ, ผ-ฝ-พ-ฟ เป็นตน้ 

ส าหรับงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้จ  าตวัอกัษรไทยไดเ้สนอวิธีการเรียนรู้จ าตวัอกัษร
ต่าง ๆ เช่น Back-Propagation Neuron Network (BPN), Time-Delay Neuron Network (TDNN) 
หรือ Fuzzy Logic เป็นตน้  
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ส าหรับงานวิจยัน้ีจะได้น าเสนอกระบวนการรู้จ าตวัอักษรไทยด้วยวิธีการConditional 
Random Fieldsและ   Hierachical Centroid  ซ่ึงเป็นวิธีการใชค้่าความน่าจะเป็นและความคลา้ยคลึง
กนัจากระยะห่าง ท าใหมี้ความถูกตอ้งสูงในการรู้จ าตวัอกัษรไทยแบบหลายฟอนตแ์ละหลายขนาด  
 

1.2 วตัถุประสงค์งำนวจิัย 
 

1)  เพื่อเสนอกระบวนการรู้จ าตวัอกัษรภาษาไทยดว้ยเทคนิค Conditional Random Fields 
และ Hireachical Centroid Distance 

2)  เพื่อพฒันาระบบการรู้จ าตวัอกัษรภาษาไทยใหมี้ความถูกตอ้งแม่นย  าในระดบัท่ีสามารถ
ยอมรับไดแ้ละยงัเป็นประโยชน์ในการน าไปสู่การพฒันาระบบการรู้จ าเอกสารท่ีมีรูปแบบขอ้ความ
ท่ีมีการใชฟ้อนตห์ลายรูปแบบ และฟอนตห์ลายๆ ขนาด ท่ีสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 
 

1.3 ขอบเขตกำรวจิัย 
 

งานวิจยัฉบบัน้ีมีการศึกษาขอ้มูลและรูปแบบการรู้จ าตวัอกัษร โดยการจ าแนกตวัอกัษร
ภาษาไทย โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกท่ีจะใช้ขอ้มูลตวัอกัษรภาษาไทย จากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ 30 เวบ็ไซตแ์ละ
ป้ายทะเบียนรถซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะมีความหลากหลายของลกัษณะตวัอกัษร ท าให้เหมาะสมจะใชเ้ป็น
ขอ้มูลส าหรับชุดทดสอบในการวจิยัคร้ังน้ี 

ส าหรับขอ้มูลชุดฝึกฝน มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1)  ตวัอกัษรเป็นตวัอกัษรเด่ียว โดยลกัษณะของฟอนต์มีลกัษณะเป็นตวัปกติ ตวั

เอียงและตวัหนา และมีขนาด 16, 18, 20 และ 22 จุดเท่านั้น 
2)  ไฟล์รูปภาพข้อความท่ีน ามาใช้ส าหรับข้อมูลชุดการฝึกฝน นั้นมาจากการ

สแกน (Scan) โดยก าหนดความละเอียดเป็น 600 จุดต่อน้ิว ในแบบระดบัสี RGB (RGB Scale)  
ส าหรับขอ้มูลชุดการทดสอบ มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) ไฟล์รูปภาพขอ้ความจากเวบ็ไซต์ต่างๆ และป้ายทะเบียนรถ โดยท าการตดั
เฉพาะตวัอกัษร เพื่อน ามาทดสอบการรู้จ า ซ่ึงใชโ้ปรแกรม Photoshop ในการตดัเฉพาะตวัอกัษร 

ส าหรับขอ้มูลชุดการทดสอบและไฟล์ภาพท่ีน ามาเป็นขอ้มูลชุดการฝึกฝนและขอ้มูลชุด
ทดสอบจะเก็บเป็นไฟล์ประเภท jpg เท่านั้น แลว้น าไฟล์เอกสารมาแปลงเป็นภาพในระดบัสีเทา 
(Gray Scale) และน ามาแปลงเป็นภาพขาวด า (Binary Image) ตามล าดบัเพื่อใชเ้ขา้สู่กระบวนการ
รู้จ าตวัอกัษรในขั้นต่อไป 
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1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

1)  สามารถประยุกต์และพฒันารูปแบบการท างานเพื่อรู้จ  าตวัอกัษร โดยใช้วิธีการของ
คอนดิชัน่นลัแรนดอมฟิลดส์ร่วมกบัวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการแปลงไฟล์รูปภาพ
ข้อความของเอกสารต่างๆ ให้ได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องและรวดเร็วยิ่งข้ึนรวมทั้ งสามารถแยกแยะ
องคป์ระกอบท่ีไม่ใช่ขอ้ความภายในไฟลน์ั้นได ้เช่น รูปภาพ เป็นตน้  

2)  ประยกุตคุ์ณลกัษณะท่ีน าเสนอเพื่อใชใ้หเ้กิดประโยชน์ส าหรับไฟลรู์ปภาพขอ้ความท่ี 
ภายในไฟลป์ระกอบดว้ยฟอนตห์ลายประเภท หลายลกัษณะ และหลายขนาด   
 



 
บทที ่2 

 

ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
เทคนิคท่ีน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรรู้จ  ำตวัอกัษรภำษำไทยนั้นมีหลำยเทคนิค โดยแต่ละ

เทคนิคก็จะมีกระบวนกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีแตกต่ำงกนั ในบทน้ีจะกล่ำวถึงขั้นตอน วิธีกำร 
และเทคนิคท่ีน ำมำใชใ้นงำนวจิยัน้ี 

 

2.1 ภาพและความหมายของพกิเซล 
 

พิกเซล (Pixel) คือ จุดหรือเม็ดสีท่ีประกอบกนัท ำให้เกิดเป็นภำพ ภำพหน่ึง ๆ จะประกอบดว้ย
พิกเซลมำกมำย ซ่ึงภำพแต่ละภำพท่ีสร้ำงข้ึนจะมีควำมหนำแน่นของพิกเซลเหล่ำน้ีแตกต่ำงกนั
ออกไป ควำมหนำแน่นน้ีเป็นตวับอกถึงควำมละเอียด (Resolution) ของภำพ ซ่ึงมีหน่วยเป็น ppi 
(Pixel Per Inch) คือ จ ำนวนพิกเซลต่อน้ิว ดงัภำพท่ี 2.1  ถำ้ค่ำ ppi ยิง่สูง ภำพก็จะมีควำมละเอียดและ
คมชดัมำกข้ึน (อ ำนำจ สำทสิทธ์ิ, 2549: 6) 
 

 
 
ภาพที ่2.1  แสดงต ำแหน่งของเมด็สีหรือพิกเซล 
      เม่ือ N  คือ  เป็นจ ำนวนพิกเซลท่ีมำกท่ีสุดในแกน Y 

M  คือ  เป็นจ ำนวนพิกเซลท่ีมำกท่ีสุดในแกน X 
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ในภำพหน่ึง ๆ สำมำรถอธิบำยไดใ้นรูปแบบเมตริกซ์ของพิกเซลขนำด N x M ดงัภำพท่ี 2-2 
โดยใชคู้่ล  ำดบั f (i, j) แทนค่ำของแต่ละพิกเซล และบ่งช้ีควำมเขม้แสงท่ีพิกเซลนั้น ๆ ของภำพ ดงั
ตวัอยำ่งภำพท่ี 2.2 
 

 
 

ภาพที ่2.2  แสดงเมตริกซ์ของพิกเซลในภาพ 
   

ค่ำท่ีก ำกบัแต่ละพิกเซลจะแสดงถึงค่ำเฉล่ียของควำมเขม้แสงท่ีพิกเซลนั้น โดยค่ำของ
พิกเซลดงักล่ำวจะเขียนแทนดว้ย f (i, j) 
 

2.2 การประมวลผลภาพเชิงตัวเลข (Digital Image Processing) 
 

กำรประมวลผลรูปภำพเป็นเทคนิคในกำรประมวลผลขอ้มูลรูปภำพ โดยคอมพิวเตอร์จะ
อ่ำนภำพท่ีถูกส่งเขำ้ไป แลว้แปลงเป็นตวัเลข สำมำรถน ำขอ้มูลตวัเลขเหล่ำนั้นมำท ำกำรวิเครำะห์
และพฒันำในส่วนงำนต่ำง ๆ ได ้

โดยปกติรูปภำพดิจิตอล (Digital Image) สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 
2.2.1  รูปภาพแบบบิตแมป (Bitmap Image)  
เป็นรูปภำพท่ีประกอบดว้ยส่วนยอ่ยเล็กๆ เรียกวำ่ เม็ดสีหรือพิกเซล (Pixels) แต่ละพิกเซล

จะมีค่ำของสีและต ำแหน่งของ ดงันั้นเม่ือมีกำรขยำยขนำดของรูปภำพแบบบิตแมป เกินขนำดจริง
หรือท ำกำรลดจ ำนวนพิกเซลกจะท ำใหร้ำยละเอียดของภำพลดลงได ้ดงัตวัอยำ่งแสดงในภำพท่ี 2.3 
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ภาพที ่2.3  แสดงเมด็สีหรือพิกเซลท่ีประกอบในรูปภำพ 
แหล่งทีม่า:  อุรีรัฐ  สุขสวสัด์ิชน,  2553: 3. 
 

2.2.2  รูปภาพแบบบิตแมป (Bitmap Image)  
เป็นรูปภำพท่ีเกิดจำกเส้นต่ำงๆ ท่ีประกอบกนัดว้ยกำรใชว้ิธีทำงคณิตศำสตร์ในกำรค ำนวณ

จุดตดัและต่อกนัของแกน โดยแต่ละเส้นเกิดจำกจุดต่ำง ๆ ท่ีเช่ือมต่อกนั หรือ เช่ือมต่อกนัดว้ยกำรใช้
จุดท่ีควบคุมเพียงไม่ก่ีจุด 
  

2.3 การแทนภาพด้วยภาพแบบดิจิตอล 
 

ภาพแบบดิจิตอล (Digital Image) นั้นเป็นภาพท่ีถูกแปลงมาจากอนาลอก (Analog) ให้อยู่
ในรูปของตวัเลข โดยภาพอนาลอกถูกแบ่งเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมเล็กๆ ท่ีเรียกว่าพิกเซล โดยในแต่ละ
พิกเซลจะถูกระบุต าแหน่งดว้ยคู่โคออดิเนต (x, y) และค่าระดบัความเขม้แสงของพิกเซลนั้นๆ โดย
สามารถแปลงภาพเป็นภาพแบบดิจิตอลไดโ้ดยมีขั้นตอนและวธีิการดงัต่อไปน้ี 

เม่ือน าสัญญาณอนาลอกท่ีตอ้งการประมวลผลผา่นส่วนท่ีเรียกวา่ ดิจิไตเซอร์ (Digitizer) ซ่ึง
จะมีหน้าท่ีในการเปล่ียนสัญญาณอนาลอกให้เป็นสัญญาณดิจิตอล จากนั้นท าการควอนไตซ์
(Quantizing) เพื่อแปลงค่าความเขม้แสงให้เป็นตวัเลข ฟังก์ชัน่ของภาพ f (x, y) จะถูกท าให้เป็น
สัญญาณไม่ต่อเน่ืองทั้งระนาบของภาพซ่ึงเรียกวา่ การสุ่มภาพ (Image Sampling) ของฟังก์ชัน่ท่ีได้
เรียกวา่ การควอนไตซ์ระดบัความเขม้แสง (Grey Level Quantization) (อ านาจ สาทสิทธ์ิ, 2549: 8)
จะไดข้อ้มูลท่ีเป็นดิจิตอล ดงัภำพท่ี 2.4  
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ภาพที ่2.4  แสดงกำรท ำ Sampling และ Quantization 
 

สมมุติวำ่สัญญำณภำพต่อเน่ือง f (x, y) ถูกดิจิไตซ์ในระนำบ x และ y เป็นช่วงเท่ำ ๆ กนัโดย
สำมำรถจดั f (x, y) ใหอ้ยูใ่นรูปของเมตริกซ์ ขนำด N x N (อ านาจ สาทสิทธ์ิ, 2549: 8) ไดด้งัสมกำร
ต่อไปน้ี  
  f(0,0)           f(0,1)               f(0,2)    …f(0,N-1) 
  f(1,0)           f(1,1)        f(1,2)    …f(1,N-1) 
f (x,y)  =     .  .            .              .  
      .  .            .              . 
  f(N-1,0)           f(N-1,1)         f(N-1,2)     …f(N-1,2) 
 

ซ่ึงทางขวาของสมการ จะเรียกว่าขอ้มูลภาพดิจิตอล และทุก ๆ สมาชิกของเมตริกซ์จะ
เรียกว่า พิกเซล จากขบวนการสร้างภาพดิจิตอลดงัขา้งตน้ จะพบว่าสามารถรู้ขนาดของความ
ละเอียดของภาพ N x N พิกเซล และจ านวนระดบัของความเขม้แสง ในทางปฏิบติัการท าควอนไต
เซชัน่ในระบบภาพดิจิตอล (อ านาจ สาทสิทธ์ิ, 2549: 9) จะมีค่าดงัสมการ  
 

เม่ือ B คือ ขนาดของขอ้มูลภาพท่ีเป็นดิจิตอล ขนาด N x N x M 

G คือ จ านวนความเขม้ของแสงท่ีตอ้งการส าหรับการเก็บขอ้มูลของภาพ 
 โดย M คือ จ านวนบิตท่ีใชใ้นการแทนขอ้มูลของภาพ 1 พิกเซล 
  G  คือ M2  
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2.3.1 การจัดเกบ็ข้อมูลภาพแบบดิจิตอล 
โดยทัว่ไปแลว้ภาพจะมีความเขม้ตั้งแต่ 2 ระดบัข้ึนไป แต่ท่ีนิยมใชก้นัมาก คือค่าระดบั

ความเขม้ของพิกเซลท่ีเท่ากบั 256 ระดบั ซ่ึงจะท าให้ค่าของพิกเซลอยูใ่นช่วง (0-255) โดยใชเ้น้ือท่ี
ในการเก็บขอ้มูลขนาด 1 ไบตห์รือ 8 บิต ส าหรับขอ้มูล 1 พิกเซล (256) ในกรณีท่ีตอ้งการภาพท่ีมี
ความเขม้สูงอาจจะตอ้งการจ านวนบิตส าหรับการเก็บขอ้มูลมากกวา่ 8 บิต คืออาจจะเป็น 16 หรือ 24 บิต 
โดยจะแยกความแตกต่างของภาพแต่ละประเภทให้เห็นอยา่งชดัเจนได ้(อ านาจ สาทสิทธ์ิ, 2549: 9) 
ดงัน้ี  

2.3.1.1 ภาพ 2 ระดบั คือมีพิกเซลสีขาวกบัสีด าเท่านั้น โดยแต่ละพิกเซลจะมีขนาด
ของขอ้มูลเท่ากบั 1 บิต 

2.3.1.2 ภาพ 16 ระดบั คือในแต่ละพิกเซลจะมีขนาดของขอ้มูล 4 บิต ซ่ึงท าให้
สามารถแสดงได ้16 ระดบัสี 

2.3.1.3 ภาพ 256 ระดบั คือในแต่ละพิกเซลจะมีขนาดของขอ้มูล 8 บิต ซ่ึงท าให้
สามารถแสดงภาพไดค้วามเขม้ถึง 256 ระดบั 

2.3.1.4 ภาพทรูคลัเลอร์ (True Color) คือในแต่ละพิกเซลจะมีขนาดของขอ้มูล 24 บิต 
ท าให ้สามารถแสดงภาพออกมาไดเ้หมือนจริงมากท่ีสุด เพราะสามารถแสดงสีไดถึ้ง 16,777,216 สี 
ภาพทรูคลัเลอร์สามารถแสดงไดเ้ฉพาะภาพสีเท่านั้น ไม่สามารถแสดงเป็นภาพขาวด าได ้ดงัภาพท่ี 2.5 

 

 
 

ภาพที ่2.5  แสดงตวัอยำ่งภำพทรูคลัเลอร์ 
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โดยทัว่ไปวธีิกำรประมวลผลภำพเชิงตวัเลขท่ีท ำใหค้อมพิวเตอร์สำมำรถรู้จกัวตัถุในภำพได้
นั้นแบ่งออกไดเ้ป็นสองระดบัดว้ยกนัคือ กำรประมวลผลภำพในระดบัต ่ำ (Low-Level Image 
Processing) และกำรประมวลผลภำพในระดบัสูง (High-Level Image Processing)  

กำรประมวลผลภำพในระดบัต ่ำ คือ กำรประมวลผลเชิงตวัเลขเกือบทั้งหมด เพื่อหำตวัแปร
ต่ำงๆ มำอธิบำยขอ้มูลของภำพ เพื่อตอ้งกำรน ำตวัแปรตำงๆ เหล่ำนั้นไปใชส้ ำหรับกำรประมวลผล
ภำพระดบัสูงต่อไป โดยทัว่ไป แลว้กำรประมวลผลภำพระดบัต ่ำจะประกอบดว้ย กำรประมวลผล
ภำพก่อน (Pre-Processing) เช่น กำรก ำจดัสัญญำณรบกวน หรือกำรท ำให้ภำพคมชัดกำรหำ
ขอบภำพ เป็นตน้ 

กำรประมวลผลระดบัสูงเป็นกำรน ำผลลพัธ์ หรือสัญลกัษณ์ท่ีไดจ้ำกกำรประมวลผลภำพ
ระดบัต ่ำมำตีควำมหรือประมวลเพื่อให้คอมพิวเตอร์สำมำรถรู้จกัและเขำ้ใจภำพได้ ส ำหรับควำม
แตกต่ำงของกำรประมวลผลภำพ ทั้ง 2 ประเภท นั้นคือ กำรประมวลผลภำพระดบัต ่ำจะใชค้่ำพิกเซล
ของจุดภำพ ส่วนกำรประมวลภำพระดบัสูงนั้นจะน ำขอ้มูลภำพท่ีไดม้ำ ประมวลผลและถูกแสดงใน
ลกัษณะของสัญลกัษณ์ของส่ิงต่ำงๆ ท่ีปรำกฏในภำพ เช่น ขนำดของวตัถุ รูปร่ำง และควำมสัมพนัธ์
กนัระหวำ่งวตัถุในภำพ (อ านาจ สาทสิทธ์ิ, 2549: 10) 

 

2.4 การสร้างภาพแบบไบนาร่ี (Binary Image) 
 

กำรสร้ำงภำพไบนำร่ีสำมำรถท ำได้โดยใช้เทคนิคกำรท ำเทรชโฮล  (Thresholding 
Technique) โดยพิจำรณำว่ำพิกเซลใดเป็นสีขำวหรือสีด ำ จะกระท ำโดยกำรเปรียบเทียบระหว่ำง
พิกเซลของภำพเร่ิมตน้กบัค่ำคงท่ีค่ำหน่ึงท่ีเรียกวำ่ “ค่ำเทรชโฮล” (Threshold Value) เทคนิคน้ีใชก้นั
มำกในกรณีท่ี ขอ้มูลภาพมีลกัษณะท่ีต่างกนัระหวา่งวตัถุ (Object) และพื้นหลงั (Background) โดย
ค่าของพิกเซลของภาพใด ๆ ท่ีมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบัค่าเทรชโฮลจะถูกเปล่ียนเป็น 0 (จุดด า) ใน
การสร้างภาพไบนาร่ีโดยใช้เทคนิคเทรชโฮลเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีเหมาะสมและคมชดั  ส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุดคือ ค่าเทรชโฮล เน่ืองจากถา้เลือกค่าเทรชโฮลท่ีไม่เหมาะสม (ค่าเทรชโฮลท่ีมีค่านอ้ยเกินไป
หรือมากเกินไป) ภาพท่ีไดอ้าจจะมืดเกินไป หรือสวา่งมากเกินไป หรือภาพท่ีไดมี้ส่ิงรบกวน (Noise) 
เกิดข้ึน อนัเป็นผลท าให้ภาพท่ีไดไ้ม่สวยงามเท่าท่ีควร ดงันั้นปัญหาของการสร้างภาพไบนาร่ี คือ
วิธีการก าหนดค่าเทรชโฮลท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละภาพท่ีจะน ามาท าการสร้างภาพไบนาร่ี ซ่ึงมีวิธี
ค  านวณหาค่าเทรชโฮลหลายวิธี โดยแต่ละวิธีเหมาะสมกบัลกัษณะการท างานท่ีแตกต่างกนัไป เช่น 
การหาค่าเทรชโฮลโดยก าหนดค่าล่วงหนา้ (Pre-assigned Threshold Value) การหาค่าเทรชโฮลจาก
ค่ากลาง (Mid-range Threshold Value) ซ่ึงแต่ละวธีิอธิบายไดด้งัน้ี 
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2.4.1 การหาค่าเทรชโฮลโดยการก าหนดค่าล่วงหน้า 
เป็นกำรก ำหนดค่ำเทรชโฮลโดยผูใ้ชเ้อง ค่ำเทรชโฮลจะอยูร่ะหวำ่งค่ำต ่ำสุดและค่ำสูงสุด

ของระดบัควำมเขม้แสงของภำพ เช่น ภำพอินพุทมีระดบัควำมเขม้แสง 256 ระดบั จะมีค่ำไดต้ั้งแต่ 
0-255 เม่ือเลือกค่ำเทรชโฮลไดแ้ลว้สำมำรถสร้ำงภำพไบนำร่ีได ้

 

2.4.2 การหาค่าเทรชโฮลจากค่ากลาง 
ส ำหรับวธีิน้ีจะเป็นกำรค ำนวณหำค่ำเทรชโฮลโดยอตัโนมติัโดยไม่ตอ้งให้ผูใ้ชเ้ป็นผูก้  ำหนด

โดยกำรหำค่ำเทรชโฮลน้ีใช้วิธีทำงสถิตในเร่ืองกำรหำค่ำกลำงหรือค่ำเฉล่ีย (Mean) ค่ำเทรชโฮลท่ี
ค ำนวณไดจ้ำกค่ำก่ึงกลำงท่ีอยูร่ะหวำ่งค่ำระดบัควำมเขม้สูงสุด (Maximum Level) และระดบัควำม
เขม้ต ่ำสุด (Minimum Level) ของภำพ เม่ือท ำกำรค ำนวณค่ำเทรชโฮลไดแ้ลว้ก็สำมำรถสร้ำง
ภำพไบนำร่ีไดโ้ดยน ำค่ำเทรชโฮลท่ีไดม้ำใช ้(อ านาจ สาทสิทธ์ิ, 2549: 10-11) 

 

2.5 การก าจัดสัญญาณรบกวนโดยการเปลีย่นแปลงรูปร่างหรือโครงสร้างของภาพ 
(Image Morphology) 

 
Morphology เป็นแขนงหน่ึงของชีววิทยำท่ีจดักำรเก่ียวกบัรูปร่ำงและโครงสร้ำงของสัตว์

และพืช ซ่ึงใชค้  ำเดียวกนัน้ีในเชิงคณิตศำสตร์ (Mathematical Morphology) ส ำหรับกำรประมวลผล
ภำพดิจิตอลเพื่อแยกองค์ประกอบของภำพท่ีจ ำเป็นเพื่อใช้แทน (Representation) หรือใช้อธิบำย 
(Description) รูปร่ำงของบริเวณ (Region Shape) ตวัอยำ่งขององคป์ระกอบของภำพ เช่น เส้นขอบเขต 
(Boundary) เส้นโครง (Skeleton และConvex Hull) (ยุทธพงศ ์ อุณหทวีทรัพย ์และ ณัฐกำนต์ ลิขิต
ผลจรูญ, 2553: 27) เป็นตน้  

กำรก ำจดัสัญญำณรบกวนถือว่ำเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท ำก่อนกำรประมวลผลภำพจริง (Image 
Pre-Processing) กำรก ำจดัสัญญำณรบกวนเป็นขั้นตอนกำรก ำจดัจุดภำพท่ีไม่พึงประสงค์ออกจำก
ภำพ โดยจะใช้วิธีกำรในกำรก ำจัดสัญญำณรบกวนโดยกำรใช้มอร์โฟโลยีทำงคณิตศำสตร์ 
(Mathematical Morphology) 

โดยทัว่ไปหลกักำรพื้นฐำนของมอร์โฟโลยีทำงคณิตศำสตร์จะเป็นกำรพิจำรณำเฉพำะจุด 
ภำพท่ีเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งกำรเท่ำนั้น คือ ถำ้สนใจภำพ 2 ระดบั กำรมอร์โฟโลยีจะพิจำรณำเฉพำะกลุ่ม
ของเม็ดสีด ำท่ีเป็นตวัข้อมูลเท่ำนั้น ส่วนกลุ่มของเม็ดสีขำวท่ีเป็นภำพพื้นหลงัแต่ปรำกฏอยู่บน
ตวัอกัษรนั้น จะไม่น ำส่วนน้ีไปพิจำรณำ ส ำหรับมอร์โฟโลยีทำงคณิตศำสตร์มีรูปแบบกำรท ำงำนท่ี
ส ำคญั คือ Dilation Erosion Closing และ Opening 
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2.5.1 การขยายภาพ (Dilation) 
Dilation คือ กำรขยำยพิกเซลของภำพ โดยกำรสแกนค่ำของ SE (Structuring Element) ท่ี

แสดงในภำพท่ี 2.6 บนแต่ละค่ำของพิกเซลภำพ โดยท ำกำรสแกนจำกต ำแหน่งบนซ้ำยไปยงั
ต ำแหน่งล่ำงขวำ ซ่ึงจะเปล่ียนค่ำของพิกเซลท่ีมีค่ำเป็น 0 ให้มีค่ำเป็น 1 เม่ือค่ำของพิกเซลใด ๆ พิกเซล
หน่ึงบน SE มีค่ำตรงกบัค่ำของพิกเซลภำพ และจะมีค่ำคงเดิม เม่ือทุกค่ำของ SE มีค่ำตรงกบัทุกค่ำ
ของพิกเซลภำพ   (อ านาจ สาทสิทธ์ิ, 2549: 16) โดยมีสมกำรดงัน้ี 

 
)( x

Bx
AUBA


  

 
โดยท่ี B คือ กำรท ำ Structure Element ในกำรขยำยพิกเซลของภำพ ซ่ึงหมำยถึง ทุก ๆ พิกเซล

ท ำกำรเคล่ือนยำ้ยไปยงั A โดยกำรยเูนียนไปตำมพิกดัของ x (อ านาจ สาทสิทธ์ิ, 2549: 16). 
 

 
 

ภาพที ่2.6  กำรค่ำของ SE (Structuring Element) 
 

 
 

ภาพที ่2.7  แสดงกำรท ำงำนของ Dilation 
 

จำกภำพท่ี 2.7 เม่ือค่ำของพิกเซลใน SE ตรงกบัค่ำของพิกเซลใด ๆ พิกเซลหน่ึงของภำพ 
พิกเซลท่ีต ำแหน่ง Origin จะเปล่ียนเป็น 1 ผลลพัธ์ของ Dilation แสดงดงัรูปท่ี 2.8 (b) 
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2.5.2 การย่อภาพ (Erosion) 
Erosion คือจะลดขนำดของเมด็สี โดยกำรสแกนค่ำของ SE บนแต่ละค่ำของเม็ดสีภำพ โดย

ท ำกำรสแกนจำกต ำแหน่งบนซ้ำยไปยงัต ำแหน่งล่ำงขวำ ซ่ึงจะเปล่ียนค่ำของเม็ดสีท่ีมีค่ำเป็น 1ให้มี
ค่ำเป็น 0 เม่ือเม็ดสีใดพิกเซลหน่ึงบน SE มีค่ำตรงกบัค่ำของเม็ดสีภำพ และจะมีค่ำคงเดิม เม่ือทุก
พิกเซลของ SE มีค่ำตรงกบัค่ำของเม็ดสีภำพแสดงดงัรูปท่ี 2.6 (อ านาจ สาทสิทธ์ิ, 2549: 17) โดยมี
สมกำรดงัน้ี 

 
  ABwBA W  :  
 

โดยท่ี B คือ Structuring Element ในกำรลดขนำดพิกเซลของภำพ โดย wB เป็นสับเซตของ 
A โดยท่ีค่ำของ B จะตอ้งประกอบดว้ยทุก ๆ พิกเซลของ w มีพิกดัเป็น (x, y) ซ่ึงค่ำ wB  จะตอ้งอยู่
ใน A (อ านาจ สาทสิทธ์ิ, 2549: 17). 

 
 

 
 

(a) ภำพก่อนกำรท ำ Dilation 
  

 
 

(b) ภำพผลลพัธ์ของกำรท ำ Dilation 
 

ภาพที ่2.8  ภำพก่อนและหลงักำรท ำ Dilation 
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ภาพที ่2.9  แสดงกำรท ำงำนของ Erosion 
 

จำกรูปท่ี 2.9 เม่ือค่ำของพิกเซลใน SE ทุก ๆ พิกเซลมีค่ำตรงกบัค่ำของพิกเซลในภำพทุก
ต ำแหน่ง พิกเซลท่ีต ำแหน่ง Origin จะมีค่ำคงเดิม และจะมีค่ำเป็น 0 เม่ือค่ำของ SE ตรงกบัค่ำของ
พิกเซลใดพิกเซลหน่ึงของภำพ ผลลพัธ์ของ Erosion แสดงดงัรูปท่ี 2.10 (b) 
 

 
  

(a) ภำพก่อนกำรท ำ Erosion 
  

 
 

(b) ภำพผลลพัธ์ของกำรท ำ Erosion 
 

ภาพที ่2.10  ภำพก่อนและหลงักำรท ำ Erosion 
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2.5.3 การโคลส์ซ่ิง (Closing) 
โดยกำรท ำงำนเร่ิมจำกกำรขยำยภำพ (Dilation) เม่ือเสร็จแลว้ตำมดว้ยกำรยอ่ภำพ (Erosion)  

เท่ำกบัจ ำนวนคร้ังของกำรขยำยภำพ นัน่คือ กำรท ำโคลส์ซ่ิง ซ่ึงจะเป็นกำรเพิ่มจ ำนวนจุดภำพสีด ำ
ลงไปในภำพนั้นก่อน  จำกนั้นค่อยท ำกำรกดัเซำะขอบของจุดภำพสีด ำออกโดยกำรใช้ Structure 
Element นั่นคือกำรท ำโคลส์ซ่ิง คือ กำรปรับปรุงคุณภำพของภำพ โดยกำรท ำให้ขนำดของกลุ่ม
ภำพสีด ำขยำยใหญ่ข้ึนจำกกำรขยำยภำพหลำย ๆ คร้ัง และเม่ือมีกำรยอ่ภำพจะเป็นกำรกดัเซำะแนว
ขอบของกลุ่มจุดภำพสีด ำ ท ำให้คุณภำพของกลุ่มจุดภำพสีด ำมีควำมรำบเรียบมำกข้ึน  แต่กำรขจดั
ส่ิงรบกวนของภำพโดยวธีิน้ี มีขอ้เสียคือ อำจท ำให้กลุ่มของจุดภำพสีด ำ 2 กลุ่มท่ีอยูใ่กลก้นัเช่ือมเขำ้
เป็นกลุ่มของจุดภำพเดียวกนัไดแ้ละเป็นเหตุให้จุดภำพสีด ำนั้นเป็นสัญญำณรบกวนขยำยขนำดข้ึน
โดยอตัโนมติั จนไม่สำมำรถขจดัออกไปได ้
  

2.5.4 การโอเพ่นน่ิง (Opening) 
คือ กำรท ำงำนท่ีตรงขำ้มกบักำรโคลส์ซ่ิง โดยขั้นตอนเร่ิมจำกกำรลดจ ำนวนจุดภำพสีด ำ

ดว้ยกำรย่อภำพ (Erosion) แลว้ตำมดว้ยกำรเติมจุดสีด ำกลบัดว้ยกระบวนกำรขยำยภำพ (Dilation) 
ใหเ้ท่ำกบัจ ำนวนคร้ังของกำรยอ่ภำพ (Erosion) 
 

2.6 การตรวจสอบความเอยีงของภาพและการปรับภาพให้อยู่ในระดับตั้งฉากด้วยวธิีการ 
Hough Transform Method 

 

ปัญหำเอกสำรเอียงมกัเกิดข้ึนในขั้นตอนกำรสแกนเอกสำร จำกกำรทดสอบพบวำ่ระบบรู้จ ำ
ตวัอกัษร หรือวิเครำะห์ตวัอกัษรในเอกสำรมกัมีปัญหำ เน่ืองจำกเอกสำรเอียง ถึงแมว้ำ่มีควำมเอียง
เพียง 1 องศำก็ตำม (วชิำ, 2539) โดยสำมำรถปรับภำพเอกสำรใหต้ั้งฉำกโดยแบ่งเป็น 2 กระบวนกำร 
คือ กำรหำมุมเอียงของเอกสำร และกำรปรับมุมเอกสำร เพื่อปรับเอกสำรให้อยู่ระดบัตั้งฉำก 
(วรพจน์ พีระวทิย,์ 2548: 8) 

 
2.6.1 การโอเพ่นน่ิง (Opening) 
เป็นเทคนิคเพื่อหำเส้นตรงและวงกลมจำกจุดต่ำง ๆ แต่ละจุดนั้นจะถูกโหวตวำ่จุดนั้นๆ อยู่

บนเส้นใดบำ้ง เม่ือทุกจุดถูกโหวตแลว้ สมกำรท่ีถูกโหวตมำกท่ีสุดจะเป็นเส้นท่ีผำ่นจุดมำกท่ีสุด 
จำกสมกำรเส้นตรง (Duda and Hart, 1972: 11) 
 

 cmxy ii   
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โดยท่ี  m  คือ  ควำมชนัของเส้นตรง 
  c  คือ  ระยะตดัแกน y ( ซ่ึงเป็นพิกดั y ของจุดท่ีเส้นตรงนั้นตดัผำ่นแกน y)  
  (m , c)  คือ   ค่ำคงท่ี หรือ เรียกส่วนน้ีวำ่เป็น Parameter Space 

 

(a) Image Space 
  

 
(b) Parameter Space 

 
ภาพที ่2.11  แสดงกำรหำจุดผำ่นของภำพ Image Space 
 

จำกรูป 2.11 (a) กำรเปล่ียนจำก Image Space เป็น Parameter Space จะมีสมกำรของกำร

เปล่ียนแปลง ณ จุด  00 ,cm  แทนดว้ย   xmyc ii   

เม่ือพิจำรณำรูป 2.11 (b) ณ จุด   00 ,cm  มีเส้นตรง 3 เส้นตรงท่ีลำกผำ่น ณ จุดน้ี อำจกล่ำว
ไดว้ำ่เม่ือมีกำรก ำหนดค่ำพิกดั (x,y) ใดๆ บนระนำบของ Image Space และท ำกำรเปล่ียนเป็นเป็น
ระนำบ Parameter Space หรือ Hough Space (วโิรจน์ องอำจ, 2549: 15) ดงัแสดงในภำพท่ี 2.12 
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ภาพที ่2.12  แสดงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งค่ำของเวกเตอร์    กบัจุดของเส้นตรง 
 

จำกภำพท่ี 2.12 จะไดค้วำมสัมพนัธ์ของกำรเปล่ียนรูปแบบ คือ  และ  ท่ีอยูบ่นสมกำร
เส้นตรงท่ีพิกดั (x,y)  นัน่คือ เม่ือมีกำรเปล่ียนรูปแบบจำก Image Space ไปเป็น Parameter Space 
แลว้สำมำรถหำค่ำของเวกเตอร์  ไดจ้ำกสมกำร ดงัต่อไปน้ี 
 

 sincos yx   
 
โดยท่ี   คือ  เวกเตอร์   ท่ีตั้งฉำกกบัจุดท่ีอยูใ่นบนเส้นตรง  

     คือ  ค่ำของมุมกบัแกน x  

 
 กำรประยุกตใ์ช้ Hough Transform มำตรวจสอบภำพท่ีเอียง คือ ใชต้วัเลขสูงสุดของจุด ท่ีมี
เส้นลำกผ่ำนร่วมกัน (co-linear) และท ำกำรคดัเลือกมุม ท่ีมีค่ำมำกท่ีสุดเม่ือได้มุมท่ีเอียงของ
เอกสำรแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ กำรหมุนเอกสำรเพื่อให้เอกสำรกลบัมำตรงดงัเดิม ส ำหรับวิธีในกำร
หมุนเอกสำรนั้นอำศยัสมกำร Rotation (Angle, 1997) ดงัน้ี 
 

x =  cos  
y =  sin  
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เม่ือท ำกำรหมุนจะไดส้มกำรใหมด่งัน้ี 
 

'x = )cos(    
'y = )sin(    

   
 จำกกำรค ำนวณทำงตรีโกณมิติจะไดส้มกำรดงัน้ี 
 
 'x  =  sincos yx   
 'y =  cossin yy   
 
 ซ่ึงสำมำรถเขียนในรูปเมตริกซ์ไดด้งัน้ี 
 

 





























y

x

y

x





cossin

sincos

'

'  

 
โดยท่ี yx,   คือ จุดพิกดัเดิม 

  ',' yx  คือ จุดพิกดัใหม่ 
    คือ  มุมท่ีตอ้งกำรหมุน 

 

 ผลจำกกำรปรับมุมเอียงของเอกสำร แสดงดงัภำพท่ี 2.13 

 

    
 
ภาพที ่2.13  แสดงตวัอยำ่งรูปภำพหลงัจำกกำรหมุนภำพโดยใชส้มกำร Rotation 
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2.7 การหาขอบเขตบรรทดัและการหาขอบเขตตัวอกัษร ด้วยวธิีการ Projection  
       Profiles Methods 
 

วิธี Projection Profiles Methods (Meyer Carl D, 2000) คือ กำรหำควำมหนำแน่นของกลุ่ม
พิกเซล เป็นวิธีท่ีนิยมอีกวิธีหน่ึง ซ่ึงจะใช้แผนภำพ Histogram แสดงควำมควำมหนำแน่นของ
จ ำนวนพิกเซลสีด ำ ท่ีอยูใ่นแต่ละแถวตำมแนวนอน เรียกวำ่ Horizontal Projection Profile และ แต่
ละสดมภข์องภำพ Vertical Projection Profile 

กำรวิเครำะห์ขอบเขตบรรทดัหลกัดว้ยค่ำควำมหนำแน่นของกลุ่มพิกเซลสีด ำในแนวนอน 
(Horizontal Projection) มีแนวคิดคือบริเวณระหวำ่งบรรทดัของตวัอกัษรจะมีค่ำควำมหนำแน่นของ
กลุ่มพิกเซลสีด ำในแนวนอนนอ้ย หรือมีค่ำใกลศู้นย ์(วรพจน์ พีระวิทย,์ 2548: 33) กำรหำขอบเขต
บรรทดัสำมำรถท ำไดโ้ดยกำรท ำโปรเจคชัน่แนวนอน (Horizontal Projection) ดงัแสดงในภำพท่ี 2.14 
ตำมสมกำรต่อไปน้ี 

 

 P(y) = 
 max

),(
xx

x

yxP   

 
โดยท่ี  P (x,y) คือ  ค่ำเมด็สี (Pixel) ณ ต ำแหน่ง (x,y) 

           P (y)    คือ  ค่ำผลรวมของจ ำนวนเม็ดสี (Pixel) ในแกน y  
 

 
ภาพที ่2.14  แสดงภำพของค่ำควำมหนำแน่นของกลุ่มพิกเซลสีด ำในแนวนอน 
 

ส ำหรับกำรหำขอบเขตของตวัอกัษรตำมแนวกวำ้งสำมำรถท ำได้โดยกำรท ำโปรเจคชั่น
แนวตั้ง (Verticle Projection) โดยช่องวำ่งระหวำ่งตวัอกัษร จะค่ำควำมหนำแน่นของกลุ่มพิกเซลสี
ด ำในแนวตั้งท่ีมีค่ำต ่ำท่ีสุด หรือมีค่ำใกลศู้นย ์ ค่ำควำมหนำแน่นของกลุ่มพิกเซลสีด ำในแนวตั้ง
สำมำรถค ำนวณได ้(วรพจน์ พีระวทิย,์ 2548: 35) ดงัสมกำรต่อไปน้ี 

 



 19 

 P(x) = 




max

0

),(
yy

y

yxP   

 
โดยท่ี  P(x,y) คือ  ค่ำเมด็สี (Pixel)  ณ  ต ำแหน่ง (x,y) 

           P(x)  คือ  แทนค่ำผลรวมของจ ำนวนเมด็สี (Pixel) ในแกน x  
 

2.8 การแยกส่วนต่าง ๆ ของภาพ (Image Segmentation) 
 
 เป็นเทคนิคหรือวธีิกำรประมวลผลภำพท่ีมีวตัถุประสงคใ์นกำรแยกวตัถุ (Object) หรือส่วน
ต่ำงๆ ของภำพ หรือลกัษณะจุดเด่น (Feature) ของส่ิงท่ีสนใจในภำพ โดยให้แยกออกมำจำกพื้นหลงั
(Background) ของภำพ  

วธีิกำรพื้นฐำนท่ีนิยมใชก้นัอยำ่งแพร่หลำยในกำรแยกวตัถุหรือลกัษณะจุดเด่นของภำพออก
จำกพื้นหลงัภำพมี 2 วิธี คือ กำรหำขอบภำพ (Edge Detection) และเทคนิคกำรท ำเทรชโฮลด์
(Threshold) เน่ืองจำกในบำงคร้ังกำรวเิครำะห์หรือกำรประมวลผลขอ้มูลภำพจ ำเป็นท่ีจะตอ้งท ำกำร
แยกวตัถุหรือส่ิงท่ีสนใจในขอ้มูลภำพออกมำจำกพื้นหลงัของภำพ เช่น กำรแยกตวัอกัษรสีด ำออก
จำกพื้นหลงัสีขำวในงำนทำงดำ้นกำรรู้จ ำตวัอกัษร เป็นตน้ 

กำรท ำ Segmentation เพื่อให้สำมำรถแยกขอ้มูลของภำพ ส่วนต่ำง ๆ ท่ีตอ้งกำรออกมำได ้
(ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัขอ้มูลตวัอย่ำง) วิธีกำรพื้นฐำนส ำหรับกำร Segmentation คือกำร
พิจำรณำ Image Amplitude  (ไดแ้ก่กำรพิจำรณำควำมสวำ่งของภำพส ำหรับภำพแบบ Gray Scale 
และควำมแตกต่ำงของสีส ำหรับภำพสี เป็นตน้) นอกจำกน้ีขอบของภำพและลกัษณะของ Texture ก็
เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีจะท ำใหส้ำมำรถท ำกำร Segmentation ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

 
2.8.1 การหาขอบภาพ (Edge Detection) 
กำรหำขอบภำพคือกำรตรวจสอบว่ำเส้นขอบลำกผ่ำนหรือใกลเ้คียงกบัจุดใด โดยวดัจำก

กำรเปล่ียนแปลงของควำมเขม้ในต ำแหน่งท่ีใกลเ้คียงกบัจุดดงักล่ำว ซ่ึงวิธีกำรหำขอบภำพนั้นมี
ดว้ยกนัหลำยวิธี โดยสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 วิธีกำรใหญ่ คือ Gradient Method และ Laplacian 
Method   ส ำหรับ Gradient Method จะเป็นกำรหำขอบภำพโดยกำรหำ จุดต ่ำสุด และจุดสูงสุดในรูป
ของอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึงของภาพ เช่น Sobel, Roberts, Prewit, Canny เป็นตน้ ส่วน Laplacian 
method จะท าการหาขอบภาพโดยใชอ้นุพนัธ์อนัดบัสอง เช่น Laplacian of Gussian และ Marrs-
Hildreth (Gonzalez and Woods, 2002) เป็นตน้  
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โดยท่ี Gradient Method และ Laplacian  Method   มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  
2.8.1.1 Gradient Method 
วิธีน้ีจะหำขอบโดยกำรหำจุดต ่ำสุดและจุดสูงสุดในรูปของอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึงของ

ภำพ โดยจุดท่ีเป็นขอบจะอยู่ในส่วนท่ีเหนือค่ำ Threshold (ภำพท่ี 2.15 ในกรำฟท่ี 2) จึงอำจท ำให้
เส้นขอบท่ีไดมี้ลกัษณะหนำ ตวัอย่ำงวิธีกำรหำขอบของกลุ่มน้ี เช่น Roberts, Prewitt, Sobel และ 
Canny (จำรว ีฉนัทสิทธิพร, 2550: 17) เป็นตน้ 

2.8.1.2 Laplacian Method 
วิธีน้ีจะหำขอบโดยใชอ้นุพนัธ์อนัดบั 2 โดยใช้จุดท่ีค่ำ y เป็น 0 (Zerocrossing) (ภำพท่ี 

2.15 ในกรำฟท่ี 3) ซ่ึงวิธีน้ีจะใช้เวลำในกำรค ำนวณมำกกว่ำ Gradient Method ตวัอย่ำงวิธีกำรหำ
ขอบของกลุ่มน้ี เช่น Laplacian of Gaussia และ Marrs-Hildreth (จำรว ีฉนัทสิทธิพร, 2550: 17)  เป็นตน้ 

 
  

 
กรำฟท่ี 1 

 
 

กรำฟท่ี 2 
 
 
 

กรำฟท่ี 3 

 
ภาพที ่2.15  ภำพกรำฟแสดงกำรหำขอบดว้ยวธีิ Gradient Method (กรำฟท่ี 2) และ Laplacian   
                    Method (กรำฟท่ี 3) โดยกรำฟท่ี 1 แสดงถึงควำมแตกต่ำงของระดบัควำมเขม้ของสี  
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ส ำหรับงำนวิจยัน้ีไดเ้ลือกวิธีกำรหำขอบภำพแบบ Canny ในกำรหำขอบภำพ เน่ืองจำกวิธี
ดงักล่ำวมีกำรใช ้ Gaussian Filter ก่อนกำรหำขอบจึงสำมำรถควบคุมระดบัควำมละเอียดของขอบท่ี
ตอ้งกำรและสำมำรถลดสัญญำณรบกวนไดอี้กดว้ย  

กำรหำขอบภำพ ดว้ยวธีิ Canny จะใหร้ำยละเอียดภำยในรูปภำพไดดี้ท่ีสุดและใชไ้ดใ้นกรณี
ท่ีควำมแตกต่ำงของสีมีนอ้ยเม่ือเทียบกบัวธีิอ่ืนๆ (จำรว ีฉนัทสิทธิพร, 2550: 18) 
 

2.8.2 Canny Edge Detection Algorithm 
ขั้นตอนกำรหำขอบโดยวธีิของ Canny ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัภำพท่ี 2.16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่2.16  แสดงขั้นตอนของ Canny Edge Detection 
 

กำรท ำงำนของ Canny Edge Detection นั้นเร่ิมตน้จำกกำรปรับภำพให้เรียบ (Smoothing) 
ดว้ยตวักรองเกำเซียน (Gaussian Filter) เพื่อก ำจดัสัญญำณรบกวน หลงัจำกนั้น ค ำนวณค่ำขนำด 
(Magnitude) และทิศทำง (Orientation) ของ Gradient โดยใชก้ำรหำอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึง ในถดัมำจึง
ใช ้ Nonmaxima Suppression กบั Gradient Magnitude เพื่อท ำให้ไดข้อบท่ีบำงลง และในขั้นตอน
สุดทำ้ยใช ้Double Thresholding Algorithm เพื่อระบุพิกเซลท่ีเป็นขอบและช่วยเช่ือมต่อขอบ โดย
ในแต่ละขั้นตอนมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.8.2.1 Smoothing 
ในขั้นตอนแรกของกำรหำขอบโดยอลักอริทึมน้ีจะตอ้งก ำจดัสัญญำณรบกวนออก

ก่อนโดยใช ้Gaussian Filter ซ่ึงสำมำรถค ำนวณไดจ้ำกกำรใชก้รอบ (Mask) ขนำดเล็ก ขนำดของ 
Gaussian Mask น้ีหำกมีขนำดกวำ้งจะมีผลท ำให้ลดสัญญำณรบกวนไดม้ำก แต่ถำ้กวำ้งมำกเกินไป

Smoothing with Gaussian filter 

Gradient Calculation 

Nonmaxima Suppression 

Thresholding 
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จะมีผลท ำให้ขอบยอ่ย ๆ ท่ีเป็นส่วนรำยละเอียดนั้นหำยไป ส ำหรับกำรค ำนวณหำภำพท่ีไดจ้ำกกำร
ใช ้Gaussian Filter (จำรว ีฉนัทสิทธิพร, 2550: 19) ดงัสมกำรต่อไปน้ี 

 
),(*),,(),( jiIjiGjiS        

 
 โดยท่ี          ),( jiI  คือ  ภำพท่ีตอ้งกำรหำขอบของรูปภำพ 
                                             i      คือ  ต ำแหน่งในแนวนอน 
                                             j      คือ  ต ำแหน่งในแนวตั้ง 
                           ),,( jiG   คือ  Gaussian Smoothing Filter 

                    คือ   Spread of the Gaussian (คือ กำรควบคุมระดบัของ Smoothing) 
2.8.2.2 Gradient Calculation 
ในขั้นแรกน Smoothing Image ),( jiS  มำสร้ำง Partial Derivatives ส ำหรับ ),( jiP  

และ ),( jiQ  ตำมล ำดบั (จำรว ีฉนัทสิทธิพร, 2550 : 20) ดงัสมกำรต่อไปน้ี 
 

2/)],1()1,1(),()1,([),( jiSjiSjiSjiSjiP   

 2/)]1,1()1,(),1(),([),(  jiSjiSjiSjiSjiQ  

 
หลงัจำกนั้นน ำค่ำ Partial Derivatives มำค ำนวณดว้ยสูตรมำตรฐำน ส ำหรับกำรแปลง

รูปแบบจำก Rectangular ไปเป็น Polar (Rectangular-to-polar Conversion) เพื่อหำขนำดและทิศทำง
ของ Gradient (จำรวี ฉนัทสิทธิพร, 2550 : 20) ดงัสมกำรต่อไปน้ี 

 
 22 ],[],[],[ jiQjiPjiM   
       jiPjiQji ,,,arctan,   

 
  

จำกสมกำรขำ้งตน้จะสำมำรถหำค่ำมุม   ออกมำได ้เม่ือแทนค่ำตวัแปรในฟังก์ชัน่ 
Arctan. 

2.8.2.3 Nonmaxima Suppression 
 ส ำหรับกำรหำขอบโดย Canny Method จุดท่ีถือเป็นเส้นขอบไดน้ั้นตอ้งเป็นจุดท่ีให้
ค่ำสูงสุดเฉพำะท่ีและเป็นทิศทำงเดียวกบั Gradient ดว้ย ซ่ึงดว้ยวิธีดงักล่ำวน้ีท ำให้ไดข้อบท่ีบำง
เพียง 1 พิกเซล ภำพท่ีไดห้ลงักำรท ำ Nonmaxima Suppression จะให้ค่ำเป็นศูนยใ์นทุกจุดยกเวน้จุด
ท่ีเป็น Local Maxima Points ซ่ึงจะยงัคงค่ำเดิมไว ้(จำรว ีฉนัทสิทธิพร, 2550: 20). 
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2.8.2.4 Thresholding 
 แมว้่ำภำพจะผ่ำนกำร Smoothing ในขั้นตอนแรกแลว้ก็ตำม ภำพท่ีไดอ้ำจยงัมีเส้น
ขอบท่ีไม่ใช่ขอบท่ีแทจ้ริงปรำกฏอยูอ่นัเน่ืองจำกสัญญำณรบกวนหรือลกัษณะของวตัถุในภำพเป็น
พื้นผิวท่ีมีลวดลำยหรือมีรำยละเอียดภำยในมำก ดงันั้นเพื่อลดปัญหำดงักล่ำวจึงไดมี้กำรก ำหนดค่ำ 
Threshold ข้ึนมำ 2 ค่ำ คือ High Threshold (T1)  และ Low Threshold (T2) โดยพิกเซลท่ีมีค่ำ
มำกกวำ่ T1 จะถูกปรับเป็น 1 (เป็นพิกเซลท่ีเป็นขอบ) แต่ถำ้นอ้ยกวำ่ T2 จะถูกปรับเป็น 0 ส่วนค่ำท่ี
อยูร่ะหว่ำงค่ำ Threshold ทั้งสอง กำรปรับเป็นค่ำ 0 หรือ 1 นั้นข้ึนอยูก่บัพิกเซลท่ีอยูร่อบขำ้ง หำก
พบวำ่พิกเซลท่ีอยูร่อบขำ้งของพิกเซลท่ีเป็นขอบ (ค่ำ >T1) มีค่ำมำกกวำ่ T2 แลว้ จะปรับค่ำพิกเซล
ดงักล่ำวให้มีค่ำเป็น 1 และถือเป็นสมำชิกหน่ึงในภำพขอบดว้ยเช่นกนั (จำรวี ฉนัทสิทธิพร, 2550: 
20) ดงัภำพท่ี 2.17 
 

 
 

ภาพที ่2.17  แสดงกำร Smoothing ขอบภำพ โดยกำรท ำ Derivatives 
แหล่งทีม่า:  Nawapak Eua-Anant, 2006: 6.   
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2.9 Conditional Random Fields (CRFs) 
 

วิธีท่ีรู้จกักนัดีส ำหรับกำรท ำ Labeling และกำรท ำ Segmentation ส ำหรับขอ้มูลแบบล ำดบั 
(Sequence Data) คือกำรใช ้Hidden Markov Models (HMMs) หรือ เคร่ืองท่ีท ำงำนตำมสถำนะ
จ ำกดัตำมควำมน่ำจะเป็น (Probabilistic Finite-state Automata) เพื่อท่ีจะระบุล ำดบัท่ีเป็นไปไดจ้ำก
ประเภทขอ้มูลน ำเขำ้ ซ่ึงอำจแทนดว้ยรูปแบบ, สัญลกัษณ์ หรือ คุณสมบติั (Features) ท่ีก ำหนด โดย
ท่ีรูปแบบท่ีถูกสร้ำงจำก Hidden Markov Models (HMMs) นั้น สำมำรถถูกก ำหนดดว้ยกำรกระจำย
ควำมน่ำจะเป็นร่วมกนัของตวัแปรเชิงสุ่ม X และ Y โดยท่ี X  คือขอ้มูลน ำเขำ้ (Observation Sequence) 
ส่วน Y คือลกัษณะเฉพำะหรือผลลพัธ์  (label Sequence)  ซ่ึงตรงกบัคุณสมบติัของขอ้มูลน ำเขำ้  X 

แบบจ ำลองฮิดเดนมำร์คอฟน้ี เป็น Generative Model และใชค้่ำควำมน่ำจะเป็นร่วม (Joint 
Probability) ระหวำ่งขอ้มูลน ำเขำ้ (X) และ ลกัษณะเฉพำะหรือผลลพัธ์ (Y) ซ่ึงอำจพบปัญหำวำ่ไม่
สำมำรถจบัคู่ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงคุณสมบติัของลกัษณะเฉพำะต่ำงๆ กบัขอ้มูลน ำเขำ้ได ้เพรำะ
คุณสมบติัของลกัษณะเฉพำะต่ำงๆ นั้นมีอิสระต่อกนั ส ำหรับแบบจ ำลองท่ีลดปัญหำดงักล่ำวคือ 
แบบจ ำลอง Maximum Entropy Markov Models (MEMMs) ท่ีมีลกัษณะเป็น Discriminative Models ท่ี
อำศยัค่ำควำมน่ำจะเป็นแบบเง่ือนไข (Conditional Probability) ของผลลพัธ์หรือสำยของลำเบล 
(Label Sequence) แบบต่ำง ๆ เม่ือก ำหนดสำยขอ้มูลเขำ้  แต่แบบจ ำลอง MEMMs ก็ยงัพบปัญหำท่ี
เรียกวำ่ Label Bias เพรำะกำรตดัสินผล ณ สภำวะใดข้ึนกบัสภำวะปัจจุบนัและสำยขอ้มูลท่ีพบ 
(Observation Sequence) เท่ำนั้น สภำวะอ่ืน ๆ ทั้งหมดในแบบจ ำลองไม่มีผลต่อกำรค ำนวณค่ำควำม
น่ำจะเป็น แบบจ ำลอง Conditional Random Fields (CRFs) เป็นแบบจ ำลองถูกออกแบบมำเพื่อลด
ปัญหำ  Label Bias ดงักล่ำว 

 

   
 ภำพท่ี 2.18 (a)  ภำพท่ี 2.18 (b)  ภำพท่ี 2.18 (c) 

แบบจ ำลองของ Hidden 
Markov (HMMs) 

แบบจ ำลองของ Maximum 
Entropy Markov(MEMMs) 

แบบจ ำลองของ Conditional 
Random Fields (CRFs) 

 
ภาพที ่2.18  แสดงแบบจ ำลองขอ้มูลน ำเขำ้ (X) และลกัษณะเฉพำะ (Y) ส ำหรับแบบจ ำลอง HMMs  
                    MEMMs และ CRFs  
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จำกภำพท่ี 2.18   ตวัแปร X คือ ขอ้มูลน ำเขำ้ในรูป สำยขอ้มูล (Observation Sequence) และ 
แทนตวัแปร Y คือ สำยของผลลพัธ์หรือเลเบล (Label Sequence) ส ำหรับภำพท่ี 2.18  (a) แสดง
แบบจ ำลองของ HMMs และ แบบจ ำลองของ MEMMs ภำพท่ี 2.18   (b) เป็นกรำฟระบุทิศทำง 
(Directed Graphical Model) และภำพท่ี 2.18  (c) แสดงแบบจ ำลองของ Conditional Random Fields 
ท่ีเป็นกรำฟไม่ระบุทิศทำง  (Undirected Graphical Model) ส ำหรับแบบจ ำลองของ HMMs นั้นมี
ลกัษณะเป็น Generative Model ท่ีใช้กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นแบบร่วม (Joint Probability 
Distribution)  ส ำหรับตวัแปร X และตวัแปร Y ซ่ึงแทนดว้ย P (X,Y) นัน่คือ สำยขอ้มูลน ำเขำ้ (X) 
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสำยของผลลพัธ์หรือเลเบล (Y) ดงันั้น Y จะเป็นตวัก ำหนดให้เกิดล ำดบัของ X 
(Sutton and McCallum, 2007) ส ำหรับ MEMMs และ CRFs นั้นมีลกัษณะเป็น Discriminative 
Models สำยขอ้มูลท่ีพบของ MEMMs และ CRFs ไม่ไดเ้กิดจำกกำรประมวลผลของแบบจ ำลอง แต่
เป็นเง่ือนไขกำรก ำหนดสำยของผลลัพธ์หรือเลเบล โดยใช้กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นแบบมี
เง่ือนไข P (Y|X)  นัน่คือ สำยขอ้มูลน ำเขำ้ (X) เกิดข้ึนก่อนสำยของผลลพัธ์หรือลำเบล (Y) ส ำหรับ
แบบจ ำลอง CRFs นั้นเป็นกรำฟท่ีไม่ระบุทิศทำง (Undirected Graphical Model) โดยจะท ำกำรหำค่ำ
ควำมน่ำจะเป็นของผลลพัธ์หรือเลเบลถัดไป โดยใช้ลำเบลก่อนหน้ำทั้งหมดเป็นเง่ือนไขมีกำร
ค ำนวณดว้ยน ้ำหนกัของคุณสมบติัต่ำงๆ จำกสภำวะท่ีแตกต่ำงกนัจึงมีกำรปรับสมดุลให้ค่ำท่ีไม่เอน
เอียงไปสภำวะใดสภำวะหน่ึง ส ำหรับ MEMMs  นั้นเป็นแบบจ ำลองเป็นกรำฟท่ีระบุทิศทำง 
(Directed Graphical Model) จึงต่ำงจำก CRFs ท่ีใชแ้บบจ ำลองกรำฟท่ีไม่ระบุทิศทำง  (นชัชำ  ถิระ
สำโรช, 2553: 14) 
 ก ำหนดใหก้รำฟ G= (V, E) โดยท่ี V คือ เซตของ Vertices และ E คือ เซตของ Edges 
ดงันั้น Y = VvvY )( เม่ือตวัแปร (X,Y) คือตวัแปรเชิงสุ่มของ vY สำมำรถน ำมำเขียนแทนดว้ยภำพ
กรำฟ ดงัภำพท่ี 2.19 
 

     y1 y2      y3 … y t

x1 x2 x3 x t

 
 

ภาพที ่2.19  แสดงตวัแปรเชิงสุ่ม (X,Y) ของกรำฟ ส ำหรับแบบจ ำลอง CRFs 
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เม่ือน ำมำเขียนเป็นสมกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นแบบมีเง่ือนไขของแบบจ ำลอง CRFs แบบ
ห่วงโซ่ตรง (Linear-chain) จะไดด้งัต่อไปน้ี 
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โดยท่ี y   คือ  ล ำดบัของลำเบลหรือผลลพัธ์ 

 x    คือ  ล ำดบัของเหตุกำรณ์หรือขอ้มูลน ำเขำ้ 
)|( xyp   คือ  ควำมน่ำจะเป็นแบบเง่ือนไขของผลลพัธ์หรือสำยของลำเบล เม่ือ   

                 ก ำหนดขอ้มูลน ำเขำ้ 
 k  คือ  ค่ำน ้ำหนกัของฟังกช์นัคุณสมบติั ),,,( 1 txyyf ttk  ซ่ึงเป็นค่ำประมำณ 

       ก ำหนดข้ึนมำ 
 ),,,( 1 txyyf ttk   คือ  ฟังกช์นัคุณสมบติัท่ีใช ้ก ำหนดค่ำตำมลกัษณะขอ้มูลน ำเขำ้ 
 t  คือ  ดชันีท่ีระบุต ำแหน่งล ำดบัของสภำวะ ณ ขณะนั้น 
 T  คือ  ต ำแหน่งของล ำดบัของสภำวะท่ีต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ Ttt ,...,1  

k  คือ  ดชันีท่ีระบุต ำแหน่งของค่ำน ้ำหนกัในต ำแหน่งของเหตุกำรณ์    
                                     นั้นๆ 

             K  คือ  จ  ำนวนฟังกช์นัคุณสมบติัท่ีน ำมำหำค่ำน ้ำหนกัในต ำแหน่งของเหตุกำรณ์    
     นั้นๆ ตั้งแต่ Kkk ,...,1  

 Z )(x  คือ  กำรปรับขอ้มูลใหเ้ขำ้กบับรรทดัฐำน (Normalization) สำมำรถค ำนวณ 
            ไดจ้ำกสูตร 

  
 


y

T

t

K

k

ttkk txyyfxZ )),,,(exp()(
1 1

1  

 โดยท่ี ค่ำ Z )(x  จะข้ึนอยูก่บั x  และค่ำน ้ำหนกั   
ฟังก์ชนัคุณสมบติัถือเป็นองค์ประกอบส ำคญัของแบบจ ำลอง CRFs โดยมีรูปแบบ ดงัน้ี  

),,,( 1 txyyf ttk   โดยท่ี tt yy ,1  แสดงลำเบลก่อนหนำ้และสภำวะปัจจุบนัของเหตุกำรณ์ ส ำหรับ x  
คือ ขอ้มูลน ำเขำ้ และ t คือ ต ำแหน่งขอ้มูลน ำเขำ้ โดยฟังก์ชันคุณสมบติัจะให้ค่ำเป็นจ ำนวนจริง 
(Real Number). 
   ตวัอยำ่งท่ี 1  กำรก ำหนดค่ำฟังก์ชนัคุณสมบติัท่ีมีสองค่ำ คือ 0 และ 1 เท่ำนั้น เช่น ระบุค ำ
หรือประโยคและก ำหนดค ำนั้นให้มีค่ำเป็น 1 เม่ือค ำปัจจุบนั )(x เป็น John และลำเบลหรือแท็ก
ปัจจุบนั ty เป็นตวัก ำกบัวำ่ เป็นประเภทบุคคล (PERSON) (Zhu, 2008) 
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    1 if ty PERSON and x  = John 
 ),,,( 11 txyyf tt  =  
    0 otherwise 
   
 ค่ำน ้ ำหนกั 1  ของฟังก์ชนัคุณสมบติัขำ้งบนจะมีลกัษณะรำยละเอียดดงัน้ี หำกค่ำ 1  > 0 
เม่ือพบค ำว่ำ John และก ำหนดให้ลำเบลหรือแท็ก ty เท่ำกบั PERSON เช่นน้ีจะเป็นกำรเพิ่ม ค่ำ
ควำมน่ำจะเป็นใหก้บัค่ำ y ซ่ึงคือลำเบลหรือแทก็ PERSON เม่ือขอ้มูลน ำเขำ้คือ John  
 กรณีค่ำ 01  แลว้ CRFs จะหลีกเล่ียงกำรใชล้ำเบลหรือแท็ก PERSON กบัขอ้มูลน ำเขำ้
ส ำหรับค ำวำ่ John และกรณีท่ีค่ำ 01  หมำยถึง คุณสมบติัน้ีไม่มีผลต่อค่ำควำมน่ำจะเป็น เป็นตน้ 

ตวัอยำ่งท่ี 2  กำรก ำหนดค่ำฟังกช์นัคุณสมบติัของรูปภำพจำกเมด็สีภำยในภำพนั้น ๆ 

 
 

 
 

ภาพที ่2.20  แสดงตวัอยำ่งภำพท่ีถูกแปลงมำจำกตน้ฉบบัและกำรระบุเมด็สีในบำงส่วนของภำพ 
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ภำพท่ี 2.20 ตวัอยำ่งกำรก ำหนดค่ำฟังก์ชนัคุณสมบติั กรณีต ำแหน่งของภำพเป็นเม็ดสีน ้ ำตำล 
(Brown) ให้ก ำหนดค่ำเป็น 1 ซ่ึงแทนดว้ยพื้นดิน (Ground) และกรณีต ำแหน่งของภำพเป็นเม็ดสีฟ้ำ
อมเขียว (Cyan) ใหก้ ำหนดค่ำเป็น 0 ซ่ึงแทนดว้ยพื้นน ้ำ (Water) ดงัต่อไปน้ี 

 
    1 if ty  is ground and x is brown. 
 ),,,( 11 txyyf tt  =  
    0 if ty  is water and x is cyan. 
 

2.9.1 การฝึกฝนแบบจ าลอง 
คือ กำรหำชุดค่ำน ้ำหนกัของพำรำมิเตอร์  

j ,...,1  จำกชุดขอ้มูลฝึกฝนท่ีมีสำยขอ้มูล
น ำเขำ้และสำยของผลลพัธ์ ดงัน้ี D = {(X(1) ,Y(1)), … (X(n) ,Y(n))} ท่ีให้ค่ำควำมน่ำจะเป็นสูงสุด 
(Maximum Likelihood Estimation : MLE) ของ Log-likelihood  )( L และใช ้Gaussian prior ใน
กำรช่วยปรับสมดุลของขอ้มูล (Smoothing) ในคลงัขอ้มูลฝึกฝน ดงัสมกำรต่อไปน้ี 
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โดยท่ี  
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     คือ Gaussian Prior ถูกค ำนวณจำกค่ำน ้ำหนกั j   
2     คือ ค่ำควำมแปรปรวน (Variance) (โดยทัว่ไปจะมีค่ำเป็น 1) 

 
กำรใช ้ Gaussian Prior น้ีจะลดปัญหำกำรเกิด Over Fitting ซ่ึงโมเดลมีควำมถูกตอ้งเฉพำะ

ขอ้มูลในชุดขอ้มูลฝึกฝนเท่ำนั้น แต่เม่ือน ำไปใช้กบัขอ้มูลทดสอบจะให้ควำมถูกตอ้งแม่นย  ำลดลง 
นอกจำกน้ี กำรฝึกฝน CRFs จะใช้ limited Memory Quasi-newton Mthod (L-BFGS)  เพื่อหำ
ค่ำประมำณซ่ึงมีควำมชนัสูงสุดจำกอนุพนัธ์ล ำดบัท่ี 2 เพื่อแกปั้ญหำ Convex Optimization ท ำให้ได้
สมกำรต่อไปน้ี 
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โดยท่ี ),( xyC j   คือ ผลรวมของคุณสมบติั jf  เม่ือไดรั้บค่ำ y และค่ำ x แลว้จะมีค่ำ 

เท่ำกบั 




n

i

iii ixyyf
1

1 ),,,(    

จำกสมกำร สองส่วนแรกคือ ค่ำผลต่ำงระหว่ำง ค่ำคำดหวงัของ jf ท่ีไดจ้ำกกำรค ำนวณ 
(Empirical Expected Value) และค่ำคำดหวงัของ jf  ของแบบจ ำลอง (Model’s Expected Value) 
ส ำหรับส่วนท่ีสำม คือ อนุพนัธ์ของ Gaussian Prior (นชัชำ ถิระสำโรช, 2553: 18).  
 

2.10    ต้นไม้ส าหรับจัดกลุ่มแบบทวภิาคหลายมติ ิ(Multidimensional Binary Search   
   Tree) หรือเค-ดีทรี (Kd-tree) 
  

เป็นวิธีกำรเพื่อลดควำมซับซ้อนเพื่อประเภทกำรจดักลุ่มจุดข้อมูลท่ีสัมพนัธ์กันเข้ำไว้
ดว้ยกนั  โดยใช้ตน้ไมเ้พื่อจดักลุ่มแบบทวิภำคหลำยมิติหรือเค-ดีทรี ซ่ึงพฒันำและน ำเสนอโดย 
Bentley (1975) เพื่อใชใ้นกำรคน้หำขอ้มูลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนัหรือใกลชิ้ดกนั  ตวัอยำ่งอลักอริทึม
ตน้ไมค้น้หำแบบทวิภำคหลำยมิติ ท่ีใชค้่ำ Median ในกำรจดักลุ่มขอ้มูลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนั มีกำร
ท ำงำน (ธเนศ สุพนัธ์, 2550: 3) ดงัต่อไปน้ี 

 
kdtree (list_of_points pointList, int depth) 
 if pointList is empty 
    return null 
 else 
 int axis = depth mod k //dimension of data 
 select median from pointList 
 tree_node node 
 node.location = median 
 node.leftChild = kdtree(pointList before median, depth+1) 
 node.rightChild = kdtree(pointList after median, depth+1) 
 return node 

 
ตวัอยำ่งกำรท ำงำนของขอ้มูลสองมิติโดยใชว้ธีิกำรตน้ไมค้น้หำแบบทวิภำคหลำยมิติ แสดง

ดงัภำพท่ี 2.21  
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ภาพที ่2.21  ตวัอยำ่งกำรเลือกตวักลำง (Median) จำกขอ้มูลทั้งหมด 
 

ภำพท่ี 2.21 แสดงกำรเลือกตวักลำง (Median) จำกขอ้มูลท่ีถูกจดัเรียงตำมแนวแกน X 
(Axis) ซ่ึงจะเห็นวำ่ตวักลำงของขอ้มูลมีดว้ยกนั 2 ตวั คือ (5, 4) และ (7, 2) ซ่ึงในท่ีน้ีเลือก (7, 2) ซ่ึง
มีค่ำในแนวแกน X มำกกวำ่ ให้เป็นตวักลำงของขอ้มูลและให้เป็นโหนดรำก (Root Node) จำกนั้น
ใช้ตวักลำงน้ีแบ่งขอ้มูลออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มขอ้มูลก่อนตวักลำงและกลุ่มขอ้มูล หลงั
ตวักลำง (ธเนศ สุพนัธ์, 2550: 3-5) ดงัภำพท่ี 2.22 

 

 
 

ภาพที ่2.22  แสดงลกัษณะกำรเลือกตวักลำง (Median) จำกกลุ่มขอ้มูล 
 
ภำพท่ี 2.22 แสดงกำรเลือกตวักลำงจำกกลุ่มขอ้มูลทั้งสองกลุ่ม เพื่อสร้ำงเป็นโหนดทำงซ้ำย 

(Left Child) และโหนดทำงขวำ (Right Child) กำรเลือกตวักลำงใชว้ิธีกำรเช่นเดียวท่ีกล่ำวมำแลว้
ขำ้งตน้ แต่จะจดัเรียงขอ้มูลตำมแนวแกน Y แทน (ธเนศ สุพนัธ์, 2550: 5) ดงัภำพท่ี 2.23 
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ภาพที ่2.23  แสดงลกัษณะตน้ไมท่ี้ไดจ้ำกอลักอริทึมตน้ไมค้น้หำแบบทวภิำคหลำยมิติ 

 
 ภำพท่ี 2.23 แสดงลกัษณะตน้ไมท่ี้สร้ำงจำกอลักอริทึม จำกตน้ไมจ้ะสังเกตเห็นไดว้ำ่ ใน 
กรณีขอ้มูลสองมิติน้ี โหนดแต่ละชั้นของตน้ไมจ้ะเป็นตวักลำงท่ีเลือกจำกขอ้มูลท่ีจดัเรียงตำม
แนวแกน X และ Y สลบักนัไปเร่ือยๆ (ธเนศ สุพนัธ์, 2550: 6). 
 
2.11  การจัดกลุ่มลกัษณะข้อมูล ด้วยวธีิการ Hierarchical Cluster Analysis 
 

คือ กำรวิเครำะห์เพื่อศึกษำวำ่ขอ้มูล (Cases) หรือส่ิงต่ำงๆ (Objects) นั้นสำมำรถน ำมำจดั
กลุ่มกนั ตำมควำมเหมือน (Similarity) หรือควำมแตกต่ำง (Dissimilarity or Distance) ของตวัแปร 
(Variables) ไดจ้  ำนวนกลุ่มเท่ำไหร่ และอยำ่งไรบำ้ง 

ข้อมูลหรือส่ิงท่ีมีควำมคล้ำยคลึงกันในตัวแปรท่ีน ำมำวิเครำะห์จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 
(Cluster) เดียวกนั ส่วนขอ้มูลหรือส่ิงท่ีแตกต่ำงกนัในตวัแปรจะถูกจดัอยูค่นละกลุ่มกนั (จิตรลดำ 
ทองอนัตงั และ สุขสมพร อโนไท, 2553: 1). 
 

2.11.1   Cluster Analysis 
เป็นวิธีกำรจดักลุ่มท่ีขอ้มูลภำยในแต่ละกลุ่มจะมีควำมคลำ้ยคลึงกนัมำกท่ีสุด (Minimize 

Intra-Cluster Distances) และข้อมูลท่ีอยู่ต่ำงกลุ่มกนัจะมีควำมแตกต่ำงกนัมำกท่ีสุด (Maximize 
Inter-Cluster Distances) (จิตรลดำ ทองอนัตงั และสุขสมพร อโนไท, 2553: 2). 

ส ำหรับประเภทของเทคนิค Cluster Analysis ท่ีนิยมใชก้นัมำกมี 2 เทคนิค คือ 
2.11.1.1   Hierarchical Cluster Analysis  
2.11.1.2   K-Means Cluster Analysis 
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2.11.2 เทคนิค Hierarchical Cluster Analysis 
เป็นเทคนิคท่ีใช้กนัมำกในกำรแบ่งกลุ่มขอ้มูล (Case) โดยมีเง่ือนไข (จิตรลดำ ทองอนัตงั

และสุขสมพร อโนไท, 2553: 27)  ดงัต่อไปน้ี 
2.11.2.1 จ ำนวน Case จะตอ้งไม่มำกนกั (จ ำนวน Case ควรต ่ำกว่ำ 200 ถำ้ตั้งแต่ 200 

ข้ึนควรจะใชว้ธีิ K-Means Clustering) และจ ำนวนตวัแปรจะตอ้งไม่มำกเช่นกนั 
2.11.2.2  ไม่ตอ้งทรำบจ ำนวนกลุ่มมำก่อน 
2.11.2.3  ไม่ตอ้งทรำบวำ่ Case ใดอยูก่ลุ่มไหนมำก่อน 
 

2.11.3 การวเิคราะห์กลุ่มแบบข้ันตอน (Hierarchical Cluster Analysis) 
กำรแบ่งกลุ่มแบบเป็นขั้นตอนเป็นเทคนิคท่ีนิยมใชก้นัมำกในกำรจดักลุ่ม Case เม่ือจดั Case 

ไวใ้นกลุ่มใดหน่ึงแลว้ จะไม่มีกำรยำ้ย Case นั้นไปไวก้ลุ่มอ่ืน ๆ อีก (จิตรลดำ ทองอนัตงั และสุขสมพร 
อโนไท, 2553: 28) 

เทคนิค Hierarchical Cluster Analysis  สำมำรถแบ่งเป็น  2  เทคนิคยอ่ยคือ 
              2.11.3.1  Agglomerative  Hierarchical Cluster  Analysis   

                   2.11.3.2  Divisive Hierarchical Cluster  Analysis  
ในกรณีงำนวิจยัน้ี  Agglomerative  Hierarchical Cluster  Analysis  จะถูกใชโ้ดยมี

วธีิท่ีเรียกวำ่  Linkage  Method  ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปมี  3  วธีิ ดงัน้ี 
1) Single  Linkage (หรือเรียกวำ่  Nearest  Neighbor) 
2) Complete  Linkage  (หรือ Furthest  Neighbor) 
3) Average  Linkage  (หรือ  Average  Distance) 

 
2.11.4 ชนิดของข้อมูลหรือตัวแปรที่ใช้ส าหรับการจัดกลุ่มแบบ Hierarchical Cluster 
ส ำหรับวธีิกำรของกำรจดักลุ่มแบบ Hierarchical Cluster นั้นสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท 

(จิตรลดำ ทองอนัตงั และสุขสมพร อโนไท, 2553: 34 - 37) ดงัน้ี 
2.11.4.1  ขอ้มูลเป็นสเกลอนัตรภำค (Interval Scale) หรือสเกล อตัรำส่วน  

(Ratio Scale) 
2.11.4.2  ขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปควำมถ่ี (Count Data) 
2.11.4.3  ขอ้มูลอยูใ่นรูป Binary นัน่คือ มีได ้2 ค่ำ คือ 0 กบั 1  
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กำรวดัควำมคลำ้ยคลึงกนักรณีต่ำงๆ มีดงัน้ี 
 1)   กรณีท่ีวดัควำมคลำ้ยคลึงกนัของขอ้มูลดว้ยระยะห่ำง  
 ถำ้ระยะห่ำงระหวำ่ง Case คู่ใดต ่ำ แสดงวำ่ Case คู่นั้นอยูใ่กลก้นั หรือมี
ควำมคลำ้ยกนั ควรจะจดัให้อยูใ่นกลุ่ม หรือ Cluster เดียวกนั  ส ำหรับวิธีกำรค ำนวณจะข้ึนอยูก่บัชนิด
ของขอ้มูลทั้ง 3 ชนิดขำ้งตน้ (Interval Scale, Count Data, Binary ) 

2) กรณีท่ีวดัควำมคลำ้ยคลึงกนัของขอ้มูลดว้ย Case  
 ถำ้ค่ำควำมคลำ้ยของ Case คู่ใดมีค่ำมำกแสดงวำ่ Case คู่นั้นคลำ้ยกนัมำก 
จึงควรจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั กำรค ำนวณค่ำควำมคลำ้ยจะแตกต่ำงกนั ถำ้ชนิดของขอ้มูลแตกต่ำงกนั 

3) กรณีท่ีวดัควำมคลำ้ยคลึงกนัของขอ้มูลดว้ยค่ำสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ 

ถำ้ตวัแปรคู่ใด มีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มำก แสดงวำ่คู่นั้นสัมพนัธ์กนั 
มำกควรจดัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั 
 

 
 
ภาพที ่2.24  แสดงกำรหำระยะทำงของกำรจดักลุ่มแบบ Hierarchical Cluster 
 
 ภำพท่ี 2.24 แสดงกำรหำระยะทำงของกำรจดักลุ่มแบบ Hierarchical Cluster ส ำหรับกำรจดั
กลุ่มน้ี จะค ำนวณหำระยะห่ำงระหวำ่ง Centroid ของ Cluster ทีละคู่ ในท่ีน้ีจะเรียกค่ำเฉล่ีย หรือค่ำ
กลำงของแต่ละ Cluster วำ่ Centroid ของ Cluster เน่ืองจำกกำรจดักลุ่ม Case จะพิจำรณำจำกตวัแปร
หลำย ๆ ตวัพร้อม ๆ กนั จึงเรียกค่ำกลำงหรือค่ำเฉล่ียวำ่ Centroid ถำ้ระยะห่ำงระหวำ่ง Centroid ของ 
Cluster คู่ใดต ่ำจะรวม Cluster คู่นั้นเขำ้เป็น Cluster เดียวกนั (จิตรลดำ ทองอนัตงั และ สุขสมพร 
อโนไท, 2553: 43). 
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2.12 การวดัและการแปลงระยะทาง (Distance transform) 
 

กำรวดักำรระยะทำงระหวำ่งพิกเซลของภำพ เป็นกำรวดัระยะทำงของพิกเซลหน่ึงไปยงัอีก
พิกเซลหน่ึง โดยท่ีกำรวดัระยะมีหลำยรูปแบบดว้ยกนั เช่น ระยะยูคลิด (Euclidean Distance) 
ระยะเชสบอร์ด (Chess-board Distance) ระยะซิต้ีบล็อก (City-block Distance) โดยท่ีกำรวดั
ระยะทำงของพิกเซล P, Q, R ใด ๆ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1)  D (P, Q)   0         
2)  D (P, Q) = D (Q, P)        
3)  D (P, R)   D (P, Q) + D (Q, R)      

ควำมหมำยของคุณสมบติัน้ี คือ 
โดยท่ี   D (P, Q) คือ ระยะทำงระหวำ่งพิกเซล P และ Q นั้น ตอ้งมำกกวำ่ หรือเท่ำกบั 0 

D (P, Q) คือ ระยะทำงระหวำ่งพิกเซล P และ Q นั้น ตอ้งมำกกวำ่ หรือเท่ำกบั 0 
D (P, Q) คือ ระยะทำงระหวำ่งพิกเซล P และ Q นั้น ตอ้งเท่ำกบั Q และ P 

จำกคุณสมบติัท่ี 3 ระยะทำงระหวำ่งพิกเซล P และ R ตอ้งนอ้ยกวำ่ หรือเท่ำกบัพิกเซล P 
และ Q บวกดว้ยระยะทำงระหวำ่ง Q และ R (อ ำนำจ สำทสิทธ์ิ, 2549: 23-24). 

  
2.12.1 ระยะทางแบบยูคลดิ (Euclidean Distance) 
โดยเป็นระยะทำงปกติระหวำ่งจุดสองจุดในแนวเส้นตรง โดยระยะทำงแบบยคูลิด  จะมีควำม

เหมำะสมกบัขอ้มูลท่ีมีกำรกระจำยตวัแบบควำมหนำแน่น (Dense) (อ ำนำจ สำทสิทธ์ิ, 2549: 24). 
 

 
 

ภาพที ่2.25  แสดงกำรหำระยะทำงแบบยคูลิด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94_(%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87
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สมกำรกำรหำระยะทำงแบบยคูลิดจำกภำพท่ี 2.25 มีดงัต่อไปน้ี 
 

22 )()( vyuxDE        
 
โดยท่ี  P  คือ พิกเซลของภำพ ซ่ึงมีต ำแหน่ง เป็น (x, y) 

Q คือ พิกเซลของภำพ ซ่ึงมีต ำแหน่งเป็น (u, v) 
 

2.13 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
เทคนิคทำงดำ้นกำรประมวลผลรูปภำพร่วมกบักำรรู้จ  ำตวัอกัษร (Character Recognition) มี

หลำยวธีิดว้ยกนั ซ่ึงแต่ละวธีิจะใหผ้ลลพัธ์และขอ้เสียท่ีแตกต่ำงกนั 
ตวัอยำ่งงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกำรรู้จ  ำตวัอกัษรจำกรูปภำพของตวัอกัษร มีดงัน้ี 
Sanan Srisuk (1999) ใช้เทคนิคกำรวดัระยะห่ำงดว้ยวิธีเฮำส์ดรอฟซ่ึงเป็นวิธีกำรจบัคู่เชิง

โครงสร้ำง (Structural Matching) เพื่อวดัควำมคล้ำยคลึงกนัของแต่ละตวัอกัษร และน ำภำพ
ตวัอกัษรจ ำนวน 60,000 ภำพส ำหรับขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรทดสอบ ส ำหรับกรณีท่ีภำพนั้นถูกก ำจดั
ส่ิงรบกวนออกไป จะสำมำรถรู้จ ำภำพเป็นตวัอกัษรได้ 100% ส ำหรับกรณีท่ีมีส่ิงรบกวนเพียง
เล็กนอ้ย จะสำมำรถรู้จ ำภำพตวัอกัษรได ้มำกกวำ่ 95 % . Asanee Kawtrakul et al (2000)ไดน้ ำเสนอ
เทคนิคโดยกำรวดัระยะห่ำงท่ีน้อยท่ีสุดดว้ยวิธียคูลิด (Euclidean Distance) ซ่ึงวดัผลจำกเวกเตอร์
ขอ้มูลทดสอบกบัเวกเตอร์ขอ้มูลท่ีถูกเปรียบเทียบเพื่อจดัประเภทของตวัอกัษรไทย  โดยท่ีเวกเตอร์
ขอ้มูลนั้นจะถูกแปลงมำจำกลกัษณะเฉพำะหลำยรูปแบบ (Feature Extraction)ไดแ้ก่ รูปแบบทิศทำง
ของเส้นขอบของแต่ละตวัอกัษร ควำมหนำแน่นจำกกำรกระจำยเม็ดสีของแต่ละส่วนย่อย  ซ่ึงได้
แบ่งเป็น 9 ส่วน (Zone)  และกำรหำระยะห่ำงจำกแนวตั้งและแนวนอนของเส้นรอบนอกของแต่ละ
ตวัอกัษร ส ำหรับงำนวิจยัของ Asanee Kawtrakul et al. (2000)ไดใ้ชรู้ปแบบตวัอกัษร 3 รูปแบบ 
สำมำรถรู้จ ำ 5 ตวัอกัษรโดยใชเ้วลำ 1 วนิำที ไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งคือ 97.44% 

Pisit Phokharakul and Chom Kimpan (1998) เสนอวิธีกำรรู้จ ำตวัอกัษรลำยมือเขียนใน
ภำษำไทยโดยใชต้วัอธิบำยรูปร่ำงแบบฟูริเยียร์ (Fourier Descriptor) เป็นตวัอธิบำยลกัษณะเด่นของ
ตวัอกัษรแต่ละตวั และฝึกฝนกำรรู้จ ำตวัอกัษรภำษำไทยโดยใช้โครงข่ำยประสำทเทียมแบบหลำย
ชั้นและค่ำน ้ ำหนกัของโหนด จะถูกพิจำรณำโดยใชข้ั้นตอนวิธีเชิงพนัธุกรรม (Genetic Algorithm)  
ส ำหรับผลกำรรู้จ ำเม่ือทดลองกบัตวัอกัษรลำยมือเขียนไทยแบบบรรจงจำก 60 ลำยมือเขียนของผู ้
ทดลอง จ ำนวน 13,500 ตวัอกัษร ไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งคือ 99.12 %  
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Methasate and Sae-tang (2002) เสนอวธีิกำรจดักลุ่มตวัอกัษรลำยมือเขียนดว้ยกำรพิจำรณำ
โครงสร้ำงของตวัอกัษรท่ีคลำ้ยกนั ลกัษณะท่ีน ำมำพิจำรณำ ไดแ้ก่ เส้นตวัอกัษรในแนวตั้ง (Vertical 
Stroke) หลงัจำกไดเ้ส้นดงักล่ำวแลว้ ตวัอกัษรท่ีถูกพิจำรณำจะถูกแบ่งเป็นจ ำนวน 7x10 บล๊อค และ
ท ำกำรกระจำยพิกเซลของภำพตวัอกัษร (Pixel Distribution) นั้น จำกนั้นน ำขอ้มูลมำฝึกฝนและรู้จ ำ
โดยใชโ้ครงข่ำยประสำทเทียมแบบแพร่กระจำยกลบั (Back Propagation Neural Network) ซ่ึงใช้
อกัษรทั้งหมด 9,020 ตวั โดย  ผลกำรวิจยัสำมำรถแบ่งกลุ่มตวัอกัษรออกไดเ้ป็น 21 กลุ่ม มีระดบั
ควำมถูกตอ้ง 97.60 % 

Foopratheepsiri et al. (2004) ไดเ้สนอวิธีกำรใช้วิธีฟัซซ่ีลอจิก (Fuzzy Logic) เพื่อปรับกำร
รู้จ ำภำพตวัอกัษรพิมพไ์ทยให้ดียิ่งข้ึน โดยกำรแบ่งขอบเขตของภำพและท ำกำรหำเส้นแสดงรูปร่ำง
ขององค์ประกอบในภำพเพื่อกำรจดัประเภทของแต่ตวัอกัษรโดยกำรใช้วิธี Wavelet Transform 
Modules Curvature (WTMC)  และไดผ้ลลพัธ์ซ่ึงมีควำมถูกตอ้งมำกกวำ่ 95 % 

นอกจำกวิธีกำรต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำน้ี ยงัมีกำรตีพิมพ์อีกหลำยงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใช้
วิธีกำรของเครือข่ำยโครงประสำทเทียม (Neural Networks) เช่นในกรณีของ Phokharakul (2541) 
ไดน้ ำเสนอวิธีเครือข่ำยโครงประสำทเทียมยอ้นกลบั (Back Propagation Neural Network หรือ 
BNN) เพื่อรู้จ  ำตวัอกัษรลำยมือไทย ผลกำรทดลองจำกจ ำนวน 3,200 ตวัอกัษรลำยมือไทย มีควำมถูก
ตอ้งถึง 98.3 %. Kijsirikul (2542) ไดมี้กำรเช่ือมวิธีเครือข่ำยโครงประสำทเทียมยอ้นกลบัเขำ้กบั 
inductive logic programming เพื่อทดสอบกำรรู้จ ำตวัอกัษร โดยทดลองดว้ยจ ำนวน 2พนั ถึง 3 พนั
ตวัอกัษร ซ่ึงประกอบดว้ยขนำด 2 ฟอนตแ์ละ 7 ขนำด ผลควำมถูกตอ้งส ำหรับกำรรู้จ ำ คือ 94.26 %.  

Arit Thammano and Pruegsa Duangphasuk (2005) น ำเสนอวิธีกำรเรียนรู้ตวัอกัษรไทยท่ี
ไม่มีหวั เน่ืองจำกคุณลกัษณะของอกัษรไทยจะมีองคป์ระกอบต่ำงๆ ส ำหรับตวัอกัษรแตกต่ำงกนัไป 
เช่น หวักลม เส้นซิกแซ๊ก เส้นโคง้ เป็นตน้ แต่บำงฟอนต ์นั้นไม่มีกำรเขียนหวักลม ดงันั้นจึงเป็นกำร
ยำกในกำรแยกประเภทของตวัอกัษรแต่ละตวั และไดใ้ชว้ิธีกำรเครือข่ำยประสำมเทียม ARTMAP  
ท่ีสหสัมพนัธ์แบบไขวต้ำมล ำดบัชั้น (Hierarchical Cross Correlation) ส ำหรับกำรรู้จ ำตวัอกัษรไทย
ท่ีไม่มีหวั โดยใชท้ดลองกบัจ ำนวนตวัอกัษร 12 ตวัอกัษรท่ีไม่มีหวักลม และไดผ้ลควำมถูกตอ้ง คือ 
84%  

กำรใชห้ลกักำรวิเครำะห์เชิงโครงสร้ำง  Somsak Mitatha, Kobchai Dejharn, Fusak Chevasuvit 
and Watjanapong Kasemsiri (2003) ไดเ้สนอวิธีกำรรู้จ ำตวัอกัษรพิมพไ์ทยโดยกำรสร้ำงกฏกำร
ตดัสินใจจ ำนวน 3 ชุด และใชว้ิธีกำรในกำรสร้ำงกฎท่ีดีท่ีสุดส ำหรับกำรรู้จ ำตวัอกัษร โดยทดสอบกบั 
200 ถึง 300 ตวัอกัษร ไดผ้ลควำมถูกตอ้ง ถึง 100%.   
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Preeyawan Nopsuwanchai และคณะ (2549) ใชส่้วนประกอบท่ีส ำคญั (Principal Component) 
ของตวัอกัษรแต่ละตวั ร่วมดว้ยรูปแบบต่ำง ๆ ของตวัอกัษร ไดแ้ก่ ภำพกลบัขั้วของตวัอกัษร (Polar 
Transformed Image) และภำพตวัอกัษรหมุนขวำ 90 องศำ เป็นลกัษณะเด่นของตวัอกัษร จำกนั้นน ำ
ขอ้มูลไปฝึกฝนและรู้จ ำโดยใช้ แบบจ ำลองฮิดเดน้มำร์คอฟ (Hidden Markov Model) โดย
เปรียบเทียบระหวำ่งคลงัขอ้มูล 2 ชุด ไดผ้ลกำรรู้จ ำถูกตอ้งร้อยละ 95.98 และ 95.13 ตำมล ำดบั 

Supachai Tangwongsan and Buntida Suvacharakulton (2009)  ไดมี้กำรน ำเสนอคุณสมบติั
โครงสร้ำงเชิงเส้นกำรเขียนตวัอกัษรและใช้กฎกำรจดัประเภท (Stroke Structural Features and 
Classification Rules) ส ำหรับกฎกำรรู้จ ำตวัอกัษร โดยใชท้ดสอบกบัจ ำนวนตวัอกัษรทั้งส้ินจ ำนวน 
1,000,000 ตวัอกัษรซ่ึงไดผ้ลควำมถูกตอ้งมำกกวำ่ 99 % และใชเ้วลำในกำรรู้จ ำตวัอกัษรโดยเฉล่ีย
คือ 36 มิลลิวินำทีส ำหรับ 1 ตวัอกัษรและ Chomtip Pornpanomchai and Montri Daveloh (2007) ได้
น ำเสนอผลงำนกำรรู้จ ำตวัอกัษรไทยดว้ยวธีิกำรเจเนติกส์อลักอริท่ึมในรูปแบบเซลลูลำร์ออโตมำตำ้ 
(Cellular Automata Pattern) โดยผ่ำนวิธีทำงกฎเกมส์แห่งชีวิตจำกกฎของคอนเวยส์  (Conway’s 
Rules of the Game of Life) โดยท ำกำรทดสอบดว้ยจ ำนวนพนัตวัอกัษร ผลพบวำ่สำมำรถรู้จ ำได ้
97.04% และใชเ้วลำในกำรคน้หำประมำณ 85 วนิำทีต่อตวัอกัษร 

ส ำหรับตวัอย่ำงงำนวิจยัท่ีใช้แบบจ ำลองทำงสถิติ เช่น งำนวิจยักำรรู้จ  ำช่ือจำก  McCallum 
และ Li (2004) ไดใ้ช้แบบจ ำลอง Conditional Random Fields เพื่อใชส้ ำหรับกำรรู้จ ำช่ือเฉพำะ
ภำษำองักฤษและภำษำเยอรมนั โดยใชว้ธีิ WebListing ในกำรดึงขอ้มูลจำกเวบ็ไซตม์ำสร้ำงเป็นคลงั
ศพัท ์ผลท่ีออกมำปรำกฏวำ่ระบบสำมำรถรู้จ ำช่ือเฉพำะภำษำองักฤษไดดี้กวำ่ภำษำเยอรมนั เหตุผล
หลกัมำจำกคุณสมบติัท่ีใชก้บัภำษำองักฤษมีมำกกวำ่ภำษำเยอรมนั และเน่ืองจำก GoogleSet ท่ีใช้
ช่วยดึงข้อมูลไม่ค่อยสนับสนุนภำษำอ่ืนนอกจำกภำษำอังกฤษท ำให้ได้คลังค ำศัพท์ของ
ภำษำเยอรมนันอ้ย แมว้ำ่จะเพิ่มคุณสมบติั Bigram และ Trigram ของตวัอกัษรส ำหรับกำรรู้จ ำช่ือ
เฉพำะภำษำเยอรมนัแลว้ก็ตำม 

ส ำหรับกำรใช้แบบจ ำลองทำงสถิตินั้น ส่ิงส ำคญัท่ีสุดคือคุณสมบติัท่ีใช้เพรำะมีผลต่อ
ประสิทธิภำพของระบบโดยตรง ซ่ึงหำกออกแบบคุณสมบติัไดต้รงตำมลกัษณะของขอ้มูลเฉพำะ
แลว้ก็มีแนวโนม้วำ่ระบบจะมีประสิทธิภำพในกำรรู้จ ำขอ้มูลน ำเขำ้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 



 
บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิการวจิยั 

 

3.1 Data Set 
 

ขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรศึกษำมำจำกกำรสร้ำงไฟลเ์อกสำรจำกฟอนตข์นำด 16 , 18 , 20 และ 
22 จุด จ ำนวน 44 ฟอนต ์ส ำหรับเป็นชุดขอ้มูลฝึกฝนและชุดขอ้มูลทดสอบมำจำกเวบ็ไซตท์ั้งหมด 
30  เวบ็ไซตแ์ละป้ำยทะเบียนรถ ดงัน้ี  
 
ตารางที ่3.1  แสดง Test Set ท่ีใชใ้นงำนวจิยั 
 

ล าดับที ่ แหล่งข้อมูล จ านวนตัวอกัษรทีใ่ช้ทดสอบ 
1 http://th.wikipedia.org 37 
2 www.se-ed.com 41 
3 http://manager.co.th 29 
4 www.palungjit.com 43 
5 www.rmutphysics.com 33 
6 www.vcharkarn.com 31 
7 www.nectec.or.th 33 
8 www.railway.co.th 36 
9 www.zomzaa.com 43 

10 www.ipst.ac.th 31 
11 www.bts.co.th 38 
12 www.polyboon.com 32 
13 www.yodtip.com 29 
14 www.matichon.co.th 28 
15 www.bakerymusic.com 34 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

  

ล าดับที ่ แหล่งข้อมูล จ านวนตัวอกัษรทีใ่ช้ทดสอบ 
16 www.kasikornbank.com 41 
17 www.lannaworld.com 46 
18 www.dhammathai.org 38 
19 www.tat.or.th 35 
20 www.mlpuang.com 35 
21 www.baanjomyut.com 48 
22 www.kapook.com 42 
23 www.kledthaishopping.com 50 
24 www.baanklon.com 36 
25 www.sukhothai.com 45 
26 www.thaistudyfocus.com 89 
27 www.allknowleadges.com 47 
28 www.olddreamz.com 35 
 29 http://botkwamdee.blogspot.com                       53 

 30 www.plvc.ac.th                       45 

 31 ป้ำยทะเบียนรถ                       24 

รวม  1,227 
 
ตารางที ่3.2  แสดง Training Set ท่ีใชใ้นงำนวจิยัแยกตำมตวัอกัษรท่ีน ำมำฝึกฝน 
 

ล าดับที ่ ประเภทตัวอกัษร จ านวนตัวอกัษรที่น ามาฝึกฝน 
1 ก 1,760 
2 ข 1,760 
3 ฃ 1,760 
4 ค 1,760 
5 ฅ 1,760 
6 ฆ  1,760 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
 

  

ล าดับที ่ ประเภทตัวอกัษร จ านวนตัวอกัษรที่น ามาฝึกฝน 
7 ง   1,760 
8 จ  1,760 
9 ฉ  1,760 

10 ช  1,760 
11 ซ  1,760 
12 ฌ  1,760 
13 ญ  1,760 
14 ฎ 1,760 
15 ฏ 1,760 
16 ฐ 1,760 
17 ฑ 1,760 
18 ฒ 1,760 
19 ณ 1,760 
20 ด 1,760 
21 ต 1,760 
22 ถ 1,760 
23 ท 1,760 
24 ธ 1,760 
25 น 1,760 
26 บ 1,760 
27 ป 1,760 
28 ผ 1,760 
29 ฝ 1,760 
30 พ 1,760 
31 ฟ 1,760 
32 ภ 1,760 
33 ม 1,760 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
 

  

ล าดับที ่ ประเภทตัวอกัษร จ านวนตัวอกัษรที่น ามาฝึกฝน 
34 ย 1,760 
35 ร 1,760 
36 ล 1,760 
37 ว 1,760 
38 ศ 1,760 
39 ษ 1,760 
40 ส 1,760 
41 ห 1,760 
42 ฬ 1,760 
43 อ 1,760 
44 ฮ 1,760 
45 ฤ 1,760 
46 ฦ 1,760 
รวม  80,960 

 
ตารางที ่3.3  แสดง Training Set ท่ีใชใ้นงำนวจิยัแยกตำมประเภทตวัอกัษรท่ีน ำมำฝึกฝน 
 

ล าดับที ่ ประเภทตัวอกัษร จ านวนตัวอกัษรที่น ามาฝึกฝน 
1 Angsana New 1,840 
2 Angsana New Bold 1,840 
3 Angsana New Italic 1,840 
4 Browallia New 1,840 
5 Browallia New Bold 1,840 
6 Browallia New Italic 1,840 
7 Cordia New 1,840 
8 Cordia New Bold 1,840 
9 Cordia New Italic 1,840 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 
 

  

ล าดับที ่ ประเภทตัวอกัษร จ านวนตัวอกัษรที่น ามาฝึกฝน 
10 DilleniaUPC 1,840 
11 DilleniaUPC  Bold 1,840 
12 EucrosiaUPC 1,840 
13 EucrosiaUPC Bold 1,840 
  14 EucrosiaUPC Italic 1,840 
 15 FreesiaUPC 1,840 
 16 FreesiaUPC Bold 1,840 
 17 FreesiaUPC Italic 1,840 
 18 IrisUPC 1,840 
19 IrisUPC Bold 1,840 
20 IrisUPC Italic 1,840 
21 JasmineUPC 1,840 
22 JasmineUPC Bold 1,840 
23 JasmineUPC Italic 1,840 
24 LilyUPC 1,840 
25 LilyUPC Bold 1,840 
26 LilyUPC Italic 1,840 
27 Lucida Sans Typewriter 1,840 
28 Lucida Sans Typewriter Bold 1,840 
29 Lucida Sans Typewriter Italic 1,840 
30 Microsoft Sans Serif 1,840 
31 Microsoft Sans Serif Bold 1,840 
32 Microsoft Sans Serif Italic 1,840 
33 RD CHULAJARUEK 1,840 
34 RD CHULAJARUEK Bold 1,840 
35 RD CHULAJARUEK Italic 1,840 
36 Tahoma 1,840 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 
 

  

ล าดับที ่ ประเภทตัวอกัษร จ านวนตัวอกัษรที่น ามาฝึกฝน 
37 Tahoma Bold 1,840 
38 Tahoma Italic 1,840 
39 Thonburi 1,840 
40 Thonburi Bold 1,840 
41 Thonburi Italic 1,840 
42 Angsana UPC 1,840 
43 Angsana UPC Bold 1,840 
44 Angsana UPC Italic 1,840 
รวม  80,960 
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3.2 ขั้นตอนการวจิัย 
 

start

end

ปรับมมุของภาพเอกสารใหต้รง

แปลงไฟลภ์าพ jpeg เป็น

ภาพแบบ Binary

ไฟลร์ปูภาพ ประเภท jpeg

ภาพเอกสารเอยีง

สญัญาณรบกวน

T

T

วเิคราะหข์อบเขตบรรทัดหลกั

และขอบเขตของตวัอักษร

ภาพตวัอักษร

ลดสญัญาณหรอืสิง่รบกวนออกจากภาพ

F

F

start

end

ปรับมมุของภาพเอกสารใหต้รง

แปลงไฟลภ์าพ jpeg เป็น

ภาพแบบ Binary

ไฟลร์ปูภาพ ประเภท jpeg

ภาพเอกสารเอยีง

สญัญาณรบกวน

T

T

วเิคราะหข์อบเขตบรรทัดหลกั

และขอบเขตของตวัอักษร

ภาพตวัอักษร

ลดสญัญาณหรอืสิง่รบกวนออกจากภาพ

F

F

 
 
ภาพที ่3.1  แสดงขั้นตอนกำรเตรียมขอ้มูลภำพตวัอกัษรส ำหรับชุดฝึกฝน (Training Set) 
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start

แปลงไฟลภ์าพเป็น Binary

ตดัเฉพาะภาพตวัอักษรที่

ตอ้งการน ามาทดสอบ

ไฟลร์ปูภาพ ประเภท jpeg  

(จาก web site ทีส่นใจ และ
ป้ายทะเบยีนรถ)

end

 
 
ภาพที ่3.2  แสดงขั้นตอนกำรเตรียมขอ้มูลภำพตวัอกัษรส ำหรับชุดทดสอบ (Test Set) 
 

             O1               O2  O3          O44

             

              C1                C2 C3             C44

Characters  Data set

(Similarity Measure)

Classification Results

Training Set

Feature

Extraction

Test Set Conditional Random Fields (CRFs)

Hireachical Centroid

 
 
ภาพที ่3.3  Framework Design 
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 ภำพท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนกำรเตรียมขอ้มูลภำพตวัอกัษรส ำหรับชุดฝึกฝน (Training Set) 
ส ำหรับกำรลดสัญญำณรบกวน กำรหำปรับภำพเอกสำรใหต้รง กำรวเิครำะห์หำขอบเขตของบรรทดั
หลกั และตวัอกัษร โดยวิธีอตัโนมติั กรณีท่ีพบตวัอกัษรท่ีติดกนัจะท ำกำรน ำตวัอกัษรเหล่ำนั้นมำ
แยกเป็นตัวอักษรเด่ียวด้วยกำรตัดรูปแบบ Manual และภำพท่ี 3.2 แสดงขั้นตอนกำรเตรียม
ขอ้มูลภำพตวัอกัษรส ำหรับชุดทดสอบ (Test Set)  ซ่ึงเป็นขั้นตอนกำรเตรียมส ำหรับภำพตวัอกัษร
ก่อนเขำ้สู่กระบวนกำรถดัไปในภำพท่ี 3.3  โดยเร่ิมจำกกำรเก็บรูปภำพเป็นไฟล์ประเภท jpeg (Joint 
Photographics Expert Group)  กำรเก็บไฟลแ์บบ jpegคือรูปแบบกำรบีบอดัแฟ้มรูปภำพแบบสูญเสีย
รำยละเอียดนอ้ยท่ีสุด โดยกำรเก็บไฟล์ภำพในรูปแบบน้ีมีนำมสกุล (File Extension) ท่ีนิยมใชคื้อ 
.jpeg, .jpg, .jpe, .jfiff, .jfi   เน่ืองจำกไฟลป์ระเภทน้ีสำมำรถเก็บควำมละเอียดสูงไดแ้ต่มีขนำดไฟล์ท่ี
เล็กและยงัเก็บภำพสีไดห้ลำกหลำยระดบัควำมแม่นย  ำของสี (Bit Depth)  ไฟล์ .jpeg สำมำรถแสดง
รำยละเอียดสีไดถึ้ง 16.7 ลำ้นสี เหมำะส ำหรับรูปภำพท่ีมีรำยละเอียดของสีจ ำนวนมำก เช่น รูปถ่ำย 
หรือรูปท่ีไดจ้ำกกำรสแกนเขำ้มำ จำกนั้นจะท ำกำรแปลงภำพแบบไบนำร่ี หรือภำพขำว-ด ำ  หลงัจำก
ไดภ้ำพแบบไบนำร่ีแลว้  ส ำหรับภำพขอ้มูลชุดฝึกฝน จะท ำกำรลดส่ิงรบกวนท่ีเกิดข้ึนในภำพ และ
ท ำกำรหำขอบเขตบรรทดัของตวัอกัษร และท ำกำรหำตวัอกัษรแต่ละตวั  

ส ำหรับภำพขอ้มูลชุดทดสอบ เม่ือมีกำรแปลงภำพเป็นแบบไบนำร่ี หรือภำพขำว-ด ำ  แลว้
จะใช้โปรแกรม Photoshop ท ำกำรตดัเฉพำะภำพตวัอกัษรท่ีตอ้งกำรน ำมำทดสอบแบบ Manual 
ออกมำ หลงัจำกนั้นภำพตวัอกัษรท่ีได้จะเขำ้สู่กระบวนกำรรู้จ ำภำพตวัอกัษรดงัภำพท่ี 3.3 แสดง
ขั้นตอนกำรวจิยัเพื่อกำรรู้จ ำภำพตวัอกัษรต่อไป  

กระบวนกำรรู้จ ำตวัอกัษรนั้นเร่ิมจำกกำรน ำขอ้มูลท่ีตอ้งกำรทดสอบมำท ำกำรหำผลลพัธ์
หรือลำเบลท่ีเป็นไปไดจ้ำกขอ้มูลชุดฝึกฝนจ ำนวนทั้งหมด 44 ชุด โดยใชรู้ปแบบ CRFs  ดงันั้นจะได ้
Candidates จ ำนวน 44 ผลลพัธ์หรือลำเบลท่ีเกิดจำกชุดฝึกฝนในแต่ละชุด เน่ืองจำกแหล่งขอ้มูล
ส ำหรับชุดฝึกฝนและส ำหรับขอ้มูลทดสอบ  นั้นไม่ไดม้ำจำกแหล่งขอ้มูลเดียวกนั ดงันั้นลกัษณะ
และรูปแบบ ของตวัอกัษร มีควำมแตกต่ำงกนัโดยส้ินเชิง และสัดส่วนระหวำ่งจ ำนวนขอ้มูลในชุด
ฝึกฝน (Training Set) และจ ำนวนขอ้มูลในชุดทดสอบ (Test Set) แตกต่ำงกนัมำก ส่งผลให้ควำม
ถูกตอ้งของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำก CRFs นั้นยงัไม่ดีพอ  จึงได้มีกำรน ำภำพทดสอบมำท ำกำรหำควำม
คลำ้ยคลึงกนั (Similarity Measure) ดว้ยวิธี Hierachical Centroid กบั Candidate ท่ีไดจ้ำกแต่ละชุด
ฝึกฝนเพื่อเลือก Candidate ท่ีมีควำมคล้ำยคลึงกนักบัภำพทดสอบมำกท่ีสุดเป็นผลลพัธ์ของกำร
จ ำแนกภำพดว้ยวธีิกำรน้ีจะท ำใหก้ำรจ ำแนกมีควำมถูกตอ้งสูงข้ึน 
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3.2.1  การลดส่ิงหรือสัญญาณรบกวนออกจากภาพ (Noise Reduction ) 
เน่ืองจำกภำพท่ีไดม้ำนั้นอำจยงัมีส่วนเกินท่ีอยู่ในภำพอยู่บำ้ง  ซ่ึงอำจเป็นสำเหตุให้กำรหำ

ต ำแหน่งวตัถุของภำพท่ีตอ้งกำรคลำดเคล่ือนไปดว้ย  สัญญำณรบกวนมี 2 ลกัษณะคือสัญญำณ
รบกวนแบบเม็ดสีขำว (Salt Noise) และสัญญำณรบกวนแบบเม็ดสีด ำ (Pepper Noise) สัญญำณ
รบกวนแบบเม็ดสีขำวคือจุดสีขำวท่ีปรำกฏในรูปภำพเอกสำรในต ำแหน่งท่ีควรจะเป็นสีด ำและ
สัญญำณรบกวนเม็ดสีด ำคือจุดสีด ำท่ีปรำกฏในรูปภำพเอกสำรในต ำแหน่งท่ีควรจะเป็นสีขำว แนว
ทำงกำรก ำจดัสัญญำณรบกวนแบบจุดขำวและจุดด ำ ซ่ึงมีกำรพฒันำข้ึนโดยสำมำรถใช้กบัภำพ
เอกสำรภำษำใดๆ ดงันั้นจึงตอ้งมีขั้นตอนกำรก ำจดัส่ิงรบกวนของภำพ เพื่อให้ภำพนั้นชดัเจนยิ่งข้ึน
โดยในขั้นตอนน้ีจะใชว้ธีิมอร์โฟโลย ี (Morphology) 

Morphological Image Processing เป็นกำรประมวลผลภำพโดยกำรเปล่ียนแปลงลกัษณะ
รูปร่ำงหรือโครงสร้ำงของภำพ โอเปอเรชัน่พื้นฐำนโดยทัว่ไปไดแ้ก่ กำร Dilation Erosion และ 
Skeleton Opening และ Closingโดยกำร Dilation คือกำรขยำยภำพโดยมีสัดส่วนเท่ำกนัทัว่ทั้งภำพ
(Uniform) กำร Erosion คือกำรยอ่ภำพส่วนกำรท ำ Skeleton เป็นกำรหำโครงสร้ำงหลกัของวตัถุท่ี
ปรำกฎในรูปภำพส ำหรับโอเปอเรชั่นท่ีถูกใช้ในกำรลดส่ิงรบกวนคือโอเปอเรชัน่Opening และ 
Closing ส ำหรับกำรด ำเนินกำรท ำงำนของมอร์โฟโลย ี(Morphological Operations) มีดงัน้ี 

3.2.1.1 กำรด ำเนินกำรท ำงำนท่ีมีต่อเมด็สีของภำพ (Sets of Pixels) โดยท ำกำรแปลง 
รูปภำพให้เป็นภำพแบบไบนำร่ี เพื่อใช้พิจำรณำกลุ่มของค่ำพิกเซลท่ีไม่มีควำมแตกต่ำงกัน ณ 
ต ำแหน่งต่ำงๆ 
 3.2.2.2  กำรด ำเนินกำรท ำงำน Morphology ดว้ยกำรท ำกำร Opening และ Closing 
วตัถุประสงคเ์พื่อ 

1)   เลือกพิจำรณำเฉพำะกลุ่มของจุดสีด ำเท่ำนั้น  ถำ้เป็นลกัษณะกำรกระจำย
ของจุดสี ด ำ นัน่คือ เป็นส่ิงรบกวนของภำพ จะไม่พิจำรณำและท ำกำรก ำจดัส่ิงรบกวนนั้นออกไป 

2) กำรลบจุดพิกเซลท่ีไม่ตอ้งกำร (Erosion) และเพิ่มจุดพิกเซลท่ีหำยไป 
(Dilation)  

ภำพท่ี 3.4 แสดงตวัอยำ่งของส่ิงรบกวนลกัษณะ Salt and Pepper Noise เม่ือท ำกำร 
Detect ส่ิงรบกวนหรือสัญญำณรบกวนดงัภำพท่ี 3.5 และ ภำพท่ี 3.6 แสดงตวัอยำ่งหลงัจำกก ำจดั
ส่ิงรบกวนหรือสัญญำณรบกวนออกจำกภำพ 
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ภาพที ่3.4  ตวัอยำ่งส่ิงหรือสัญญำณรบกวนท่ีเกิดข้ึนกบัภำพเอกสำร 
 

 
 
ภาพที ่3.5  ตวัอยำ่งกำร Detect ส่ิงหรือสัญญำณรบกวนจำกภำพเอกสำร 
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ภาพที ่3.6  ตวัอยำ่งภำพเอกสำรหลงักำรก ำจดัส่ิงหรือสัญญำณรบกวน 
 

3.2.2  การปรับมุมของภาพเอกสารให้ตรงในระนาบแนวนอน 
เน่ืองจำกเอกสำรท่ีไดจ้ำกกำรสแกน ไฟล์ท่ีไดอ้ำจมีกำรเอียงเกิดข้ึนได ้ซ่ึงส่งผลให้กำรรู้จ ำ

ตวัอกัษรไม่มีประสิทธิภำพดีเท่ำท่ีควร ดงันั้นจึงควรมีกำรปรับมุมหนำ้เอกสำรท่ีสแกนให้ตรง  โดย
กำรค ำนวณหำแนวเส้นตรงเพื่อใช้ประมำณควำมเอียงของภำพเอกสำร และค ำนวณหำว่ำภำพ
เอกสำรนั้นมีควำมเอียงก่ีองศำ โดยเทคนิค  Hough Transform  ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใชใ้นกำรค ำนวณหำ
เส้นตรงท่ีผ่ำนจุดท่ีสนใจมำกท่ีสุดจำกนั้นจึงค ำนวณควำมเอียงของเอกสำรจำกควำมเอียงของ
เส้นตรงท่ีไดม้ำจำกวธีิกำร Hough Transform 

ดงัภำพท่ี 3.7 ซ่ึงแสดงให้เห็นลกัษณะกำรเอียงของตวัอกัษรท่ีเกิดข้ึนในภำพเอกสำร จำกนั้น
ท ำกำรใชว้ิธี Hough Transform ดงัภำพท่ี 3.8 ท ำกำรหำวำ่ภำพเอกสำรนั้นมีกำรเอียงก่ีองศำ แลว้
ปรับภำพเอกสำรนั้น เพื่อท ำให้ภำพตวัอกัษรนั้นปรับมำอยูใ่นแนวนอนไม่เอียงมำกเกินไป และยงั
ช่วยในกำร Detect และตดัภำพตวัอกัษรแต่ละตวัให้มีควำมผิดพลำดนอ้ยท่ีสุด เม่ือมีกำรปรับเอียง
ภำพใหอ้ยูใ่นระนำบเส้นตรงของแนวนอน อำจท ำให้เกิดขอบเงำด ำท่ีภำพเอกสำร ภำพท่ี 3.9 ดงันั้น
ตอ้งท ำกำรก ำจดัเส้นขอบเงำด ำท่ีเกิดข้ึนดว้ย ดงัภำพท่ี 3.10 เป็นตน้ 
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ภาพที ่3.7  ตวัอยำ่งกำรเอียงของตวัอกัษรในภำพเอกสำร 
 

 
 
ภาพที ่3.8  ตวัอยำ่งวธีิกำรหำค่ำมุม (องศำ) ส ำหรับกำรเอียงของรูปภำพ 
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ภาพที ่3.9  ตวัอยำ่งกำรปรับภำพท่ีไดจ้ำกหมุนแต่ยงัมีขอบเงำด ำบนและล่ำงท่ีเกิดข้ึน 
 

 
 
ภาพที ่3.10  ตวัอยำ่งขอบเงำด ำท่ีเกิดข้ึนของภำพเอกสำรและท ำกำรก ำจดัขอบเงำด ำล่ำง 
 

หลงัจำกได้มุมแล้วจะท ำกำรหมุนหน้ำเอกสำรกลับให้ตรงโดยอำศยัทฤษฎีในกำรหมุน
(Rotation) แล้วและท ำกำรก ำจดัขอบเงำท่ีเกิดข้ึนทั้งด้ำนบนและล่ำงจะได้ผลลัพธ์จำกกำรหมุน
รูปภำพดงัภำพท่ี 3.11 
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ภาพที ่3.11  ตวัอยำ่งเม่ือก ำจดัขอบเงำด ำออกจำกภำพเอกสำรทั้งดำ้นบน - ล่ำง 
 

3.2.3  การวเิคราะห์ขอบเขตของบรรทดัหลกัและขอบเขตของตัวอกัษร   
ท ำกำรวิเครำะห์ขอบเขตของบรรทดัหลกั  ดว้ยค่ำสถิติของจุดด ำในแนวนอน (Horizontal 

Projection) วิธีน้ีเป็นวิธีกำรแบ่งระดับของตวัอกัษรภำษำไทยเพื่อวิเครำะห์บรรทดัหลักโดยใช้
ค่ำสถิติมำช่วยในกำรตดัสินใจ แนวคิด คือ จุดพิกเซลหรือเมด็สีท่ีแบ่งระหวำ่งระดบัขอบเขตบรรทดั
ของตวัอกัษรนั้นจะมีค่ำสถิตินอ้ยหรือมีค่ำเท่ำกบัศูนย ์ของค่ำสถิติของจุดด ำในแนวนอน ดงัตวัอยำ่ง
ในภำพท่ี 3.12 แสดงผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติของจุดด ำในแนวนอน แลว้จะท ำกำรสกดัหรือแยก
ขอบเขตของบรรทดัหลกัท่ีเกิดข้ึนจำกภำพเอกสำร  เพื่อน ำไปวเิครำะห์ขอบเขตของภำพตวัอกัษรแต่
ละตวัท่ีอำจจะเกิดข้ึนและท ำกำรสกดัหรือแยกตวัอกัษรแต่ละตวัอกัษรนั้นๆ ออกมำด้วยวิธี ด้วย
ค่ำสถิติของจุดด ำในแนวตั้ง (Vertical Projection) โดยใช้หลกักำรเดียวกบักำรสกดัขอบเขตของ
บรรทดัหลกัเพียงแต่พิจำรณำจำกขอบเขตของเมด็สีหรือพิกเซลในแนวตั้ง   
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ภาพที ่3.12  แสดงผลกำรวเิครำะห์ค่ำสถิติของจุดด ำในแนวนอน 
 

หลงัจำกกำรแยกตวัอกัษรในแต่ละตวัได้แล้ว จะน ำตวัอกัษรขอ้มูลท่ีได้อยู่ในรูปกำรหำ 
Features ดว้ยกำรใช ้Image Gradient Orientation ผลลพัธ์ของชุดขอ้มูลท่ีไดจ้ะเขำ้สู่กระบวนกำร 
ฝึกฝน และ ทดสอบ  ตำมล ำดบั 

 

3.3 Feature Extraction 
 
ท ำกำรแปลงภำพตวัอกัษรท่ีแยกหรือสกดัได ้น ำมำจดักำรให้อยู่ในรูปแบบของคุณสมบติั 

ดงัน้ี 
 

3.3.1  Image Gradient Orientation  
คือ กำรเปล่ียนแปลงของทิศทำงของเม็ดสีหรือพิกเซล (Pixel) ของภำพแบบ Intensity

หนำแน่น   หรือภำพสี โดยท่ีทิศทำงกำรกระจำยตวัของเม็ดสีน้ีท ำให้สำมำรถหำขนำดและทิศทำง
ภำพนั้น ๆ ดงัภำพท่ี 3.13 เพื่อน ำมำสร้ำงคุณสมบติัเด่นของรูปภำพแต่ละภำพและน ำมำสร้ำง
ฐำนขอ้มูลเวกเตอร์ลกัษณะเฉพำะ (Feature Vector) เพื่อเขำ้สู่กระบวนกำรท ำงำนถดัไป นั่นคือ
กระบวนกำร Training และ Testing เพื่อจ ำแนกประเภทของตวัอกัษร ต่อไป 
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ภาพที ่3.13  แสดงทิศทำงของกระจำยตวัของเมด็สีลูกศรสีฟ้ำแสดงถึงทิศทำงกำรกระจำยตวัของ 
                    เมด็สี พื้นท่ีดำ้นหลงัสีเขม้ (สีด ำ) แสดงกำรกระจำยของเม็ดสีมำก 
 

3.4 Classification 
 

เม่ือผ่ำนขั้นตอนกำร Preprocessing Data แล้ว ข้อมูลจะพร้อมสู่กระบวนกำรจ ำแนก
ประเภทของภำพตวัอกัษรต่อไป ส ำหรับในงำนวิจยัคร้ังน้ีไดพ้ิจำรณำใช้ตวัแบบ 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
Conditional Random Fields และ Hireachical Centroid Distance 

 
3.4.1  Conditional Random Fields 

 เม่ือผ่ำนขั้นตอนกำรแปลงภำพเป็นไฟล์ .JPEG กำรแปลงเป็นภำพแบบไบนำร่ีและกำรหำ 
Gradient Extraction ของไฟลภ์ำพแลว้ ต่อไปจะเขำ้สู่ขั้นตอนของกำรฝึกฝนชุดขอ้มูล (Training Set) 
ซ่ึงหลกักำรท ำงำนของ Conditional Random Fields โดยทัว่ไป จะท ำกำรพิจำรณำหำค่ำควำมน่ำจะ
เป็นในเซตของคอมโพเนนต ์(Component) ตำม Edge และ Vertex ของกรำฟ ดงัตวัอยำ่งภำพท่ี 3.14 
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ภาพที ่3.14  แสดงตวัอยำ่งคอมโพเนนตท่ี์ถูกก ำหนดตำม Edge และ Vertex 
 

ภำพท่ี 3.14 แสดงตวัอย่ำงของเซตของคอมโพเนนต์ท่ีถูกก ำหนดโดย Edge และ Vertex 
ส ำหรับงำนวิจยัน้ีไดท้  ำกำรพิจำรณำเฉพำะ Edge Feature ของขอ้มูลน ำเขำ้เท่ำนั้น เน่ืองจำกขอ้มูลท่ี
น ำมำใชส้ ำหรับชุดทดสอบ (Test Set) และชุดฝึกฝน (Training Set) เป็นตวัอกัษรเด่ียว เพื่อตอ้งกำร
หำเพียงแค่ 1 ลำเบลของแต่ละเหตุกำรณ์หรือขอ้มูลน ำเขำ้ (Observation Sequence) เท่ำนั้น ดงันั้นจะ
พิจำรณำเฉพำะกำรกระจำยฟังก์ชนัศกัยภำพ (Potential Function) ในส่วนท่ีเป็นเฉพำะคุณสมบติั
ของ Edge เท่ำนั้น ดงัสมกำรต่อไปน้ี 
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โดยท่ี     x  คือ  ล ำดบัเหตุกำรณ์หรือขอ้มูลน ำเขำ้ (Data Sequence) 
 y  คือ  ล ำดบัลำเบล (Label Sequence) 

Z )(x    คือ  ค่ำกำร Normalization โดยพิจำรณำจำกล ำดบัของขอ้มูล (X)  
(ก ำหนดเป็นค่ำ 0 และ 1 ส ำหรับงำนวจิยัน้ี) 

e  คือ  Edge หรือ เส้นเช่ือมไปยงัโหนดใด ๆ ในกรำฟ 
 E           คือ  เซตของ Edge ทั้งหมด 
    คือ  พำรำมิเตอร์ท่ีประมำณ (ก ำหนดเป็น 0.005 ส ำหรับงำนวจิยัน้ี) 

  kf    คือ คุณสมบติัของ Edge    
  k     คือ จ ำนวนของคุณสมบติัทั้งหมด   

ey    คือ เซตของคอมโพเนนต ์(Component) ซ่ึงถูกก ำหนดตำม Edge เช่น  
คู่ล  ำดบัของลำเบล คือ (y1,x1) ในภำพท่ี 3.14 เป็นตน้ 
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ตารางที ่3.4  แสดงตวัอยำ่งกำรจดัเก็บของล ำดบัขอ้มูลซ่ึงจดัเก็บแบบบิตสตริง และ กำรก ำหนด 
                     ลำเบลหรือผลลพัธ์ท่ีไดจ้ำกขอ้มูลน ำเขำ้ 
 

Location BitString (Data Seqence) Label Font Type 
1-16..435-450 1111110000011111…1111111111111111 1 Angsana New (16) 
1-16..435-450 1111100000111111…1111111111111111 1 Angsana New(18) 
1-16..435-450 1111100000111111...1111111111111111 1 Angsana New(20) 
1-16..435-450 1111110000111111...1111111111111111 1 Angsana New(22) 

… … … … 
1-16..435-450 1111000000111111...1111111111111111 1 Angsana New Bold(16) 
1-16..435-450 1111100000111111...1111111111111111 1 Angsana New Bold(18) 

… … … … 
1-16..435-450 1111100000011111...1111111111111111 1 Angsana  NewItalic(16) 
1-16..435-450 1111111000011111...1111111111111111 1 Angsana New Italic(18) 

… … 1 … 
1-16..435-450 1111000000001111...1111111111111111 … Browallia New(16) 
1-16..435-450 1111000000001111...1111111111111111 1 Browallia New(18) 

… … … … 
 
โดยจะท ำกำรแบ่งขอ้มูลชุดฝึกฝน (Traning Set) ออกเป็นทั้งหมด 44 ชุดตำมประเภท 

ลกัษณะและขนำดของฟอนต ์จำกนั้นท ำกำรเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีตอ้งกำรทดสอบ (Data Sequence) 
จำกชุดทดสอบ (Test Set) กบัขอ้มูล (Data Sequence) ท่ีอยูใ่นชุดฝึกฝน (Traning Set) ของแต่ละชุด 
โดยในแต่ละชุดฝึกฝนจะไดผ้ลลพัธ์หรือลำเบลท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด โดยท่ีลำเบลจะท ำหน้ำท่ีแทนว่ำ
เป็นตวัอกัษรตวัไหน เช่น ลำเบลมีค่ำเป็น 1 แทนดว้ย “ก”  ลำเบลมีค่ำเป็น 2 แทนดว้ย “ข” เป็นตน้   
จำกนั้นจะท ำกำรคดัเลือกผลลพัธ์หรือลำเบลท่ีเหมำะสมท่ีสุด ซ่ึงเกิดข้ึนภำยในชุดฝึกฝนแต่ละชุด 
จำกค่ำควำมน่ำจะเป็นสูงสุด (Maximum Probability)   ส ำหรับรูปแบบของขอ้มูลน ำเขำ้ท่ีใชใ้นกำร
เรียนรู้จะอยู่ในรูปไบนำร่ีสตริงคือ ค่ำ 0 และ 1 ดงัตำรำงท่ี 3.4 ในส่วนคอลมัน์ BitString (Data 
Sequence) โดยกำรเก็บขอ้มูลนั้นจะท ำกำรเก็บขอ้มูลแบบ BitString จำกขอ้มูลในชุดฝึกฝนและชุด
ทดสอบ 
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3.4.1.1 กำรเลือกลำเบลท่ีเหมำะสมท่ีสุด 
เม่ือน ำภำพทดสอบแต่ละภำพเข้ำสู่กระบวนกำรหำลำเบลจำก  CRFs แล้ว โดย

หลกักำรของ CRFs นั้นจะท ำกำรค ำนวณหำค่ำควำมน่ำจะเป็น )|( xyp ส ำหรับทุกๆ ค่ำท่ีเป็นไปได ้
จำกชุดฝึกฝนแต่ละชุด  หลงัจำกนั้นลำเบลท่ีมีค่ำควำมน่ำจะเป็นสูงสุดจะถูกเลือกมำส ำหรับขอ้มูล
ชุดฝึกฝนในแต่ละชุด ตวัอย่ำงแสดงดงัภำพท่ี 3.15 ส ำหรับกำรหำค่ำควำมน่ำจะเป็นสูงสุดจะใช้
หลกักำร Viberti Algorithm นัน่คือกำรหำ Maximum Likelihood เช่นเดียวกบัวิธีกำรของ HMMs 
(Hidden Markov Model) ดงัต่อไปน้ี 
 

ก ำหนดให ้ )|,...,(max 1
,...,, 121

XyyP t
yyy

t
t

  

         โดยท่ี         t      คือ ค่ำควำมน่ำจะเป็นสูงสุดจำกผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้
    t      คือ ดชันีบอกวำ่อยูท่ี่ต  ำแหน่งใด 
    ty    คือ ผลลพัธ์หรือลำเบลท่ีเกิดข้ึน ณ ต ำแหน่งใดๆ 
    X     คือ ขอ้มูลน ำเขำ้ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีตอ้งกำรทดสอบ (test) 
 

 
 
ภาพที ่3.15  แสดงตวัอยำ่งกำรหำผลลพัธ์หรือลำเบล ณ ต ำแหน่ง ท่ีใหค้่ำควำมน่ำจะเป็นสูงสุด 
 

จำกภำพท่ี 3.15 แสดงตวัอยำ่งกำรเลือกค่ำควำมน่ำจะเป็นสูงสุด เช่น จำกภำพพบวำ่
ขอ้มูลทดสอบตรงกบัขอ้มูลตวัท่ี 3 จำกชุดขอ้มูลฝึกฝนชุดใดชุดหน่ึง จำกนั้นจะท ำกำรเรียนรู้ขอ้มูล
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ทดสอบจนครบขอ้มูลฝึกฝนทุกชุด  ดงันั้นจะไดภ้ำพท่ีเป็น Candidate ของแต่ละชุดมำ รวมได ้
Candidates ทั้งหมด 44  ตวั จำกทั้งหมด 44 ชุด ต่อจำกนั้นจะเขำ้สู่กระบวนกำรเปรียบเทียบภำพทดสอบ
กบัภำพจำกชุดฝึกฝนท่ีไดใ้นแต่ละชุดอีกคร้ัง เพื่อท ำกำรหำควำมคลำ้ยคลึงกนัมำกท่ีสุดระหวำ่งภำพ
ทดสอบและ Candidates  ท่ีไดจ้ำกชุดฝึกฝน ดว้ยวิธีท่ีเรียกว่ำ Hierachical Centroid เพื่อเพิ่มควำม
ถูกตอ้งของผลลพัธ์ใหสู้งข้ึน 
 

3.4.2  Hierachical Centriod Distance 
หลกักำรเปรียบเทียบภำพ คือตอ้งท ำกำรแปลงภำพให้อยูใ่นรูปแบบ “0” และ “1” จำกนั้น

แบ่งภำพออกเป็นส่วนยอ่ย ณ ต ำแหน่งจุดศูนยก์ลำง (Centriod) ของควำมหนำแน่นของพิกเซลหรือ
เม็ดสีท่ีกระจำยอยูใ่นรูปภำพนั้น ๆ โดยท ำกำรวนลูปเรียกซ ้ ำ เพื่อแบ่งเป็นภำพยอ่ยโดยแบ่งรูปตำม
ค่ำจุดตดัตำมแกน x (แนวตั้ง) สลบักบักำรหำจุดตดัตำมแกน y (แนวนอน) จนครบตำมจ ำนวนคร้ังท่ี
ก ำหนด ส ำหรับงำนวิจยัน้ีไดท้  ำกำรก ำหนดจ ำนวนกำรเรียกตวัเอง 8 คร้ัง  โดยกำรแปลงรูปภำพนั้น
จะท ำกำรแปลงทั้งภำพท่ีน ำมำทดสอบและภำพท่ีเป็น Candidates  

สรุปขั้นตอนกำรแบ่งภำพเป็นภำพยอ่ย ดงัน้ี  
1) วนซ ้ ำจ  ำนวน 8 รอบ  
โดยในแต่ละรอบท ำกำรแบ่งรูปภำพท่ีไดโ้ดยกำรค ำนวณหำจุดก่ึงกลำง (Centroid) 

ของกลุ่มขอ้มูลพิกเซลหรือเม็ดสีตำมแกน x สลบักบัแกน y 
2) ท ำกำรค ำนวณหำจุดก่ึงกลำง (Centroid) ของกลุ่มขอ้มูลพิกเซลหรือเม็ดสีตำม

แกน x  
3) ท ำกำรแบ่งภำพตำมแกน x  
4) รอบถดัไปน ำภำพท่ีไดท้ั้งหมดจำก c. มำท ำกำรค ำนวณหำจุดก่ึงกลำง (Centroid) 

ของกลุ่มขอ้มูลพิกเซลหรือเม็ดสีตำมแกน y 
5) ท ำกำรแบ่งภำพตำมแกน y 
6) ท ำซ ้ ำขั้นตอน 2, 3 , 4 และ 5  จนครบ 8  รอบ 
7) เม่ือวนซ ้ ำครบจ ำนวน 8 รอบ จะไดภ้ำพยอ่ยท่ีแบ่งได ้ 

จำกนั้นน ำภำพย่อยต่ำงๆ ท่ีเกิดจำกกำรแบ่งมำเก็บไวใ้นรูปแบบ Feature Vector  คือเก็บ
ขอ้มูล Element  จำกภำพยอ่ยต่ำงๆ และท ำกำรเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดอี้กคร้ังระหวำ่งภำพท่ีน ำมำ
ทดสอบกบัภำพท่ีเป็น Candidates ซ่ึงเกิดจำกกำรใชแ้บบจ ำลอง CRFs จำก Training Set ทุกชุด โดย
กำรเปรียบเทียบนั้นจะใชก้ำรหำจำกระยะทำงแบบยูคลิด (Euclidean Distance) หำกระยะของกำร
เปรียบเทียบระหวำ่งภำพทดสอบกบัภำพท่ีเป็น Candidates ภำพใดท่ีมีระยะใกลท่ี้สุด ก็จะถือวำ่ภำพ
ทดสอบนั้นเป็นอกัษรประเภทเดียวกบัภำพ Candidate ท่ีน ำมำเปรียบเทียบ 
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ภำพท่ี 3.16  แสดงตวัอยำ่ง กำรแบ่งภำพ เป็น 3 Partition และมีกำรก ำหนด Feature Vector  
ประกอบดว้ย 3 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่3.16  แสดงกำรแบ่งภำพเป็นส่วนยอ่ย ๆ (Partitions) เพื่อแปลงเป็น Feature Vector 
 

 

         d = 1           d = 2           d = 3          d = 4          d = 5          d = 6          d = 7          d = 8 
 

ภาพที ่3.17  แสดงกำรแบ่งภำพเป็นส่วนยอ่ยเป็น 8 ส่วน (Partition) 
  

ภำพท่ี 3.17 แสดงกำรแบ่งรูปภำพออกเป็น 8 ส่วนยอ่ย จำกนั้นจะน ำเวกเตอร์ผลลพัธ์ท่ีได้
จำกแต่ละส่วนยอ่ยของภำพมำเช่ือมต่อกนัเป็นเวกเตอร์ผลลพัธ์ของภำพ หลงัจำกนั้นจึงน ำเวกเตอร์
ผลลพัธ์รวมมำหำระยะห่ำงยคูลิด (Euclidean Distance) กบั เวกเตอร์ผลลพัธ์ของภำพ Candidates ท่ี
ได ้ภำพ Candidates ใดท่ีมีระยะใกลเ้คียงกบัภำพทดสอบมำกท่ีสุด แสดงวำ่มีควำมคลำ้ยคลึงกนัมำก
ท่ีสุด จะท ำกำรตดัสินวำ่ภำพทดสอบนั้นมีลำเบลหรือเป็นตวัอกัษรเช่นเดียวกบั Candidate ตวันั้น  
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3.5  การวดัความถูกต้อง 
 

ส ำหรับกำรวดัเพื่อหำค่ำควำมถูกตอ้ง (Accuracy) ของกำรจ ำแนกตวัอกัษรดว้ย Classifier ทั้ง 2 
ประเภท จะท ำไดใ้น 3 แบบ คือแบบแรก ร้อยละควำมถูกตอ้งจำกจ ำนวนขอ้มูลทดสอบจำกแหล่งขอ้มูล 
(Source) แต่ละแหล่งขอ้มูล ต่อจ ำนวนขอ้มูลทดสอบทั้งหมด แบบท่ีสองร้อยละควำมถูกตอ้งจำก
ประเภทขอ้มูลทดสอบแต่ละประเภทต่อจ ำนวนขอ้มูลทดสอบทั้งหมด  และแบบท่ีสำม ร้อยละควำม
ถูกตอ้งของขอ้มูลทดสอบจำกจ ำนวนขอ้มูลทดสอบทั้งหมด โดยขอ้มูลจะถูกแสดงผลในตำรำงบทท่ี 4 

 



 
บทที ่4 

 

ผลการทดลอง 

 

4.1 การทดลอง 
 

ในการทดลอง ขอ้มูลจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือขอ้มูลส่วนฝึกฝน Training Data (ตวัอกัษร
จากการพิมพใ์นเอกสารไฟล์ Microsoft Word ซ่ึง ตวัอกัษรจะใช้ตวัอกัษรปกติ ตวัอกัษรเอียงและ
ตวัอกัษรหนา ส าหรับประเภทของฟอนต์ใช ้44 ประเภทและขนาดของฟอนต ์16, 18, 20 และ 22 
ตามล าดบั) และขอ้มูลส่วนทดสอบ Test Data จ านวน 1,227 ตวัอกัษร  จาก 30 เวบ็ไซต ์และ ป้าย
ทะเบียนรถยนต ์ส ำหรับตำรำงท่ี 4.1 แสดงจ านวนตวัอกัษรท่ีเป็นขอ้มูลฝึกฝนตามประเภทตวัอกัษร 
และตำรำงท่ี 4.2 แสดงจ านวนตวัอกัษรท่ีเป็นขอ้มูลทดสอบตามประเภทตวัอกัษร ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.1  ตารางขอ้มูลแสดงจ านวนตวัอกัษรท่ีเป็นขอ้มูลฝึกฝนตามประเภทตวัอกัษร 
 

Class ตัวอกัษร         จ านวนตัวอกัษรฝึกฝน 
1 ก 1,760 
2 ข 1,760 
3 ฃ 1,760 
4 ค 1,760 
5 ฅ 1,760 
6 ฆ 1,760 
7 ง 1,760 
8 จ 1,760 
9 ฉ 1,760 

10 ช 1,760 
11 ซ 1,760 
12 ฌ 1,760 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

Class ตัวอกัษร         จ านวนตัวอกัษรฝึกฝน 
13 ญ 1,760 
14 ฎ 1,760 
15 ฏ 1,760 
16 ฐ 1,760 
17 ฑ 1,760 
18 ฒ 1,760 
19 ณ 1,760 
20 ด 1,760 
21 ต 1,760 
22 ถ 1,760 
23 ท 1,760 
24 ธ 1,760 
25 น 1,760 
26 บ 1,760 
27 ป 1,760 
28 ผ 1,760 
29 ฝ 1,760 
30 พ 1,760 
31 ฟ 1,760 
32 ภ 1,760 
33 ม 1,760 
34 ย 1,760 
35 ร 1,760 
36 ล 1,760 
37 ว 1,760 
38 ศ 1,760 
39 ษ 1,760 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

Class ตัวอกัษร         จ านวนตัวอกัษรฝึกฝน 
40 ส 1,760 
41 ห 1,760 
42 ฬ 1,760 
43 อ 1,760 
44 ฮ 1,760 
45 ฤ 1,760 
46 ฦ 1,760 
รวม  80,960 

 
ตารางที ่4.2  ตารางขอ้มูลแสดงจ านวนตวัอกัษรท่ีเป็นขอ้มูลทดสอบตามประเภทตวัอกัษร 
 

Class ตัวอกัษร จ านวนตัวอกัษรทดสอบ 
1 ก 32 

2 ข 33 

3 ฃ 3 

4 ค 27 

5 ฅ 7 

6 ฆ 10 

7 ง 36 

8 จ 37 

9 ฉ 15 

10 ช 34 

11 ซ 27 

12 ฌ 9 

13 ญ 35 

14 ฎ 14 

15 ฏ 12 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

Class ตัวอกัษร จ านวนตัวอกัษรทดสอบ 
16 ฐ 19 

17 ฑ 8 

18 ฒ 10 

19 ณ 37 

20 ด 35 

21 ต 40 

22 ถ 28 

23 ท 45 

24 ธ 29 

25 น 43 

26 บ 34 

27 ป 36 

28 ผ 28 

29 ฝ 15 

30 พ 42 

31 ฟ 16 

32 ภ 37 

33 ม 34 

34 ย 39 

35 ร 41 

36 ล 36 

37 ว 32 

38 ศ 36 

39 ษ 33 

40 ส 39 

41 ห 37 

42 ฬ 6 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

Class ตัวอกัษร จ านวนตัวอกัษรทดสอบ 
43 อ 30 

44 ฮ 13 

45 ฤ 14 

46 ฦ 4 

รวม  1,227 
 
ตารางที ่4.3  ตารางแสดงจ านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบทั้งหมดส าหรับจ านวนตวัอกัษรฝึกฝนและ 
                     จ  านวนตวัอกัษรทดสอบ 
 

Class ตัวอกัษร 
จ านวนตัวอกัษร

ทั้งหมด 
จ านวนตัวอกัษร

ฝึกฝน 
จ านวนตัวอกัษร 

ทดสอบ 
1 ก 1,792 1,760 32 

2 ข 1,791 1,760 33 

3 ฃ 1,763 1,760 3 

4 ค 1,787 1,760 27 

5 ฅ 1,767 1,760 7 

6 ฆ 1,770 1,760 10 

7 ง 1,795 1,760 36 

8 จ 1,797 1,760 37 

9 ฉ 1,773 1,760 15 

10 ช 1,793 1,760 34 

11 ซ 1,787 1,760 27 

12 ฌ 1,766 1,760 9 

13 ญ 1,795 1,760 35 

14 ฎ 1,772 1,760 14 

15 ฏ 1,772 1,760 12 

16 ฐ 1,778 1,760 19 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

Class ตัวอกัษร 
จ านวนตัวอกัษร

ทั้งหมด 
จ านวนตัวอกัษร

ฝึกฝน 
จ านวนตัวอกัษร 

ทดสอบ 
17 ฑ 1,768 1,760 8 

18 ฒ 1,770 1,760 10 

19 ณ 1,796 1,760 37 

20 ด 1,795 1,760 35 

21 ต 1,800 1,760 40 

22 ถ 1,788 1,760 28 

23 ท 1, 804 1,760 45 

24 ธ 1,789 1,760 29 

25 น 1, 803 1,760 43 

26 บ 1,794 1,760 34 

27 ป 1,796 1,760 36 

28 ผ 1,788 1,760 28 

29 ฝ 1,775 1,760 15 

30 พ 1,801 1,760 42 

31 ฟ 1,776 1,760 16 

32 ภ 1,797 1,760 37 

33 ม 1,794 1,760 34 

34 ย 1,799 1,760 39 

35 ร 1,800 1,760 41 

36 ล 1,796 1,760 36 

37 ว 1,791 1,760 32 

38 ศ 1,795 1,760 36 

39 ษ 1,792 1,760 33 

40 ส 1,798 1,760 39 

41 ห 1,795 1,760 37 

42 ฬ 1,766 1,760 6 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

Class ตัวอกัษร 
จ านวนตัวอกัษร

ทั้งหมด 
จ านวนตัวอกัษร

ฝึกฝน 
จ านวนตัวอกัษร 

ทดสอบ 
43 อ 1,789 1,760 30 

44 ฮ 1,772 1,760 13 

45 ฤ 1,774 1,760 14 

46 ฦ 1,764 1,760 4 

รวม  82,163 80,960 1,227 

 
จากตารางท่ี 4.3 จะแสดงการจดัตวัอกัษรแต่ละตวัว่าเป็นอกัษรใด โดยท่ีจ านวนตวัอกัษร

ทั้งหมด คือจ านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบของแต่ละตวัอกัษร ตวัอกัษรทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น
ขอ้มูลส าหรับชุดฝึกฝนและขอ้มูลส าหรับชุดทดสอบ 

การทดลองจะสร้างตวัแบบการเรียนรู้และจ าแนกขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี  
1) Conditional Random Fields   
2) Hierachical Centroid    

อกัษรในขอ้มูลส่วน ทดสอบ จะถูกจ าแนกดว้ยตวัแบบทั้งสอง ส าหรับซอฟท์แวร์ท่ีใชใ้น
การเรียนรู้เพื่อสร้างตวัแบบการจ าแนกประเภท คือ MATLAB 2011 b  

ชุดขอ้มูลแบบฝึกฝนจะประกอบดว้ยชุดขอ้มูล 44 ชุด ดงัตำรำงท่ี 4.4  
 
ตารางที ่4.4  ตารางขอ้มูลส าหรับชุดฝึกฝนแบ่งตามประเภทของตวัอกัษร 
 

ชุดข้อมูล ประเภทของตัวอกัษร จ านวนตัวอกัษร 
1 Angsana New 1,840 
2 Angsana New Bold 1,840 
3 Angsana New Italic 1,840 
4 Browallia New 1,840 
5 Browallia New Bold 1,840 
6 Browallia New Italic 1,840 
7 Cordia New 1,840 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

  

ชุดข้อมูล ประเภทของตัวอกัษร จ านวนตัวอกัษร 
8 Cordia New Bold 1,840 
9 Cordia New Italic 1,840 

10 DilleniaUPC 1,840 
11 DilleniaUPC  Bold 1,840 
12 EucrosiaUPC 1,840 
13 EucrosiaUPC Bold 1,840 
14 EucrosiaUPC Italic 1,840 
15 FreesiaUPC 1,840 
16 FreesiaUPC Bold 1,840 
17 FreesiaUPC Italic 1,840 
18 IrisUPC 1,840 
19 IrisUPC Bold 1,840 
20 IrisUPC Italic 1,840 
21 JasmineUPC 1,840 
22 JasmineUPC Bold 1,840 
23 JasmineUPC Italic 1,840 
24 LilyUPC 1,840 
25 LilyUPC Bold 1,840 
26 LilyUPC Italic 1,840 
27 Lucida Sans Typewriter 1,840 
28 Lucida Sans Typewriter Bold 1,840 
29 Lucida Sans Typewriter Italic 1,840 
30 Microsoft Sans Serif 1,840 
31 Microsoft Sans Serif Bold 1,840 
32 Microsoft Sans Serif Italic 1,840 
33 RD CHULAJARUEK 1,840 
34 RD CHULAJARUEK Bold 1,840 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

  

ชุดข้อมูล ประเภทของตัวอกัษร จ านวนตัวอกัษร 
35 RD CHULAJARUEK Italic 1,840 
36 Tahoma 1,840 
37 Tahoma Bold 1,840 
38 Tahoma Italic 1,840 
39 Thonburi 1,840 
40 Thonburi Bold 1,840 
41 Thonburi Italic 1,840 
42 Angsana UPC 1,840 
43 Angsana UPC Bold 1,840 
44 Angsana UPC Italic 1,840 

  รวม                  80,960 

 
จำกตำรำงท่ี 4.4  แบ่งประเภทและขนำดของตวัอกัษร ดงัต่อไปน้ี 
ชุดขอ้มูลท่ี 1    - ชุดขอ้มูลท่ี 15 คือ ตวัอกัษรปกติขนาดตวัอกัษร 16, 18, 20 และ22  
ชุดขอ้มูลท่ี 16  - ชุดขอ้มูลท่ี 30 คือ ตวัอกัษรหนาขนาดตวัอกัษร 16, 18, 20 และ 22  
ชุดขอ้มูลท่ี 31  -  ชุดขอ้มูลท่ี 44 คือ ตวัอกัษรเอียงขนาดตวัอกัษร 16, 18, 20 และ 22  
โดยแต่ละชุดขอ้มูลมีจ านวนตวัอกัษร 1,840 จ านวน ซ่ึงแต่ละชุดขอ้มูลจะมีการท า Feature 

Extraction น าขอ้มูลจากชุดทดสอบมาเรียนรู้โดย Conditional Random Fields เพื่อให้จ  านวน Candidate 
ลดลงของในแต่ละขอ้มูลของชุดฝึกฝนแต่ละชุด และน าจ านวน Candidate มาเปรียบเทียบกบัขอ้มูล
ชุดทดสอบเพื่อไดผ้ลลพัธ์  โดยท าการทดสอบชุดขอ้มูลของแต่ละชุดจากชุดขอ้มูลแบบฝึกฝนแลว้ 
น าการทดลองของชุดขอ้มูลการทดสอบมาใชก้บัรูปแบบการพยากรณ์ให้ไดผ้ลลพัธ์และน าผลลพัธ์
ท่ีไดม้าสรุปเป็นเปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้งต่อไป 
 

4.2 ผลการทดลอง 
 

ท าการทดสอบจากชุดขอ้มูลทดสอบ ท่ีน ามาจากเวบ็ไซต์ต่าง ๆจ านวน 30 เวบ็ไซต์ และ 
ป้ายทะเบียนรถยนต ์ส าหรับผลการทดลองจะแสดงดว้ย ค่าเปอร์เซ็นตข์องความถูกตอ้ง (Accuracy) 
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ซ่ึงค านวณไดจ้ากร้อยละความถูกตอ้งจากจ านวนขอ้มูลทดสอบจากแหล่งขอ้มูล (Source) แต่ละ
แหล่งขอ้มูล ต่อจ านวนขอ้มูลทดสอบทั้งหมด แสดงในตารางท่ี 4.4 ร้อยละความถูกตอ้งจากประเภท
ขอ้มูลทดสอบแต่ละประเภทต่อจ านวนขอ้มูลทดสอบทั้งหมด แสดงในตารางท่ี 4.5 และร้อยละ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลทดสอบจากจ านวนขอ้มูลทดสอบทั้งหมด แสดงในตารางท่ี 4.6 
 

4.2.1  ผลการทดลองแสดงด้วยค่า Accuracy 
ผลการทดลองจากตารางท่ี 4.5 ส าหรับการทดลองการรู้จ าตวัอกัษรจากชุดขอ้มูลทดสอบ

จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
  

ตารางที ่4.5  ค่ำ Accuracy ท่ีไดจ้ากการทดสอบชุดขอ้มูลท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลทดสอบต่างๆ 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือเวบ็ไซต์ 
จ านวนตัวอกัษรที่
น ามาทดสอบ 

พบ 
เปอร์เซ็นต์ (%) 
ความถูกต้อง 

1 http://th.wikipedia.org 37 36 97.30 
2 www.se-ed.com 41 41 100 
3 http://manager.co.th 29 28 96.55 
4 www.palungjit.com 43 41 95.35 
5 www.rmutphysics.com 33 33 100 
6 www.vcharkarn.com 31 30 96.77 
7 www.nectec.or.th 33 33 100 
8 www.railway.co.th 36 36 100 
9 www.zomzaa.com 43 42 97.67 

10 www.ipst.ac.th 31 31 100 
11 www.bts.co.th 38 37 97.37 
12 www.polyboon.com 32 29 90.63 
13 www.yodtip.com 29 28 96.55 
14 www.matichon.co.th 28 28 100 
15 www.bakerymusic.com 34 33 97.06 
16 www.kasikornbank.com 41 41 100 
17 www.lannaworld.com 46 44 95.65 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 
ล าดับ
ที่ 

ช่ือเวบ็ไซต์ 
จ านวนตัวอกัษรที่
น ามาทดสอบ 

พบ 
เปอร์เซ็นต์ (%) 
ความถูกต้อง 

18 www.dhammathai.org 38 38 100 
19 www.tat.or.th 35 30 85.71 
20 www.mlpuang.com 35 34 97.14 
21 www.baanjomyut.com 48 47 97.92 
22 www.kapook.com 42 42 100 
23 www.kledthaishopping.com 50 48 96 
24 www.baanklon.com 36 35 97.22 
25 www.sukhothai.com 45 44 97.78 
26 www.thaistudyfocus.com 89 84 94.38 
27 www.allknowleadges.com 47 47 100 
28 www.olddreamz.com 35 34 97.14 
29 http://botkwamdee.blogspot.com 53 51 96.23 
30 www.plvc.ac.th 45 44 97.78 
31 License Plate 24 21 87.50 

        รวม 1, 227 1, 190 96.96 
     
จากตารางท่ี 4.5 พบว่าแหล่งท่ีมาของส าหรับขอ้มูลชุดทดสอบท่ีไดผ้ลลพัธ์ การรู้จ  าตวัอกัษร

ไดถู้กตอ้งตามล าดบัดงัน้ี 
ล าดบัท่ี 1  มีความถูกตอ้ง 100% ไดแ้ก่ 

1)  แหล่งขอ้มูลท่ี 2 จาก www.se-ed.com จ  านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบ 41 
จ  านวน  

2)  แหล่งขอ้มูลท่ี 5 จาก www.rmutphysics.com จ านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบ 
33 จ  านวน 

3)  แหล่งขอ้มูลท่ี 7 จาก www.nectec.or.th จ  านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบ 33 
จ านวน  

4)  แหล่งขอ้มูลท่ี 8 จาก www.railway.co.th จ านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบ 36 
จ  านวน 
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5)  แหล่งขอ้มูลท่ี 10 จาก www.ipst.ac.th จ  านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบ 31 
จ  านวน  

6)  แหล่งขอ้มูลท่ี 14 จาก www.matichon.co.th จ านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบ 
28 จ านวน 

7)  แหล่งข้อมูลท่ี 16 จาก www.kasikornbank.com จ  านวนตัวอักษรท่ีน ามา
ทดสอบ 41 จ านวน  

8)  แหล่งขอ้มูลท่ี 18 จาก www.dhammathai.org จ านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบ 
38 จ  านวน 

9)  แหล่งขอ้มูลท่ี 22 จาก www.kapook.com จ  านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบ 42 
จ านวน  

10)  แหล่งขอ้มูลท่ี 27 จาก www.allknowleadges.com จ านวนตวัอกัษรท่ีน ามา
ทดสอบ 47 จ  านวน 

ล าดบัท่ี 2  มีความถูกตอ้ง 97.92 % ไดแ้ก่ 
แหล่งขอ้มูลท่ี 21 จาก www.baanjomyut.com จ  านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบ 48 จ  านวน 
ล าดบัท่ี 3  มีความถูกตอ้ง 97. 78% ไดแ้ก่ 

1) แหล่งขอ้มูลท่ี 25 จาก www.sukhothai.com จ  านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบ 
45 จ านวน  

2) แหล่งขอ้มูลท่ี 30 จาก www.plvc.ac.th จ านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบ 45 
จ  านวน 

ล าดบัสุดทา้ย มีความถูกตอ้ง 85.71% ไดแ้ก่ 
แหล่งขอ้มูลท่ี 19 จาก www.tat.or.th จ  านวนตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบ 35 จ านวน 

 
ตารางที ่4.6  แสดงค่า Accuracy ส าหรับการรู้จ าของแต่ละตวัอกัษรจากทุกแหล่งขอ้มูลทดสอบ 
 
ล าดับที ่ ตัวอกัษร น ามาทดสอบ พบ เปอร์เซ็นต์ (%) ความถูกต้อง 

1 ก 32 32 100 
2 ข 33 33 100 
3 ฃ 3 2 66.67 
4 ค 27 26 96.30 
5 ฅ 7 7 100 
6 ฆ 10 10 100 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ ตัวอกัษร น ามาทดสอบ พบ เปอร์เซ็นต์ (%) ความถูกต้อง 

7 ง 36 35 97.22 
8 จ 37 37 100 
9 ฉ 15 15 100 

10 ช 34 33 97.06 
11 ซ 27 27 100 
12 ฌ 9 9 100 
13 ญ 35 35 100 
14 ฎ 14 12 85.71 
15 ฏ 12 11 91.67 
16 ฐ 19 16 84.21 
17 ฑ 8 7 87.50 
18 ฒ 10 10 100 
19 ณ 37 37 100 
20 ด 35 33 94.29 
21 ต 40 38 95 
22 ถ 28 27 96.43 
23 ท 45 45 100 
24 ธ 29 27 93.10 
25 น 43 42 97.67 
26 บ 34 31 91.18 
27 ป 36 35 97.22 
28 ผ 28 28 100 
29 ฝ 15 15 100 
30 พ 42 41 97.62 
31 ฟ 16 16 100 
32 ภ 37 34 91.90 
33 ม 34 33 97.06 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ ตัวอกัษร น ามาทดสอบ พบ เปอร์เซ็นต์ (%) ความถูกต้อง 

34 ย 39 39 100 
35 ร 41 40 97.56 
36 ล 36 36 100 
37 ว 32 31 96.88 
38 ศ 36 36 100 
39 ษ 33 32 96.97 
40 ส 39 38 97.44 
41 ห 37 36 97.30 
42 ฬ 6 6 100 
43 อ 30 28 93.33 
44 ฮ 13 12 92.31 
45 ฤ 14 13 92.86 
46 ฦ 4 4 100 
รวม  1, 227 1,190 96.96 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ จ านวนของตวัอกัษรแต่ละตวัท่ีน ามาทดสอบจะมีจ านวนท่ีแตกต่าง

กนัไป เน่ืองจากบางตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบมีจ านวนนอ้ยกวา่ 10 จ านวน ไดแ้ก่ “ฃ” , “ฅ” , “ฌ” , 
“ฑ” , “ฬ” และ “ภ” เป็นตน้ โดยมีสาเหตุต่างๆ ดงัน้ี เน่ืองจากตวัอกัษรบางตวัในปัจจุบนัไดมี้ตวั
ยกเลิกใช้ไปแลว้เช่น “ฃ” และ “ฅ” โดยได้มีการก าหนดในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ.2493  

ส าหรับบางตวัอกัษรเป็นค าใช้ใน บาลี หรือ สันสกฤต เช่น “ฑ” หรือ “ฌ” เช่น ฌาน 
ฌาปนกิจ และ ฌาปนสถาน เป็นตน้ และตวัอกัษรบางตวัเป็นตวัอกัษรพิเศษท่ีใช้ในภาษาไทยใน
สมยัก่อน (ค าโบราณ) เช่น “ฬ” , “ฦ” ซ่ึงค าโบราณท่ีข้ึนตน้ดว้ย "ฬ" เปล่ียนไปใช ้"ล" แทน เช่น 
"ฬา" ก็ใชเ้ป็น "ลา", "ฬ่อ" ก็ใชเ้ป็น "ล่อ" และค าโบราณ เช่น “ฦาชา” ก็เปล่ียนไปใช ้“ลือชา” เป็นตน้ 

ส าหรับตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบแลว้ไดผ้ลการรู้จ าตวัอกัษรถูกตอ้งเป็นล าดบัท่ี 1 ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 100 ไดแ้ก่ “ก”, “ข”, “ฅ”, “ฆ”, “จ”, “ฉ”, “ซ”, “ฌ”, “ญ”, “ฒ”, “ณ”, “ท”, “ผ”, “ฝ” , “ฟ”, 
“ย”, “ล”, “ศ”, “ฬ” และ “ฦ” 
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ส าหรับตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบแลว้ไดผ้ลการรู้จ าตวัอกัษรถูกตอ้งเป็นล าดบัท่ี 2 ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 96.97 ไดแ้ก่ “ษ” 

ส าหรับตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบแลว้ไดผ้ลการรู้จ าตวัอกัษรถูกตอ้งเป็นล าดบัท่ี 3 ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 97.67 ไดแ้ก่ “น” 
ส าหรับตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบแลว้ไดผ้ลการรู้จ าตวัอกัษรถูกตอ้งเป็นล าดบัสุดทา้ย  ซ่ึงคิดเป็นร้อย
ละ 66.67 ไดแ้ก่ “ฃ” 
 
ตารางที ่4.7  สรุปผลของการรู้จ าของตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบ 
 

การรู้จ า จ านวนตัวอกัษรที่น ามาทดสอบ เปอร์เซ็นต์ (%)  
ถูกตอ้ง 1,190 96.96 

ไม่ถูกตอ้ง 37 3.04 
 

จากตารางท่ี 4.7 จะเห็นไดว้า่ ตวัอกัษรท่ีน ามาทดสอบแลว้สามารถรู้จ าตวัอกัษรไดถู้กตอ้ง 
มีจ านวน 1,190 ตวัอกัษร คิดเป็นร้อยละ 96.96  และ ตวัอกัษรท่ีไม่สามารถรู้จ าได ้จ านวน 37 
ตวัอกัษร คิดเป็นร้อยละ 3.04 

 



 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยั 

 
เทคโนโลยีการรู้จ าตวัอกัษร (OCR) เป็นกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการแปลงภาพ

ของขอ้ความท่ีเก็บบนัทึกไวใ้นรูปเอกสารกระดาษเป็นไฟล์เอกสารท่ีสามารถแก้ไขไดโ้ดยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ใชว้ธีิการแปลงขอ้มูลเอกสารกระดาษเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ดว้ยการจบัภาพเอกสาร
ต่างๆ ผา่นเคร่ืองสแกนเนอร์หรือกลอ้งดิจิตอล ซ่ึงภาพท่ีไดจ้ะมีการจดัเก็บไวใ้นรูปไฟล์ BMP JPEG 
หรือ PDF เม่ือน าไฟล์ภาพท่ีไดเ้ขา้สู่ระบบ โปรแกรมจะท าการแปลงไฟล์ภาพนั้นๆ เป็นขอ้ความท่ี
ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขไดเ้ช่นเดียวกบัไฟล์เอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ทัว่ไป ท าให้การแปลงเอกสาร
จากตน้ฉบบักระดาษเป็นขอ้มูลดิจิตอลท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และลด
ขั้นตอนการพิมพเ์อกสารใหม่ ทั้งน้ี การพฒันาประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั คือ การประมวลผลขั้นตน้ 
(Pre-Processing) การรู้จ า (Recognition)  

การประมวลผลขั้นตน้ เป็นขั้นตอนในการปรับแต่งและจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อให้เกิดความ
แม่นย  าในการรู้จ าตวัอกัษรในขั้นต่อไป โดยขั้นตอนน้ี ประกอบด้วย การกรองส่ิงรบกวน (Noise 
Filtering) การปรับแต่งขนาดของภาพ (Normalization) การตดัเลือกพื้นท่ีท่ีตอ้งการ (Cropping) และ
การสกดัลกัษณะส าคญั (Feature Extraction) ดว้ยวิธีแบบอตัโนมติั โดยจะดึงโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ส าคญัของตวัอกัษรออกมาด เพื่อส่งต่อไปยงัขั้นตอนการรู้จ าตวัอกัษร 

ขั้นตอนการรู้จ า ถือเป็นหวัใจส าคญัของระบบในการแปลงไฟล์ภาพขอ้มูลให้เป็นตวัอกัษร
ภาษาไทยท่ีมีความถูกต้องเหมือนต้นฉบับ ในการพฒันาระบบรู้จ า โดยได้ใช้วิ ธี Conditional 
Random Fields และ Hierachical Centriod ซ่ึงเป็นการรู้จ าตวัอกัษร ส าหรับ Conditional Random 
Fields ท าหนา้ท่ีพยากรณ์ค่าผลลพัธ์ของขอ้มูลทดสอบจากขอ้มูลฝึกฝนในแต่ละชุด และจากนั้น น า
ค่าท่ีพยากรณ์ไดม้าท าการเขา้สู่ขั้นตอน Hierachical Centriod Distance อีกคร้ังเพื่อให้ผลลพัธ์การ
จ าแนกตวัอกัษรมีความแม่นย  ามากท่ีสุด 

ส ำหรับวิทยำนิพนธ์น้ีเสนอวิธีกำรรู้จ ำตวัอกัษรดว้ยวิธีการ  Conditional Random Fields 
และ Hierachical Centroid  Distance ดว้ยจ านวนชุดขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดสอบจ านวน 31 ชุดขอ้มูล
เพื่อรู้จ  าตวัอกัษร 46 ตวัอกัษร โดยไดท้  าการทดลองจากจ านวนขอ้มูลทดสอบทั้งส้ิน 1,227 จ  านวน 
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ไดผ้ลลพัธ์ความถูกตอ้งสูงถึง 96.96 % โดยใช้จ  านวนตวัอกัษรท่ีน ามาเป็นชุดขอ้มูลฝึกฝน 80,960 
จ านวน จากประเภทของฟอนต ์44 ฟอนต ์ 

งานวิจยัท่ีสามารถพฒันาต่อไปในอนาคตคือสามารถน าไปพฒันาแปลงเป็นจากไฟล์ภาพ
เอกสารเป็นขอ้ความได ้และสามารถแปลงจากไฟล์ภาพเอกสารท่ีมีขอ้ความหลายภาษาในไฟล์
เอกสารเดียวกนัได ้
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