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ภาควิชาคคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริ หารศาสสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ม

บทคัดย่อ
บทคววามนี้ นาํ เสนอวิธีการรู้จาํ ตัวอักษรรภาษาไทยในแผ่นนป้ าย
ทะเบี ย นรถยนต์์ โดยนํา ภาพตัว อัอ กษรและตัว เลขขแต่ ล ะตัว มาปรั บบเป็ น
40x56 พิกเซล จากนั้นนําภาพพตัวอักษรและตัวเลขมาเปรี ยบเทียยบกับ
แม่แบบตัวอักษรและตัวเลข (Tem
mplate matching) ผลจากการทดลอง
ผ
งวิธีที่
นําเสนอสามารถถรู้จาํ ตัวอักษรและะตัวเลขในป้ ายทะะเบียนรถยนต์ได้อย่าง
ถูกต้อง 96.53% จากจํานวนตัวอักษรและตัวเลขในป้ ายทะเบียนทั้งงหมด
202 ตัวอักษร
คําสําคัญ: การรู ้ จาํ ตัวอักษร, การประมวลผลภาพพดิจิทลั , ป้ ายทะ เบียน
รถยนต์, แม่แบบ

สถานที่จอดรถยนต์ ปั จจุบนั มีงานวิจยั ททางด้านการรู้จาํ ป้ ายทะเบียนรถยนตต์
แ
[2-5] ด้ว ยการใช้เ ทคโนโลยีก า ร
ทั้ง ต่ า งประเทศ [1] และในประเทศ
ประมวลผลภาพดิจิทลั (Digital image
ge processing) โดยเฉพาะการรู
โ
้จาํ
on, OCR)
ตัวอักั ษร (Optical chaaracter recognition
งานวิจยั น้นี้เสนอวิธีการรู้ จาํ าตัว อักษรภาษาไไทยและตัวเลขในน
แผ่นป้
น ายทะเบียนรถยนต์ โดยนําตัวอักษษรภาษาไทยและตัวเลขแต่ละตัวมา
น 40x556 พิ ก เซล เพื่ อ ใ ช้เ ป็ นอิ น พุ ท ให้กับ ระบบรู้ จ ํา ในน
ปรั บขนาดเป็
บ
งานวิวิจยั นี้ใช้วิธีการเปปรี ยบเทียบกับแม่แแบบ (Template matching)
m
ในการ
รู้จาํ ตัตวอักษรและตัวเลลข จํานวน 2 ชุด โโดยชุดแรกประกออบไปด้วยแม่แบบบ
ตัวอักษรและตัวเลขจจํานวน 54 ภาพ อี กชุ ดหนึ่ งมี เ ฉพาะแม่แบบตัวเลขข
จํานวน 10 ภาพ

2. งานวิจัยและทฤฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
Abstract

2.1 ป้ ายทะเบียนรรถยนต์ ไทย

This paper presents the
t method for Thai
T optical charracter
recognition for caar license plate (CCLP). This methood will take the immages
of both characterrs and digits and resize it into 40xx56 pixels. Afterwwards,
this image willl be compared with the Tempplate matching wwhich
comprise of 44 TThai characters annd 10 digits. Thiss template will bee used
as a tool to recoggnize characters and
a digits. The ressults of the experiiment
from 202 samplees show that the acccuracy rate of thhe system is 96.533%.

ป้ ายทะเบีบี ย นรถยนต์ ป ร ะเภทสี่ ล้ อ ที่ ใ ช้้ ใ นประเทศไท ย
ประกอบด้วยสองบรรรทัด คือบรรทัดบบน (Upper Linee) และบรรทัดล่าง
(Lowwer Line) ซึ่ งข้อมูลบรรทัดบนแแสดง ข้อมูลตัวอักั ษรประจําหมวดด
จํานวน 2 ตัว (2-positiion character cateegory) และตามด้วยตั
ว วเลขจํานวน 1
ถึง 4 ตัว (4-digit runnning number) สํา หรับข้อมูลบรรทัดั ล่าง แสดงข้อมูล
ชื่อจังั หวัด (Province-name block) [2] ดดังรู ปที่ 1

คําสํ าคัญ
Car License PPlate, Digital im
mage processingg, Optical charracter
recognition, Tem
mplate matching

1. บทนํา
ระบบบการรู้จาํ ป้ ายทะเบีบียนรถยนต์อตั โนนมัติ สามารถนําไไปใช้
ในระบบขนส่ ง และจราจราจรอัอัจ ฉริ ย ะ (Intelligent Transporttation
system, ITS) รระบบเก็บค่าผ่านทางอั
น
ตโนมัติ แลละระบบบริ หารจัดั การ

รูปที่ 1. ป้ ายทะเบียนรถถยนต์ประเภทสี่ล้ลอ้
งานวิจยั กาารรู้จาํ ป้ ายทะเบียนนรถยนต์ไทยมีท้งที
งั ่เป็ นการการรู้จาํ
ทั้งบรรทั
บ ดบน และบรรรทัดล่าง [2] และะการรู้จาํ เพียงบางงส่ วน คือเป็ นการ
รู้จาํ เฉพาะข้อมูลบรรททัดบน (Upper Linne) [3-5]
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2.2 วิธีการรู้จําตัวอักษร
ในปี 22011 Martínez-Carballido และคณ
ณะ [1], เสนอวิธีกาารรู้จาํ
ตัวเลขในแผ่นป้ าายทะเบียนโดยการใช้แม่แบบ (Teemplate) ของตัตัวเลข
ขนาด 5x7 พิกเซซล แต่ละพิกเซลมีมีค่า 0 และ 1 กาารรู้จาํ ทําได้โดยก ารลด
ขนาดของตัว เล ขลงให้เ หลื อ ขนนาด 5x7 พิ ก เซล ดัง รู ป ที่ 2 แล้ว นนํา ไป
เปรี ยบเทียบกับแมม่แบบ วิธีน้ ีมีความมถูกต้องในการรูจํ้จาตัวเลข 97.3%
ในปี 22005 Juntanasubb และ Sureerattannan [2] แบ่งตัวออักษร
ออกเป็ นบล็อกขนนาด 5x5 บล็อก เพืพื่อนับค่าความถีสะสมของจุ
่ส
ดภาพทีที่มีค่า
ความเข้ม สี ด ํา ขอองแต่ ล ะบล็อ ก ดัง แสดงในรู ปที่ 3 จากนั้น ใช้เ ททคนิ ค
เฮาดอรฟดิสแทนนซ์ (Hausdorff diistance techniquee) ในการรู้จาํ ผลลัลัพธ์ที่
ได้มีความถูกต้อง 92%.
ในปี 22010 Leelasantithham และ Kiattisin [3] เสนอวิธีกาารรู้จาํ
ตัวอักษรและตัวเลลข โดยการเปลี่ยนขนาดของตั
น
วอักษรและตัวเลขแต่ลละตัว
ให้มีขนาด 40x800 พิกเซล (3,200 พิกเซล) จากนนั้นใช้วิธีการโครรงข่าย
ประสาทเทียมแบบบแพร่ กลับสามชัชั้น (three-layer baack-propagation nneural
network, BPNNN) โดยในชั้นอิ นพุทมี 3,200 โหหนด ในชั้นซ่ อนมีมี 100
โหนด และในชั้นนเอาท์พุทมี 54 โหหนด ดังแสดงในรูรู ปที่ 4 มาใช้ในกาารรู้จาํ
ผลลัพธ์ที่ได้มีควาามถูกต้อง 97%
ในปี 1998 Sirithinapphong และ Cham
mnongthai [4] เเสนอ
วิธีการโครงข่ายปประสาทเทียมแบบบแพร่ กลับสี่ ช้ นั (four-layer bbackpropagation neurral network, BPNNN) ดังรู ปที่ 5 ผลลการรู้จาํ มีความถูกกต้อง
80.81% จากตัวอยย่างภาพป้ ายทะเบีบยนรถยนต์ 70 ป้ ายทะเบียน

รูปที่ 4. โครรงข่ายประสาทเทีทียมแบบแพร่ กลับสามชั้น

รูปที่ 5. โคครงข่ายประสาทเทีทียมแบบแพร่ กลับั สี่ ช้ นั

รูปที่ 2. ตัวเลขขขนาด 5x7 พิกเซซล

รูปที่ 3. แบ่งตัวอักษรออกเป็ น 5x55 บล็อก และนับค่าความถี่สะสมขอองจุด
ภาพสี ดาํ ของแต่
ข ละบล็อก

ในปี 20122 ไพศาล สุ ธีบรรรเจิด [5] ทําการแบ่งกลุ่มตัวอักษร
ออกกเป็ นกลุ่มย่อยโดยยใช้ลกั ษณะเด่นขของตัวอักษร [6] โดยแบ่งตามม
ลักษณะเด่
ษ นของขาตัวอั
ว กษรได้เป็ น 3 ปประเภทคือ จํานววน 1 ขา จํานวน 2
ขา และจํ
แ านวน 3 ขา
ข โดยลักษณะเดด่นของขาตัวอักษรนี
ษ ้ ได้มาจากการ
ทําฮีสโตแกรมตัวอักษร
ษ ดังรู ปที่ 6 และะแบ่งตามลักษณะเด่นของขอบบนน
และขอบล่างของตัวอักษร โดยแบ่งได้ด้เป็ นขอบล่างปิ ด ขอบล่างเปิ ด ขอบบ
บนปิปิ ด และขอบบนเปิปิ ด ตัวอย่างการหาาขอบล่างเปิ ดและะปิ ด ทําได้โดยการ
ทําฮีสโตแกรมครึ่ งล่างของตั
ง วอักษร ดังงแสดงในรู ปที่ 7
หลัง จากรูร้ ้ก ลุ่ ม ย่อ ยของตัววอัก ษรและตัว เลลขแล้ว ได้นํา ภาพพ
ตัวอักั ษรและตัวเลขมมาปรับขนาดเป็ น 40x56 พิกเซล และนํ
แ าภาพที่ปรับ
ขนาาดแล้วมาแบ่งเป็ นบล็
น อกขนาด 5xx7 บล็อก (แต่ละบบล็อกมีขนาด 8x8
พิกเซซล) ดังรู ปที่ 8 จากนั
จ ้ นทําการนับบค่าความถี่สะสมมของจุดภาพที่เป็ น
วัตถุ (foreground) ภายในแต่ละบล็อกกเพื่อใช้เป็ นอินพุทให้กบั โครงข่าย
ประสาทเทียมชนิ ดแพ
พร่ กลับสี่ ช้ นั (fou
our-layer back-prropagation neuraal
netwwork: BPNN) ในกการรู้จาํ ตัวอักษรแและตัวเลข จํานวนน 6 ชุด (โครงข่าย
ประสาทเทียมแต่ละชชุ ดใช้รู้จาํ ตัวอักษรรในแต่ละกลุ่ม) โดยสามารถรู้จาํ
ตัวอักั ษรคิดความถูกต้องเป็ น 96.04%
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(ก)
(ข)
(ค)
รูปที่ 6. ลักษณ
ณะเด่นของขาตัวอักษร 1 ขา 2 ขา และ
แ 3 ขา ตามลําดับ
(ก)
(ข)
รูปที่ 7. ลักษณะะเด่นของขอบล่างตตัวอักษร ขอบล่างเปิ
ง ด และขอบล่างงปิ ด
ตาามลําดับ

รูปที่ 8. ตัวอักษรที่ปรับขนาดเป็ น 40x56 พิกเซล แลละแบ่งเป็ นบล็อกขขนาด
5xx7 บล็อก

ตัวอย่างทั้ง 3 ภาพได้ท้ าํ การจําลองขนนาดให้เล็กลงเหลือ 20x28 พิกเซลล
โดยกําหนดให้จุด (.) แทนตําแหน่งพื้นนหลัง(backgrounnd) ของภาพ และะ
กําหนดให้เลข 1 แทนตําแหน่งของวัตถุ ในภาพ (foregrouund)
รู ปที่ 9 (ก) มี จาํ นวนพิกเซซลของวัตถุ ในภาพจํานวน 248 พิ ก
เซล รู ปที่ 9 (ข) มีจาํ นวนพิ
น กเซลของวัตั ถุในภาพจํานวนน 269 พิกเซล และะ
รู ปที่ 9 (ค) มีจาํ นวนพิิกเซลของวัตถุใน ภาพจํานวน 331 พิกเซล
นําภาพอินพุ
น ทมาเปรี ยบเทียยบกับภาพแม่แบบเลข 3 ผลลัพธ์ทีที่
ได้แสดงในรู ปที่ 10. (ก) โดยมีจาํ นวนนพิกเซลของวัตถุในภาพอินพุทที่ มีมี
ตําแหหน่ งตรงกับพิกเซซลของวัตถุในภาพพแม่แบบ (n) จํานวน
า 240 พิกเซลล
และนําภาพอินพุทมาเเปรี ยบเทียบกับภาาพแม่แบบเลข 8 ผลลัพธ์ที่ได้แสดง
ในรู ปที่ 10. (ข) โดยมีมี จาํ นวนพิกเซลขของวัตถุในภาพอิอินพุทที่มีตาํ แหน่ ง
ตรงกกับพิกเซลของวัตถุในภาพแม่แบบ (n) จํานวน 241 พิกเซล
โดยในรูปที
ป ่ 10 กําหนดให้เ้ ลข 1 แทนพิกเซซลของวัตถุในภาพพ
แม่แบบที
แ ่มีตาํ แหน่ งตรงกั
ต บพิกเซลขอองพื้นหลัง (backgground) ในภาพพ
อินพุพท และเลข 2 แทนนพิกเซลของวัตถุ ในภาพแม่แบบ ที่มีตาํ แหน่งตรงกับ
พิกเซซลของวัตถุ (foregground) ในภาพอิอินพุท

3. วิธีการทีน่ ําาเสนอ
การรู้ จ าํ ตัว อัก ษรภาษษาไทยสํา หรั บ ระะบบรู้ จ าํ ป้ ายทะเเบี ย น
รถยนต์ประกอบไไปด้วย 2 ขั้นตอนนคือ นําภาพตัวอักษรและตั
ก
วเลขมาาปรับ
ขนาดเป็ น 40x566 พิก เซล จากนั้นนําภาพตัวั อักษรและตัวเลลขมา
เปรี ยบเทียบกับแมม่แบบตัวอักษรแลละตัวเลข (Templaate matching)
โดยแแม่ แบบตัว อักษรและตัว เลข มี ขนาด
น 40x56 พิ กเซล
ประกอบด้ว ยแมม่ แ บบตัว อัก ษรภ าษาไทยจํา นวน 44 ภาพ และแม่ม่ แ บบ
ตัวเลขจํานวน 100 ภาพ โดยการรูรู้จาํ ตัวอักษรประจําหมวด (2-poosition
character categorry) ใช้แม่แบบตัวอัอกษรและตัวเลขรรวมกันจํานวน 544 ภาพ
ส่ วนการรู้จาํ ตัวเลลข (4-digit runninng number) ใช้แม่มแบบตัวเลขจํานววน 10
ภาพในการรู้จาํ
การนํนําภาพตัวอักษรแลละตัวเลข (ภาพอิินพุท) มาเปรี ยบ เทียบ
กับ แม่ แ บบทํา ไ ด้โ ดย นับ จํา นววนพิ ก เซลของวัตถุ ใ นภาพอิ น พุ ทที่ มี
น
แบบ (n) แล้วนําจํานวนดัง กล่าว
ตําแหน่งตรงกับพิกเซลของวัตถุในภาพแม่
มาคํานวณว่าเป็ นกีี่เปอร์เซ็นต์ของจจํานวนพิกเซลของวัตถุ (foreground
nd) ใน
ภาพแม่แบบทั้งหมด (total) ดังสมกการ (1)
100

(ข))
(ค)
(ก)
ภ วอักษรจําลอองขนาด 20x28 พิิกเซล
รูปที่ 9. ภาพตั
(ก) ภาพอินพุ
น ท (ข) แม่แบบบเลข 3 (ค) แม่แบบบเลข 8

(1)

นําค่าเเปอร์เซ็นต์ความเหมือนของภาพอินพุท และภาพแมม่แบบ
แต่ละภาพ (sim) ที่คาํ นวณได้จากสสมการ (1) มาเปรียบเที
ย ยบเพื่อหาแมม่แบบ
ที่มีค่า sim มากที่สสุ ด มาเป็ นคําตอบบ ตัวอย่างภาพอินพุพทแสดงในรู ปที่ 9 (ก)
ตัวอย่างภาพแม่แแบบเลข 3 และเลข 8 แสดงในรู ปที่ 9 (ข) และรู ปที่ 9 (ค)
ตามลําดับ ซึ่ งภาพพที่ใช้ในการทํางานจริ
ง
งมีขนาด 400x56 พิกเซล แตต่ภาพ

(ก)
(ข)
รูปที่ 10. ภาพแแม่แบบที่ได้จากกาารเปรี ยบเทียบกับภาพอิ
บ
นพุท
(ก)) พิกเซลวัตถุในภาพอินพุทตรงกับแแม่แบบเลข 3 จํานวน
น 240 พิกเซล
(ข)) พิกเซลวัตถุในภาพอินพุทตรงกับแแม่แบบเลข 8 จํานวน
น 241 พิกเซล
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คํานววณหาเปอร์ เซ็นต์ความเหมื
ค
อนของภาพอินพุทรู ปที่ 9 (ก)
กับภาพแม่แบบเลลข 3 รู ปที่ 9 (ข) ได้
ไ ดงั สมการ (2) และคํ
แ านวณหาค่า ความ
เหมื อนของภาพ อิ นพุทรู ปที่ 9 (ก) กับภาพแม่แบบบเลข 8 รู ปที่ 9 (คค) ดัง
สมการ (3)
100

89.22

(2)

100

72.81

(3)

จากตัวั อย่าง จํานวนพิกเซลของวั
ก
ตถุในภภาพอินพุทที่มีตาํ แแหน่ง
ตรงกับพิกเซลขอองวัตถุในภาพแมม่แบบ (n) ของแมม่แบบเลข 8 (241 พิก
เซล) มีจาํ นวนมากกว่า แม่แบบเลขข 3 (240 พิกเซล) แต่
แ เมื่อนําค่าเปอร์ ์เซ็นต์
ความเหมือนของงภาพอินพุท และภาพแม่แบบแต่ละภาพ (sim) จะเห็ห็นได้
ว่าแม่แบบเลข 3 ((89.22%) มีเปอร์เซ็นต์ความเหมือนมากกว่
น
าแม่แบบ เลข 8
(72.81%) ซึ่งเป็ นคําตอบที่ถูกต้องขของรู ปที่ 9 (ก) ซึ่งเป็
ง นภาพของเลข 3

4. ผลการทดลลอง
งานวิจัยนี้ พฒั นาโปรแแกรมด้วยภาษา C++ โดยใช้ไล บรารี่
OpenCV เวอร์ร์ ชั่น 2.1 งานวิจยนี
ยั ้ ใช้ตวั อย่างภาพพป้ ายทะเบี ยนรถถยนต์
ประเภทสี่ ลอ้ โดยยนําเฉพาะบรรทัดบน
ด (Upper Linee) มาผ่านกระบวนนการ
ประมวลผลเบื้องต้น ได้ภาพสองระดับ (Binary im
mage) จํานวน 35 ภาพ
ซึ่ งประกอบไปด้ว้ ยตัวอักษร 70 ตัวอักษร และตัวเลข 132 ตัวอักษรร รวม
ทั้งหมด 202 ตัว ออักษร ตัวอย่างภ าพป้ ายทะเบี ยนรรถยนต์จาํ นวน 4 ภาพ
แสดงในรู ปที่ 11 และผลการทดลอองแสดงในตารางทีที่ 1

ตาราางที่ 1. ผลการทดลอง
No.
กลุ่ม
1 ตัวอักษรและตตัวเลข
2 ตัวเลข
รวม

ทั้งหมมด
70
132
202

ถูกต้ อง
64
131
195

%ถูกต้ อง
91.43
99.244
96.533
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