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บทความนี ้นําเสนอวิ ธีการรู้ จําตัวอักษรภาษาไทยในแผ่นป้ ายทะเบี ยน
รถยนต์ โดยทําการแบ่งกลุ่มของตัวอักษรให้เป็ นกลุ่มย่อยโดยใช้ลกั ษณะ
เด่นของตัวอักษร จากนัน้ จึ งนําตัวอักษรแต่ละตัวมาแบ่งเป็ นบล็อกขนาด
5x7 บล็ อ ก แล้วนับ ค่ า ความถี ่ส ะสมของจุด ภาพที ่มี ค่ า ความเข้ ม สี ดํ า
(object) ในแต่ละบล็อก เพือ่ ใช้เป็ นอิ นพุทให้กบั ระบบรู้จํา ในงานวิ จยั นี ้
ใช้โครงข่ายประสาทเที ยมชนิ ดแพร่ กลับสี ่ชนั้ เป็ นระบบในการรู้ จํา จาก
ผลการทดลองสามารถรู้จําตัวอักษรและตัวเลขในป้ ายทะเบี ยนรถยนต์ ได้
อย่างถูกต้อง 96.04% จากจํ านวนตัวอักษรและตัวเลขในป้ ายทะเบี ยน
ทัง้ หมด 202 ตัวอักษร

Abstract
This paper presents the method for Thai optical character
recognition for car license plate (CLP). The method composes of
two important steps to input data to the recognition and
prediction system. Firstly, the group of characters will be divided
into subgroups depending on its own dominant features.
Secondly, each character will be divided into 5x7 blocks and
counted the number of object pixels in each block. In this
research, the four-layer back-propagation neural network
(BPNN) is used to recognize and predict the characters. The
results of the experiment from 202 samples show that the
accuracy rate of the system is 96.04%.
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1. บทนํา

ระบบการรู้ จํ า ป้ ายทะเบี ย นรถยนต์ อัต โนมัติ สามารถนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ ในระบบขนส่ง และจราจราจรอัจฉริ ยะ (Intelligent
Transportation system, ITS) ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
และระบบบริ หารจัดการสถานที่จอดรถยนต์ เป็ นต้ น ปั จจุบนั มี
งานวิจยั ทางด้ านการรู้จําป้ายทะเบียนรถยนต์ทงในประเทศ
ั้
[24] และ ต่างประเทศ [5] การรู้ จําป้ายทะเบียนรถยนต์ไทยให้ มี
ความถูกต้ องสูงทําได้ ยาก เนื่องจากในขัน้ ตอนการแปลงจาก
ภาพอักษรให้ เป็ นตัวอักษร (Optical character recognition,
OCR) นันภาษาไทยมี
้
ตวั อักษรจํานวนมากถึง 44 ตัวอักษร
ในงานวิจัยนีจ้ ึงนําวิธีการแบ่งกลุ่มตัวอักษรออกเป็ นกลุ่ม
ย่อยโดยใช้ ลกั ษณะเด่นของตัวอักษร [1] เพื่อให้ ตวั อักษรในแต่
ละกลุ่มมีจํานวนน้ อยลง โดยสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 6 กลุ่ม
จากนัน้ นํ า ตั ว อั ก ษรแต่ ล ะตัว มาแบ่ ง เป็ นบล็ อ กขนาด 5x7
บล็อก แล้ วนับจํานวนพิกเซลในแต่ละบล็อก เพื่อใช้ เป็ นอินพุท
ให้ กับระบบรู้ จํ า ในงานวิจัยนี ใ้ ช้ โครงข่ายประสาทเทียมชนิ ด
แพร่ กลับสี่ชัน้ (four-layer back-propagation neural
network: BPNN) ในการรู้ จําตัวอักษรและตัวเลข จํานวน 6 ชุด
(โครงข่ายประสาทเทียมแต่ละชุดใช้ ร้ ูจําตัวอักษรในแต่ละกลุม่ )

2. งานวิจัยและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
2.1 ป้ายทะเบียนรถยนต์ ไทย

ป้ ายทะเบี ย นรถยนต์ ป ระเภทสี่ ล้ อ ที่ ใ ช้ ในประเทศไทย
ประกอบด้ วยสองบรรทัด คือบรรทัดบน (Upper Line) และ
บรรทัดล่าง (Lower Line) ซึ่งข้ อมูลบรรทัดบนแสดง ข้ อมูล
ตัวอักษรประจําหมวดจํานวน 2 ตัว (2-position character
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category) และตามด้ วยตัวเลขจํานวน 1 ถึง 4 ตัว (4-digit
running number) สําหรับข้ อมูลบรรทัดล่าง แสดงข้ อมูลชื่อ
จังหวัด (Province-name block) [2] ดังรูปที่ 1

(ก)

(ข)

(ค)
รู ปที่ . ป้ายทะเบียนรถยนต์ประเภทสี่ล้อ
งานวิจัยการรู้ จํ าป้ายทะเบียนรถยนต์ ไทยมีทัง้ ที่เป็ นการ
รู้ จําเพียงบางส่วน คือเป็ นการรู้ จําเฉพาะข้ อมูลบรรทัดบน
(Upper Line) [3] และการรู้ จําทังบรรทั
้
ดบน และบรรทัดล่าง
[2]

2.2 วิธีการรู้ จาํ ตัวอักษร

ในปี 2002 สุรการ ดวงผาสุข [1] ใช้ ลกั ษณะเด่นของ
ตัวอักษรมาทําการแบ่งประเภทตัวอักษร โดยแบ่งตามลักษณะ
เด่นของขาตัวอักษรได้ เป็ น 3 ประเภทคือ จํานวน 1 ขา จํานวน
2 ขา และจํานวน 3 ขา โดยลักษณะเด่นของขาตัวอักษรนี ้ได้ มา
จากการทํ า ฮี ส โตแกรมตั ว อั ก ษร ดั ง รู ป ที่ 2 และแบ่ ง ตาม
ลักษณะเด่นของขอบบนและขอบล่างของตัวอักษร โดยแบ่งได้
เป็ นขอบล่า งปิ ด ขอบล่า งเปิ ด ขอบบนปิ ด และขอบบนเปิ ด
ตัวอย่างการหาขอบล่างเปิ ดและปิ ด ทําได้ โดยการทําฮีสโตแกรมครึ่งล่างของตัวอักษร ดังแสดงในรูปที่ 3
ในปี 2011 Martínez-Carballido และคณะ [5], เสนอ
วิธีการรู้ จําเฉพาะตัวเลขโดยการใช้ แม่แบบ (Template) ของ
ตัวเลข ขนาด 5x7 พิกเซล แต่ละพิกเซลมีค่า 0 และ 1 การรู้ จํา
ทําได้ โดยการลดขนาดของตัวเลขลงให้ เหลือขนาด 5x7 พิกเซล
ดัง รู ป ที่ 4 แล้ ว นํ า ไปเปรี ย บเที ย บกั บ แม่ แ บบ วิ ธี นี ม้ ี ค วาม
ถูกต้ องในการรู้จําตัวเลข 97.3%

รู ปที่ 2. ลักษณะเด่นของขาตัวอักษร 1 ขา 2 ขา และ 3 ขา
ตามลําดับ

(ก)

(ข)
รู ปที่ 3. ลักษณะเด่นของขอบล่างตัวอักษร ขอบล่างเปิ ด และ
ขอบล่างปิ ด ตามลําดับ

รู ปที่ 4. ตัวเลขขนาด 5x7 พิกเซล
ในปี 2005 Juntanasub และ Sureerattanan [2] แบ่ง
ตัวอักษรออกเป็ นบล็อกขนาด 5x5 บล็อก เพื่อนับค่าความถี่
สะสมของจุด ภาพที่ มี ค่า ความเข้ ม สี ดํ า ของแต่ ล ะบล็อ ก ดัง
แสดงในรู ปที่ 5 จากนั น้ ใช้ เทคนิ ค เฮาดอรฟดิ ส แทนซ์
(Hausdorff distance technique) ในการรู้ จํา ผลลัพธ์ ที่ได้ มี
ความถูกต้ อง 92%.
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รู ปที่ 6. โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับสามชัน้

รู ปที่ 5. แบ่งตัวอักษรออกเป็ น 5x5 บล็อก และนับค่าความถี่
สะสมของจุดภาพสีดําของแต่ละบล็อก
ในปี 2010 Leelasantitham และ Kiattisin [3] เสนอ
วิ ธี ก ารรู้ จํ า ตัว อัก ษรและตัว เลข โดยการเปลี่ ย นขนาดของ
ตัวอักษรและตัวเลขแต่ละตัวให้ มีขนาด 40x80 พิกเซล (3,200
พิกเซล) จากนันใช้
้ วิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ กลับ
สามชัน้ (three-layer back-propagation neural network,
BPNN) โดยในชัน้ อินพุทมี 3,200 โหนด ในชัน้ ซ่อนมี 100
โหนด และในชันเอาท์
้
พทุ มี 54 โหนด ดังแสดงในรู ปที่ 6 มาใช้
ในการรู้จํา ผลลัพธ์ที่ได้ มีความถูกต้ อง 97%
ในปี 1998 Sirithinaphong และ Chamnongthai [4]
เสนอวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ กลับสี่ชนั ้ (fourlayer back-propagation neural network, BPNN) ดังรูปที่ 7
ผลการรู้ จํามีความถูกต้ อง 80.81% จากตัวอย่างภาพป้าย
ทะเบียนรถยนต์ 70 ป้ายทะเบียน
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รู ปที่ 7. โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับสี่ชนั ้

3. วิธีการที่นําเสนอ

การรู้ จํ า ตัว อัก ษรภาษาไทยสํ า หรั บ ระบบรู้ จํ า ป้ ายทะเบี ย น
รถยนต์ ป ระกอบไปด้ วย 2 ขั น้ ตอนหลัก คื อ แบ่ ง กลุ่ ม ของ
ตัวอักษรให้ เป็ นกลุ่มย่อยโดยใช้ ลกั ษณะเด่นของตัวอักษร และ
การนํ าภาพตัวอักษรและตัวเลขมาแบ่งเป็ นบล็อกขนาด 5x7
บล็อก เพื่อนับค่าความถี่สะสมของจุดภาพที่มีค่าความเข้ มสีดํา
(object) ของแต่ละบล็อก เพื่อนําไปเป็ นอินพุทให้ กบั ระบบรู้จํา
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับสี่ชนั ้

3.1 การออกแบบและพัฒนาระบบ

เนื่ องจากภาษาไทยมีจํานวนตัวอักษรจํานวนมากถึง 44
ตัว อั ก ษร ดั ง นั น้ งานวิ จั ย นี จ้ ึ ง นํ า วิ ธี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ตัว อั ก ษร
ออกเป็ นกลุม่ ย่อยเพื่อให้ ตวั อักษรในแต่ละกลุม่ มีจํานวนน้ อยลง
โดยใช้ ลัก ษณะเด่ น ของตัว อัก ษรคื อ จํ า นวนขาของตัว อัก ษร
และลักษณะขอบบนและขอบล่างของตัวอักษร และเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ ECTI-CARD ครั้งที่ 4 21-22
มิถุนมายน
2555ECTI-CARD
RMUTT ครั้งที่ 4 21-22 มิถุนายน 25554RMUTT
การประชุ
วิชาการ

ตํ า แหน่ ง ของตั ว อัก ษรและตัว เลขในป้ ายทะเบี ย นรถยนต์
แบ่ง แยกตํ า แหน่ ง กัน อย่า งชัด เจน ดัง นัน้ จึง สามารถแยกตัว
อักษร และตัวเลขออกจากกันได้ งานวิจยั นี ้จึงแบ่งตัวอักษรและ
ตัวเลขออกเป็ น 6 กลุม่ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1. กลุ่มของตัวอักษรที่แบ่งโดยใช้ ลักษณะเด่นของ
ตัวอักษร
No.
1
2
3
4
5
6

กลุ่ม
1ขา
2ขาขอบบนปิ ด
ขอบล่างปิ ด
2ขาขอบบนปิ ด
ขอบล่างเปิ ด
2ขาขอบบนเปิ ด
3ขา
ตัวเลข

จํานวน
5


ตัวอักษร
งจฐรว
ฉซฎฏธสอฮ



กคฑดตถทพภฤลฦศ
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หลังจากรู้กลุม่ ย่อยของตัวอักษรและตัวเลขแล้ ว ให้ นําภาพ
ตัวอักษรและตัวเลขมาปรับขนาด เป็ นขนาด 40x56 พิกเซล
และนํ า ภาพที่ ป รั บ ขนาดแล้ ว มาแบ่ ง เป็ นบล็ อ กขนาด 5x7
บล็อก (แต่ละบล็อกมีขนาด 8x8 พิกเซล) ดังรูปที่ 8 จากนันทํ
้ า
การนั บ ค่ า ความถี่ ส ะสมของจุ ด ภาพที่ มี ค่ า ความเข้ มสี ดํ า
(object) ภายในแต่ละบล็อก

35 Nodes

100 Nodes

100 Nodes

1 Node

รู ปที่ 9. โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับสี่ชนั ้
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ กลับสี่ชนที
ั ้ ่ใช้ ในงานวิจยั
นี ้ ชันอิ
้ นพุทมี 35 โหนด ชันซ่
้ อนมี  ชันแต่
้ ละชันมี
้ 100 โหนด
และในชัน้ เอาท์ พุท มี 1 โหนด โดยมี โครงข่า ยประสาทเที ยม
ดังกล่าวนี ้จํานวน 6 ชุด เพื่อใช้ ในการรู้ จําตัวอักษรและตัวเลข
ในแต่ละกลุม่ (ในตารางที่ 1) โดยเฉพาะ

3.3 ข้ อจํากัดของระบบ

งานวิจัยการรู้ จําป้ายทะเบียนรถยนต์ไทย มีทงั ้ ที่เป็ นการ
รู้ จําเพียงบางส่วน คือเป็ นการรู้ จําเฉพาะข้ อมูลบรรทัดบน และ
การรู้ จําทังบรรทั
้
ดบนและบรรทัดล่าง ในงานวิจยั นี ้ ทําการรู้ จํา
เฉพาะตัวอักษรและตัวเลขในบรรทัดบน

4. ผลการทดลอง

รู ปที่ 8. ตัวอักษรที่ปรับขนาดเป็ น 40x56 พิกเซล และแบ่งเป็ น
บล็อกขนาด 5x7 บล็อก

3.2 การรู้จาํ ด้ วยวิธีโครงข่ ายประสาทเทียม

นําค่าความถี่สะสมทัง้ 35 ค่าที่นบั ได้ ของแต่ละบล็อก (5x7
บล็อก หรื อ 35 บล็อก) มาเป็ นอินพุทให้ กับโครงข่ายประสาท
เทียมแบบแพร่ กลับสี่ชนั ้ (four-layer back-propagation
neural network, BPNN) เพื่อใช้ ในการรู้ จําตัวอักษร ดังแสดง
ในรูปที่ 9

งานวิจยั นี ้พัฒนาโปรแกรมด้ วยภาษา C++ โดยใช้ ไลบรารี่
OpenCV เวอร์ ชนั่ 2.1 งานวิจยั นี ้ใช้ ตวั อย่างภาพป้ายทะเบียน
รถยนต์ประเภทสี่ล้อ โดยนําเฉพาะบรรทัดบน (Upper Line)
มาผ่า นกระบวนการประมวลผลเบือ้ งต้ น ได้ ภ าพสอง ระดับ
(Binary image) จํานวน 35 ภาพ ซึง่ ประกอบไปด้ วยตัวอักษร
70 ตั ว อั ก ษร และตั ว เลข 132 ตั ว อั ก ษร รวมทั ง้ หมด 202
ตัว อัก ษร ตัว อย่า งภาพป้ ายทะเบี ย นรถยนต์ จํ า นวน 4 ภาพ
แสดงในรูปที่ 10 และผลการทดลองแสดงในตารางที่ 2
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5.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ

ผลการทดลองของกลุม่ ที่ 4 (ตัวอักษรมี 2 ขา และขอบบน
เปิ ด) มีความผิดพลาดเกิดขึ ้นมากกว่ากลุ่มอื่น เป็ นเพราะกลุ่ม
นี ้มีจํานวนตัวอักษรมากที่สดุ เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น คือมีจํานวน
ตัวอักษรในกลุม่ นี ้จํานวน 14 ตัวอักษร ดังนันในการพั
้
ฒนาต่อ
จึงควรที่จะแบ่งตัวอักษรในกลุ่มนีใ้ ห้ แยกเป็ นกลุ่มย่อยเพื่อลด
จํ า นวนตัว อัก ษรในกลุ่ม นี ใ้ ห้ น้ อ ยลง โดยคาดหวัง ว่ า ความ
ถูกต้ องน่าจะเพิ่มขึ ้น

รู ปที่ 10. ตัวอย่างภาพที่ใช้ ในการทดลอง
ตารางที่ 2. ผลการทดลอง
No.
1
2
3

กลุ่ม
1ขา
2ขาขอบบนปิ ด
ขอบล่างปิ ด
2ขาขอบบนปิ ด
ขอบล่างเปิ ด

4

2ขาขอบบนเปิ ด

5

3ขา

6

ตัวเลข

ทัง้ หมด
12
8

ถูกต้ อง
12
8

%ถูกต้ อง
100.00
100.00

24

22

91.67

22
4
132
202

17
4
131
194

77.27
100.00
99.24
96.04

รวม

5. สรุ ปผลการทดลอง

งานวิ จัยนี ้ ทํ า การรู้ จํ าตัวอักษรและตัวเลขในบรรทัด บนของ
ป้ายทะเบียนรถยนต์ไทย โดยนําตัวอักษรมาแบ่งกลุ่มย่อยโดย
ใช้ ลกั ษณะเด่นของตัวอักษร จากนันจึ
้ งนําตัวอักษรและตัวเลข
แต่ละตัวมาปรับขนาดเป็ น 40x56 พิกเซล และนําภาพที่ปรับ
ขนาดแล้ วมาแบ่ ง เป็ นบล็ อ กขนาด 5x7 บล็ อ ก แล้ วนั บ
ค่าความถี่สะสมในแต่ละบล็อก เพื่อใช้ เป็ นอินพุทให้ กับระบบ
รู้จํา
ในงานวิจยั นี ้ใช้ โครงข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่ กลับสี่ชนั ้
(four-layer back-propagation neural network) เป็ นระบบใน
การรู้ จํ า จากผลการทดลอง สามารถรู้ จํ า ตัว อัก ษรในป้ าย
ทะเบียนรถยนต์ได้ อย่างถูกต้ องจํานวน 194 ตัวอักษร และไม่
ถูกต้ อง 8 ตัวอักษร จากตัวอักษรทังหมด
้
202 ตัวอักษร หรื อคิด
ความถูกต้ องเป็ น 96.04%
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