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บทคดัย่อ 
บทความนี� กล่าวเกี�ยวกับการทาํงานของการรู้จาํอกัขระทาง

ภาพของโครงงานนี�  ใช้กระบวนการทางการประมวลผลภาพ เพื�อกรอง

ข้อมูลแทรกซ้อน ปรับแต่งข้อมูล และตัดคําเ พื�อแยกอักขระ ใน

กระบวนการรู้จาํใช้วิธีทางโครงข่ายประสาทเทียม โครงงานนี� ใช้ภาษา 

C# ในการพฒันา ขั�นแรกใช้เทคนิคที�เหมาะสมในการปรับภาพให้ดีขึ�น

และง่ายต่อการนาํภาพเขา้สู่กระบวนการของโครงข่ายประสาทเทียม เพื�อ

ดึงแต่ละตวัอกัษรในภาพของเอกสาร โดยโครงงานนี� มุ่งเน้นไปที�เอกสาร

ภาษาไทยในรูปแบบตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 พิกเซล ให้มีความ

ถูกต้องในการรู้จาํมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของภาพเอกสารจากภาพ

เอกสารชนิด Portable Document File (PDF) 

 

คาํสาํคญั: การรู้จาํอกัขระ, แยกอกัขระ, โครงข่ายประสาทเทียม 

 

Abstract 
This article describes the optical character recognition 

process with digital image processing for cleaning noise normalization 

and cropping. In recognition process with neural network. This project 

implements the Optical Character Recognition (OCR) system by using 

C# language. It first uses a series of image manipulation techniques to 

detect and enhance the image of document, than use neural network to 

extract the character of the document. This project focuses on Thai 

Angsana New document with size 16 pixel. The performance of the 

system shows that it able to identify characters more than 80 percent. 

 

Keywords:  character recognition, OCR system, neural network  

 

1. บทนํา 
ในปัจจุบนัมีการเก็บเอกสารในหลายรูปแบบ โดยสามารถจดั

ไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที�สามารถแกไ้ขขอ้ความได ้เช่น เอกสารใน

กลุ่มโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) และเอกสารในกลุ่ม

โปรแกรม Accessories ของ Window (Notepad, WordPad) เป็นตน้ และ

กลุ่มที�ไม่สามารถแก้ไขขอ้ความได้ เช่น เอกสารรูปภาพ (Bitmap File, 

JPEG File) และเอกสารแบบ Portable (PDF) เป็นตน้ ดงันั�นการจะนาํ

เอกสารที�ไม่สามารถแกไ้ขขอ้ความได ้มาแกไ้ขขอ้ความผูใ้ช้จาํเป็นตอ้งมี

การจดัพิมพเ์อกสารนั�นใหม่ ซึ� งผูใ้ชต้อ้งสูญเสียเวลาในการจดัพิมพ ์

 การจดัการกบัเอกสารในกลุ่มที�ไม่สามารถแก้ไขขอ้ความได้

นั�น ปัจจุบันมีการพฒันาการรู้จาํอักขระทางภาพ (Optical character 

recognition) ซึ� งสามารถรู้จาํขอ้ความที�อยู่ในเอกสารนั�นเพื�อแปลงให้อยู่

ในรูปแบบของเอกสารหรือขอ้ความที�สามารถแกไ้ขได ้การทาํเช่นนี� จะ

ช่วยให้ผูใ้ชล้ดระยะเวลาในการจดัการกบัเอกสารไดเ้ป็นอยา่งดี 

 การทาํงานของการรู้จาํอกัขระทางภาพ (Optical character 

recognition) ของบทความใช้กระบวนการประมวลผลภาพ (Digital 

image processing) เพื�อกรองขอ้มูลแทรกซ้อน (Noise Filter) ปรับแต่ง

ขอ้มูล (Normalization) ตดัคาํเพื�อแยกอกัขระ (Cropping) ในกระบวนการ

รู้จาํใชวิ้ธีทางโครงข่ายเทียม (Neural Network)  

 ดังนั� นการพฒันาโปรแกรมการรู้จาํทางอักขระจะช่วยลด

ตน้ทุนการดาํเนินงานทางดา้นเอกสารได้เป็นอยา่งดีและการรู้จาํอกัขระ

ทางภาพ ที�สามารถตรวจสอบขอ้ความภาษาไทยยงัคงมีผูพ้ฒันาไม่มาก 

ซึ� งต่างจากในต่างประเทศที�มีการพฒันาและวิจยัอยา่งกวา้งขวางในภาษา

ของตน เพื�อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู ้จ ัดทาํจึงว่าโปรแกรมรู้จํา

อกัขระทางภาพนี� จะเป็นประโยชน์แก่กิจการต่างๆ และมีผูส้นใจนาํไป

พฒันาให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

 

2. ทฤษฎแีละหลกัการที�เกี�ยวข้อง 

2.1 การรู้จาํตวัอกัษร(Optical Character Recognition :OCR) 
 การรู้จาํตวัอกัษรเป็นการเปลี�ยนขอ้มูลจากภาพให้เป็นขอ้มูล

ตัวอักษรทางการพิมพ์ห รือข้อความที� เ ป็นการเข้ารหัส (machine-

encoded) ในบทความนี� จะนาํรูปที�ได้จากการประมวลผลภาพมาทาํการ

เรียนรู้เพื�อกาํหนดค่าที�จะได้ค่าเอาต์พุตในรูปแบบของ UTF-16 โดย
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กระบวนการนี� จะประกอบไปด้วย การปรับขนาดพิกเซลของข้อมูล

(Sampling Pixel), การสอนโครงข่ายประสาทเทียม (Training)และการ

คาํนวณหาค่าเอาตพ์ตุ (Calculate Output)  
 

 
รูปที�  1  ผลจากการปรับความกวา้งและความสูงของขอ้มูล 

  

2.2   การเรียนรู้สําหรับโครงข่ายประสาทเทยีม 
 โครงข่ายประสาทเทียมเป็นการจาํลองสมองมนุษย ์ จะตอ้งมี

การเรียนรู้เช่นกัน   การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม จาํแนก

ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ การเรียนรู้แบบมีผูส้อน (supervised learning) การ

เรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน (unsupervised learning) และการเรียนรู้แบบการ

เสริมแรงใจ (reinforcement learning) สําหรับบทความนี� จะกล่าวถึง

พื�นฐานของขั�นตอนวิธีการเรียนรู้แบบมีผูส้อน ไดแ้ก่ การเรียนรู้แบบ

เปอร์เซ็ปตรอน และการเรียนรู้แบบค่าเฉลี�ยกาํลงัสองนอ้ยสุด 

 การเรียนรู้แบบมีผูส้อน (Supervised learning) นั�นตอ้งการชุด

ขอ้มูลอินพุตและเอาตพ์ุตเป้าหมายเป็นชุดฝึกสอนควบคู่ (training pair) 

โดยปกติการสอนโครงข่ายนั�นจะใช้ชุดฝึกสอนควบคู่กันหลายชุดใน

ระหว่างการสอนโครงข่ายจะเกิดเอาต์พุตจริงซึ� งแตกต่างจากเอาต์พุต

เป้าหมายทําให้ได้ค่าความคลาดเคลื�อนหรือค่าความผิดพลาด โดย

โครงข่ายจะเรียนรู้ข้อมูลทั�งสองโดยการปรับค่านํ� าหนักเพื�อลดความ

แตกต่างหรือค่าความผิดพลาดระหว่างค่าของตัวแปรเอาต์พุตของ

โครงข่ายกับค่าของข้อมูลเอาต์พุตที� ถูกต้องให้น้อยที�สุด การปรับค่า

นํ� าหนักจะปรับทีละน้อยๆ โดยกระบวนการทาํซํ� ากับข้อมูลทีละชุด

จนกระทั�งนํ� าหนักในโครงข่ายลู่เขา้  จากนั�นเมื�อป้อนค่าข้อมูลอินพุต

ล่าสุดซึ� งเป็นขอ้มูลชุดใหม่ให้กบัโครงข่าย เพื�อที�จะหาค่าตวัแปรเอาตพ์ตุ 

 

2.3  การเรียนรู้แบบแพร่กระจายย้อนกลบั  
การแพร่กระจายยอ้นกลบั(Back Propagation Neural Network 

: BNN) เป็นวิธีการเรียนรู้แบบมีการชี�นาํที�ทาํการหาชุดของค่านํ� าหนกัที�

เหมาะสมกับโครงข่ายนั�นๆ การฝึกสอนจะต้องมีชุดข้อมูลฝึกสอน 

(Training set) ซึ� งประกอบดว้ยขอ้มูลอินพตุที�สอดคลอ้งกบัค่าที�ตอ้งการ 

 โครงข่ายประสาทเทียมนอกจากจะสามารถทาํหน้าที�เป็นตวั

แยกขอ้มูล (classification) แลว้ยงัสามารถใชใ้นการประมาณค่า (function 

approximation) โดยเปลี�ยนฟังก์ชนัถ่ายโอนเป็นชนิดลอกซิกมอยด์ และ

กาํหนดโครงสร้างเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลาย

ชั�น การคาํนวณค่าที�เอาต์พุต โดยการป้อนอินพุตเขา้ชั�นที�หนึ� งและ

คาํนวณไปขา้งหน้า (feed forward) เอาตพ์ุตของชั�นก่อนจะเป็นอินพุต

ป้อนเขา้สู่ชั�นถดัไปเรื� อย ๆ จนถึงเอาต์พุต และฟังก์ชนัถ่ายโอนจะเป็น

แบบใดก็ได ้ซึ� งในแต่ละชั�นสามารถกาํหนดให้เป็นต่างชนิดกนั แต่ในชั�น

เดียวกนัมกักาํหนดให้เป็นฟังกช์นัชนิดเดียวกนั 

 โครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนหลายชั�น จะใช้

วิธีการสอนแบบแพร่กระจายยอ้นกลับ โดยมีตวัชี� การทาํให้บรรลุผล

สําเร็จของการเรียนรู้เช่นเดียวกนักบัวิธีการสอนแบบค่าผิดพลาดกาํลัง

สองนอ้ยสุด คือ ใชค้่าผิดพลาดกาํลงัสองเฉลี�ย (mean square error: MSE) 

เป็นตวัชี�อลักอริธึมจะปรับค่านํ�าหนกัและไบแอสเพื�อลดค่าผิดพลาด โดย

สมการในการหาค่าผิดพลาดกาํลงัสองสําหรับโครงข่ายประสาทเทียม

แบบหลายชั�น แสดงดงันี�   
                                  

2( ) ( )E x t a
k k

                                          (1) 
 

รูปที�  2  โครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอนสามชั�น 
 

2.4 Unicode UTF  
เป็นการเขา้รหัสชุดอกัขระที�ใช้ชุดขอ้มูล เพื�อแทนตวัอกัษร 

โดยใช้หลกัการใช้ชุดขอ้มูลแบบความยาวไม่คงที� แทนตวัอกัขระเป็น

ชุดๆ ไป คือ รหสัตวัอกัษรภาษาองักฤษตามมาตรฐาน ASCII แทนดว้ย 7 

บิตในไบตแ์รกหรือ 128 ตวัอกัษรแรกคือ ASCII Code ส่วนอีก 1,920 

ตวัอกัษรถดัไปซึ� งใช้สองไบตจ์ะเป็นตวัอกัษรในภาษา Latin พร้อมกบั 

Diacritics (อกัษรที�มีตวักาํกบัการออกเสียง) รวมทั�งตวัอกัษรภาษาอื�นๆ   

ได้แก่ Greek, Cyrillicเ ป็นต้น ส่วนชุดอักขระสามไบต์จะเป็น 

Multilingual Plan ซึ� งอกัขระภาษาไทยของเราอยูใ่นชุดนื�  ส่วนชุดขอ้มูลสี�

ไบตจ์ะใช้สาํหรับ plan อื�นๆ จะเห็นได้ว่าจากเดิมที�เราเคยใช้ขอ้มูลเพียง

ไบตเ์ดียวก็สามารถใชง้านภาษาไทยกบัองักฤษไดแ้ลว้ UTF ในปัจจุบนัมี 

UTF-8, UTF-16, UTF-32 

 

3. การออกแบบและพฒันาระบบ 
 ระบบรู้จาํตวัอกัษรเพื�อช่วยในงานเอกสาร โดยการใช้ภาพ

เอกสารที�อยูใ่นรูปแบบของไฟล์ภาพ เช่น bitmap File (bmp) , JPEG File 

(jpg) และ Portable Network Graphic (png) เป็นตน้ เขา้สู่กระบวนการ
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ของโปรแกรมรู้จําตัวอักษร (OCR) และส่งออกมาในรูปแบบของ 

Document File หรือ Plain Text ดงัรูปที� 3 

 
รูปที� 3  ระบบของการรู้จาํตวัอกัษร (OCR) 

 

3.1 การทาํงานของกระบวนการรู้จาํตวัอกัษร 
 จะนาํรูปที�ตอ้งการรู้จาํตวัอกัษรเขา้สู่กระบวนการแรก คือ การ

ประมวลผลภาพให้มีความเหมาะสม (Pre-Processing) ก่อนที�จะถูกส่งเขา้

สู่กระบวนการรู้จาํตวัอกัษร (Recognition) เมื�อผ่านการรู้จาํตวัอกัษรแลว้

จะถูกส่งไปสู่กระบวนการตรวจสอบไวยกรณ์ (Post-Processing) ก่อนจะ

ถูกส่งออกในรูปแบบของเอกสาร  
 

 
รูปที�  4  ภาพกระบวนการทาํงานของการรู้จาํตวัอกัษร (OCR) 

 
3.2  กระบวนการรู้จาํตวัอกัษร  
 กระบวนการนี�จะนาํรูปที�ไดจ้ากการประมวลผลภาพมาทาํการ

เรียนรู้เพื�อกาํหนดค่าที�จะได้ค่าเอาต์พุตในรูปแบบของ UTF-16 โดย

กระบวนการนี� จะประกอบไปด้วย การปรับขนาดพิกเซลของข้อมูล

(Sampling Pixel), การคาํนวณหาค่าเอาต์พุต (Calculate Output), การ

สอนโครงข่ายประสาทเทียม (Training)  

 

3.3  การออกแบบโครงข่ายประสาทเทยีม 
 การออกแบบโครงข่ายประสาทเทียมตอ้งมีการทดสอบเพื�อ

เลือกโครงข่ายประสาทเทียมที�เหมาะสมโดยเป็นการทดสอบเพื�อกาํหนด 

ชั�นอินพตุ ชั�นซ่อน ขั�นเอาตพ์ุตให้เหมาะสม การกาํหนดค่าแต่ละชั�นของ

โครงข่ายประสาทเทียมนั�นจะมีผลต่อความถูกตอ้งของผลลพัธ์  และเวลา

ที�ใช้ในการสอนโครงข่ายประสาทเทียมนั�นๆ  จากผลการทดลอง ทาํให้

สามารถออกแบบโครงข่ายประสาทเทียมไดใ้นรูปแบบ ชั�นอินพุต 600, 

ชั�นซ่อน 1,000 และ ชั�นเอาตพ์ุต 16 โดยมีความเหมาะสมในการรองรับ

ตวัอกัษรมากกว่า 170 ตวัอกัษร มีการสอนโครงข่ายดว้ยรอบการเรียนรู้

เพียง 100 รอบ ดว้ยอตัราการเรียนรู้ 50 ในการสร้างนํ� าหนกัใหม่ ก่อนนาํ

นํ� าหนักที�ไดม้าปรับดว้ยอกัตราการเรียนรู้ที�ต ํ�าลง ส่งผลให้ระยะเวลาใน

การสอนโครงข่ายสั�นลงและไดโ้ครงข่ายประสาทเทียมที�มีประสิทธิภาพ

กบัโปรแกรมมากที�สุด 

 
รูปที�  5  โปรแกรมใชท้ดสอบโครงข่ายประสาทเทียม 

 
3.4  โครงสร้างและหน้าต่างของโปรแกรมรู้จําตัวอกัษร 

 เมื�อเปิดโปรแกรม โปรแกรมจะถูกแบ่งการทาํงานออกเป็น 3 

ส่วนหลกั คือ เพิ�มเอกสาร ตวัเลือก และช่วยเหลือ ในส่วนการเพิ�มเอกสาร 

คือ ส่วนเพิ�มรูปรูปที�ตอ้งการแปลง ลบเอกสารที�ไม่ตอ้งการแปลง เมื�อ

เลือกเอกสารที�ตอ้งการแปลงเรียบร้อย ก็สามารถแปลงเอกสารได ้ส่วนตวั

เลือกเป็นส่วนที�กาํหนดรูปแบบเอกสารที�ตอ้งการแปลง และไดเรกทอรี� ที�

ตอ้งการบนัทึกเอกสาร ซึ� งในส่วนเพิ�มเอกสารและส่วนไดเรกทอรี�นั�น

จะตอ้งมีการทาํควบคู่กนัไป ถ้าไม่กาํหนดไดเรกทอรี�  จะไม่สามารถทาํ

การแปลงเอกสารได้ และในส่วนสุดท้ายคือส่วนช่วยเหลือซึ� งจะบอก

ขอ้มูลเกี�ยวกบัโปรแกรมรู้จาํตวัอกัษร โดยในรูปที� 6 แสดงผงัการทาํงาน

ของโปรแกรม  
 

 
รูปที�  6  ผงัโครงสร้างของโปรแกรมรู้จาํตวัอกัษร 

 

 การทดสอบการรู้จ ําตัวอักษรกับเอกสารที�ใช้งานจริง ใช้

เอกสารรูปแบบต่างๆจาํนวน 3 รูปแบบ โดยทดสอบในแบบ รูปที�แปลง

จากเอกสาร PDF โดยใชฟ้อนซ์ Angsana New ขนาด 16 ดว้ยรูปที�มีขนาด 

ความกวา้ง 1,654 พิกเซล และความสูง 2,339 พิกเซล เปรียบเทียบจาํนวน

ตวัอกัษรที� รู้จาํผิดพลาดกับจาํนวนตวัอกัษรที�ถูกต้อง โดยจะคาํนึงถึง

ลาํดบัการเกิดตวัอกัษรดว้ย 

 



บทความวจิยั                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร ครั�งที� 3   
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23 มีนาคม 2561   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ตารางที� 1 ผลการทดสอบการรู้จาํภาพจากการแปลง PDF แต่ละแบบ 

ลาํดบั รูปแบบ จํานวนตัวอกัษร ตัวอกัษรที�ผดิ %ผดิพลาด 

1 เอกสารที� 1 1,593 74 5.47 

2 เอกสารที� 2 1,515 102 6.73 

3 เอกสารที� 3 1,577 93 5.89 

 

ตารางที� 2 ผลการรู้จาํเอกสารจากภาพจากการแปลงเอกสาร PDF 

ลาํดบั รูปแบบเอกสาร 
จํานวน

ตัวอกัษร 

ตัวอกัษร

ที�ผดิ 

เปอร์เซ็นต์ 

ผดิพลาด 

1 ภาษาไทย 1,593 74 5.47 

2 ภาษาองักฤษ 720 210 29.17 

3 
ภาษาไทยผสม

ภาษาองักฤษ 
1,943 233 18.7 

 
4. สรุป 

การทาํงานของโปรแกรมรู้จาํตวัอกัษรมีความเหมาะกบัฟอนต ์

Angsana New ขนาด 16 พิกเซล ที�แปลงจากเอกสาร PDF จึงจะมี

ประสิทธิภาพในการรู้จาํถูกตอ้งมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต ์ จากการทดลอง

พบว่าการรู้จาํเอกสารภาษาไทยนั�นให้ผลลพัธ์ที�ถูกตอ้งมากกว่าการรู้จาํ

เอกสารภาษาอังกฤษและเอกสารภาษาไทยผสมภาษาอังกฤษ ทั� งนี�

เนื�องจากการแยกตวัอกัษรภาษาองักฤษที�มีความผิดพลาดสูง ซึ� งตวัอกัษร

ภาษาองักฤษจะมีลกัษณะของตวัอกัษรที�ไม่เวน้ช่องว่างระหว่างคาํ ทาํให้

การรู้จาํตวัอกัษรภาษาองักฤษนั�นมีความผิดพลาดสูงกว่าภาษาไทย  ส่วน

การสร้างโครงข่ายประสาทเทียม ในบทความนี� ใชโ้ครงข่ายประสาทเทียม

แบบ Back Propagation ซึ� งโครงข่ายประสาทเทียมนี� มีขอ้จาํกดัในการ

เพิ�มโหนดในแต่ละชั�น ถา้เพิ�มโหนดในแต่ละชั�นให้มีปริมาณมาก รูปที�ได้

จะแม่นยาํมากขึ�น แต่ในขณะเดียวกนัจะส่งผลทาํให้การสอนโครงข่าย

ประสาทเทียมและการประมวลผลค่าเอาตพ์ตุใชเ้วลาค่อนขา้งนาน 

 

5. กติตกิรรมประกาศ 
        ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลเัทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร    ที�ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทาํให้สามารถทาํ

บทความสาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย   เพื�อการนาํเสนอบทความในครั� งนี�  
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