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บทคดัย่อ 

การรู้จาํตัวอักษรภาษาไทยในป้ายสาธารณะเป็นเรืองยากและท้าทายอันมีสาเหตุมาจาก 
ปัญหาทางเทคนิคได้แก่ ความซับซ้อนความสว่างความเอียง ยังรวมถึงปัญหาความหลากหลายของ
ตัวอักษรภาษาไทยทใีช้อยู่ในป้ายสาธารณะ จากปัญหาดังทกีล่าวมาแล้วงานวิจัยนีจึงมีวัตถุประสงค์
เพือพัฒนาแอพพลิเคชันAndroidสาํหรับช่วยนักท่องเทยีวและคนต่างชาติใช้แปลตัวอักษรไทยในป้าย
สาธารณะ โดยขันตอนของแอพพลิเคชันเริมจากใช้ Leptonica C++ไลบรารีสาํหรับการประมวลผล
ภาพ หลังจากนันใช้ Tesseract OCR ไลบรารีเพือรู้จาํตัวอักษรภาษาไทย สาเหตุทใีช้ Tesseract OCR 

engine เพราะเป็นไลบรารี open sourceทีได้รับความนิยมและเคยใช้รู้จาํตัวอักษรไทยในงานวิจัยอืน
มาแล้ว ต่อจากนันใช้บริการแปลภาษาของ Baiduทาํการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจีน 
นอกจากนีในระหว่างการพัฒนาแอพพลิเคชันนีผู้วิจัยยังใช้เทคโนโลยีการพัฒนา  SQLite JNI และ
HTTPเพือทาํการทดสอบและปรับปรุงการรู้จาํตัวอักษรชนิดใหม่ๆหลายชนิด ผลการทดสอบแสดงให้
เหน็ผลลัพธ์เป็นทน่ีาพอใจ จากผลการทดลองป้ายทอียู่บนถนนจาํนวน  ป้าย (  ตัวอกัษร)  ซึง
มีความถูกต้องเฉลีย %ซึงในอนาคตอาจเพิมชนิดตัวอกัษรแบบอนืในการเรียนรู้ต่อไป 
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ABSTRACT  

Recognition of Thai characters in natural scene is challenge. The reason why Thai 

characters are difficult to recognize, is not only a technological problem, such as Thai characters 

are complicated, illumination, inclination and other factors could reduce the effect of recognition, 

but also a social problem, such as there are many kinds of fonts in Thailand public signage. The 
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purpose of this paper is to provide a development of Image recognition Android application for 

tourist or other foreigners in Thailand, which could use to recognize and translate Thai characters 

in the pubic signage board in natural scene. In this paper, it is selected Android as a mobile 

operating system, and Android Studio as development environment. The Leptonica C++ library 

used for image processing. The Tesseract OCR Engine, which one of most popular open source 

library of OCR, used to recognize Thai characters. After recognition, the BAIDU translation 

service used to translate Thai language to English. What is more, the development technology of 

SQLite, JNI, HTTP is used during developing application. In order to test and improve recognize 

effect of the application, this paper tried to train a new kind of font of Thai-language public 

signage. As a result of experiment, the application could recognize Thai-language public signage 

satisfied .Consequently, this paper success to develop a new Image recognition application for 

Thai-language public signage based on Android platform. In addition, it is improve effect of 

recognition by training new kind of font. Future work might continue to increase types of training 

font. 
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1.บทนาํ 
ประเทศไทยมีศักยภาพและสามารถสร้างโอกาสทางการทอ่งเทยีว รวมถึงทาํการค้าระหว่าง

ประเทศ ซึงคนจีนนิยมมาท่องเทยีวและทาํการค้าขายกับประเทศไทย แต่ภาษาไทยกเ็ป็นข้อจาํกดัของ
ชาวต่างชาติทเีข้ามาทาํธุรกจิหรือมาทอ่งเทยีวในประเทศไทยทงัการพูด อ่าน และเขียน โดยเฉพาะชาว
จีน และถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีทีสามารถช่วยในการแปลภาษาเช่น Google Translate ทคีนไทยนิยม
ใช้ แต่สาํหรับทปีระเทศจีนไม่สามารถใช้ google ได้ และคนจีนส่วนใหญ่กไ็ม่นิยมใช้ google translate 

คนจีนชอบใช้ Baidu translate แต่ Baidu translate ยังไม่มีการรู้จําตัวอักษรภาษาไทย[8] อย่างไรก็
ตามมีเทคโนโลยีทีจะสามารถใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันในการแปลภาษาทีรวดเร็วและแม่นยาํ
ได้แก่ซอฟต์แวร์การรู้จําตัวอักษร (Optical Character Recognition: OCR)[3]ซึงเป็นเทคโนโลยี
สาํหรับการแปลงภาพเอกสาร ป้าย[6] หรือรูปภาพให้กลายเป็นข้อความทีสามารถนําไปแปลเป็น
ภาษาจีนต่อไปได้  Abdurrahman (2012) ได้เสนอวิธีการ OCR Tesseract คือการจับภาพบนสมาร์ท
โฟน ซึงประยุกต์ใช้กับกล้องโทรศัพท์มือถือ ภาษาทีใช้ทดสอบในครังนีมีสามภาษาคือ ซุนดา 
อนิโดนีเซีย และองักฤษ ผลลัพธท์ไีด้มีความถูกต้องร้อยละ 70[2] 



ดังนัน ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันสําหรับแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน บนระบบปฏบัิติการแอนดรอยด์ เพือให้นักทอ่งเทยีวและนักธุรกจิชาวจีนได้ใช้แอพพลิเคชัน
ดังกล่าวในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน ได้อย่างสะดวกสบาย เนืองจากเป็นอุปกรณ์พกพาขนาด
เลก็  ซึงคาํทีนาํมาพัฒนาในแอพพลิเคชันดังกล่าวเป็นคาํทีใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น ชือสถานที ชือ
จังหวัด ห้องนาํ โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น ซึงสาเหตุทเีลือกพัฒนาแอพพลิเคชันดังกล่าวขึนเพราะ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าคนส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจาํวันการพัฒนา
แอพพลิเคชันเพือใช้ผ่านโมบายจะทาํให้สะดวกและรวดเรว็ต่อผู้ใช้ในปัจจุบัน 

 

2.เอกสารและงานวิจยัทีเกยีวขอ้ง  
2.1 Tesseract OCR 

Tesseract OCRเป็น Engine ทใีช้สาํหรับการรู้จาํอักขระทางภาพ ซึงมีกระบวนการหลัก 2 

ขนัตอน [5] ได้แก่ 
ขนัตอนที 1 การวิเคราะหโ์ครงร่างรูปภาพ 

การวิเคราะห์โครงร่างรูปภาพเป็นขันตอนแรกทีระบบ OCR จดจาํรูปภาพ ความสาํคัญก็
คือการเตรียมความพร้อมสาํหรับการรับรู้ภาพโดยวิธีการเฉพาะดาํเนินการวิเคราะห์รูปแบบ  แยก
ระหว่างพืนทข้ีอความและพืนททีไีม่ใช่ข้อความเพือกรองส่วนทไีม่ใช่ข้อความของภาพ วิธกีารวิเคราะห์
ทีใช้ Tesseract เป็นวิธีการวิเคราะห์เค้าโครงหน้าของ Hybrid tab-based detection[2]  วิธีนีสามารถ
วิเคราะห์เลย์เอาต์ทซัีบซ้อนมากขึนโดยไม่เพิมจาํนวนการคาํนวณ 

ขนัตอนที 2 การแยกและการรูจํ้าตวัอกัษร 
วัตถุประสงค์ของการออกแบบ Tesseract [3]คือการจดจาํตัวอักษรอย่างถูกต้องเนืองจาก 

Tesseract รู้จักอกัขระแต่ละตัวทลีะตัว สงินีต้องใช้อกัขระในภาพเพือแยกทลีะตัว ขนัตอนของการแบ่ง
ส่วน Tesseract คือการแบ่งข้อความให้คร่าวๆ เพราะการแบ่งคร่าวๆ ส่วนใหญ่แยกอกัขระได้ จากนัน
ใช้การแบ่งส่วนแบบละเอียดและแก้ไขข้อผิดพลาด หลักการทาํงานคือขันแรกให้บล็อกอักขระใน
แนวตังเพือให้มีช่องว่าง  แบ่งอย่างหยาบๆ ตามขนาดของช่องว่าง  แม้ว่าการแบ่งส่วนแบบคร่าวๆ 
ส่วนใหญ่สามารถแยกอกัขระได้ อย่างไรกต็ามหลังจากการแบ่งส่วนแบบคร่าวๆ กจ็ะมีอกัขระทีติดกัน
หรืออักขระทีแบ่งกลุ่มไม่ถูกต้อง   ในขันตอนนีการแบ่งส่วนแบบละเอียดถูกใช้การแบ่งส่วนแบบ
ละเอยีดจะเปรียบเทียบอักขระกับไลบรารีอักขระเพือตัดสินอักขระเดียวซึงทาํให้การจดจาํข้อความมี
ความแม่นยาํมากขนึ 

 
 
 



2.2 Fast R-CNN 

 

รูปท ี1 Fast R-CNN Architecture 

 
2.2.1 กระบวนการการรูจ้าํป้ายถนนของ Fast R-CNN 

กระบวนการการรู้จาํป้ายถนนของ Fast R-CNN มีกระบวนการหลัก 2 ขนัตอน [4] 
ได้แก่  

ขนัตอนที 1: ขนัตอนการฝึกอบรม ขนัตอนการฝึกอบรมใช้ fonrt: DB-Bork 

เพราะไลบรารีโอเพนซอร์ซของ Tesseract มีพารามิเตอร์เริมต้นของ Convolutional Neural Networks 

สามารถฝึกอบรมได้ ในทสีดุจะได้การรู้จาํของ Model 

ขนัตอนที 2: ขนัตอนการรูจํ้า ได้การรู้จาํของ Model และกป้็อนตัวอกัษรของป้าย
ถนนเพือให้ได้ผลการรู้จาํ 

2.2.2 กระบวนการทาํงานของ Fast R-CNNมีประกอบดว้ย 5 ขนัตอนดงัต่อไปนี: 
ขนัตอนท1ี ภาพนาํเข้าทงัภาพ 

ขนัตอนท2ี Extract feature map ภาพนาํเข้าทงัภาพไปผ่าน CNN กบั ROI Pooling 

Layer จะได้ผล feature map 

ขนัตอนที3 Suggest region proposal ใช้ algorithm Selective Search เพือ 
mapping จะได้ region proposal ประมาณ 2,000 ภาพ[7] 

ขนัตอนที4 region proposal RegioNormalization  region proposal ไปผ่าน ROI 

Pooling Layer เพือให้ได้ feature vector ทมีีขนาดคงท ี

ขนัตอนที5 algorithm softmax กบั Bounding-box  feature vectorไปผ่าน Fully 

connected layer จะได้เอาต์พุตสองรายการกค็ืออัลกอริทมึ softmax กบัอลักอริทมึBounding-

box   ผลลัพธ์ทอีลักอริทมึ softmax เพือตรวจสอบว่าเป็นคลาสทรีะบุหรือไม่ (เช่นเป็นคลาสตัวอกัษร 
กหรือ ข ถ้าเป็นตัวอกัษร ก จะไปหาคลาสตัวอกัษร ก) ผลลัพธ์ทอีลักอริธึม Bounding-box เพือปรับ
ตาํแหน่งของ region proposal และลบพืนททีทีบัซ้อนกนั (เช่นตาํแหน่งของ region proposal ซ้อนกนั
จะลบส่วนทซ้ีอนกนัทาํให้ region proposal ทมีีขนาดใหญ่และกป็รับขนาดใหม่) 

 

 



2.3 Baidu translation 

 

รูปท ี2 กระบวนการการแปลภาษา 
 

ผู้ใช้เปิดแอพพลิเคชัน Thai OCR ขนึมา จะปรากฎเมนูการแปลภาษาของ Thai OCR โดย
จะให้เลือการถ่ายภาพ  หรือการพิมพ์ เมือถ่ายภาพหรือพิมพ์เสรจ็แล้ว ต่ออินเทอร์เนต็ไปขอ Baidu 

translation API server  โดย Baidu translation API server จะไป Translation  terminal เพือทาํการ
แปล  พอแปลเสรจ็จะส่งผลให้ Baidu  translation API server ให้แสดงผลออกมา 

 

.วิธีดําเนนิการวิจยั 

.  การออกแบบระบบแอพมือถอื 

ระบบแอพมือถือประกอบด้วย  ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที  photograph ส่วนที  

Translate and internet และส่วนท ี  Vocabulary โดยในส่วนท ี  photograph หมายถึงภาพทถ่ีายจาก
กล้องโทรศัพท์มือถือหรือเลือกภาพทีมีข้อความเป้าหมายจากอัลบัมโทรศัพท์มือถือ การประมวลผล
ภาพหมายถึงการประมวลผลภาพเพือเพิมอัตราการรู้จาํภาพตัวอย่างเช่นการกรองค่ามัธยฐาน การ
แปลงภาพระดับเทาให้เป็นภาพขาว-ดาํ เป็นต้น การรู้จาํตัวอักษร หมายถึง การใช้เทคนิค OCR เพือ
ระบุเป้าหมายภาพและแยกข้อความออกมา  ส่วนที  การแปลและระบบเครือข่าย (Translate and 

internet) หมายถึง การใช้เทคนิค OCRได้ตัวอักษรและส่งข้อความไปถึง Baidu เพือแปลภาษาไทย
เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ   และส่วนที  Vocabulary หมายถึงการคงไว้และลบข้อความ จึงมี
ภาพรวมของ Mobile app structure ดังรูปท ี  



 

 

รูปท ี  Mobile App Structure 

 

.  ฟังกช์นัการรูจํ้าภาพ 

 

รูปท ี4 Training Workflow for Teaseract with jTesseditorbox 

 

Tesseract OCRเป็นEngineทใีช้สาํหรับการรู้จาํอกัขระทางภาพซึงขันตอนการฝึกอบรมคือ  
ขนัตอนที  Start JAVA , run iTessBoxEditor. 

ขนัตอนที  สรา้งภาพการฝึกอบรม create training image การแยกตัว
อกัษรจากภาพป้าย สร้าง font:DB-Bork. 



ขันตอนที  สรา้งไฟล  ์Box  Merge ภาพป้ายและสร้างไฟล์ Box หลังจากการ
แยกตัวอักษรจากภาพป้าย  ขันตอนต่อไปคือ Merge ภาพป้ายและสร้างไฟล์ Box ซึงมันจะมี
ข้อผิดพลาดในการรู้จํา ในกระบวนการแก้ไขเราต้องแยกตัวอักษรให้ถูกต้องและป้อนตัวอักษรที
ถูกต้องในคอลัมน์ Char 

ขนัตอนที  สรา้งไฟล ์font properties ไฟล์ font properties ทาํหน้าทpีrovide 

font style information  รูปแบบของ font_properties คือ [DB-

Bork]><italic><bold><fixed><serif><fraktur>โดยท ี<[DB-Bork]>เป็นเลือกท ีFont ต่อไปนีห้า
พารามิเตอร์เป็นรูปแบบของการฝึกอบรมตัวอกัษร(Font style) ใส่ normal  และ  เพือระบุว่ามีแอ
ตทริบิวต์เหล่านีอยู่หรือไม่ หมายถึงมีแอตทริบิวต์  หมายถึงไม่มีแอตทริบิวต์ 

ขนัตอนที  สรา้งไฟล ์Clustering การฝึกอบรมไลบรารีต้องจัดกลุ่มหน้าการ
ฝึกอบรมเพือสร้างต้นแบบ (Need to cluster training pages to create the prototypes)  

1: การสร้างไฟล์ shapetable (ไฟล์ shapetable คือ shape table) ใช้คาํสงั: shapeclustering 

-F font_properties -U unicharset [tha2].[DB-Bork].tr 

2: การสร้างต้นแบบรูปร่างไฟล์ inttemp (ไฟล์ inttempคือthe shape prototypes) กับ
จํานวนของฟังก์ชันทีต้องการต่อตัวอักษรไฟล์ pffmtable (ไฟล์ pffmtable คือ the number of 

expected featuress for each character) ใช้คาํสัง: mftraining -F font_properties -U unicharset -O 

[tha2]. unicharset [tha2].[DB-Bork].tr 

3: สร้างไฟล์ข้อมูล normproto (the character nomalization sensitivity prototypes) ใช้
คาํสงั: cntraining [DB-Bork].tr 

ขนัตอนที  สรา้ง traineddata ใหม่ ขันตอนก่อนหน้าได้รับ ไฟล์กค็ือ inttemp 

normproto pffmtable shapetable แก้  inttemp normproto pffmtable shapetable เ ป็น  tha2. inttemp 

tha2.normproto tha2.pffmtable tha2.shapetable และใช้คําสัง combine_tessdata tha . เพือสร้าง
traineddata ใหม 

 

3.3 Baidu Translation วิธีใช ้baidu Translation API 

 

รูปท ี  Translation process 

 



ฟังก์ชันการแปลจะดาํเนินการผ่านทางอินเตอร์เฟซที Badu แปล ในขันแรกใช้วิธีการคีย์ 
API เพือรับส่วนต่อประสานข้อมูลแปลภาษาโดยต้องใช้ server จึงต้องเชือมต่อ network  ซึงการแปล 
Baidu สามารถใช้วิธ ีget ของ HTTP เพือทาํการร้องขอการแปล Baidu ข้อมูลทส่ีงกลับมาคือ แพค็เกจ 
json และสดุท้ายกจ็ะส่งผลการแปลกลับมา 
 

 ผลและอภิปรายผล 

ตอนที  ผลการทดสอบของหนา้จอเพอืใหเ้ป็นทํางานไดจ้ริง 
ThaiOCR App มี  ฟังก์ชันหลักคือการรู้จํารูปภาพภาษาไทย การแปล save; การ

ออกแบบทีด้านล่างของอินเตอร์เฟซหลักของ app มี  ปุ่ม Tab ซึงกค็ือ vocabulary Translate และ 
OCR ผู้ใช้สามารถคลิกเละข้ามไปท ีUI Layer ของฟังกชั์นทเีกยีวข้อง ดังรูปท ี  

 

 

        (ก) vocabulary  (ข) Translate      (ค)OCR 

ภาพท ี  หน้าหลักของโปรแกรม 

 

ตอนท ี  ผลการทดสอบของการใช้งานโปรแกรม เพือให้เป็นทาํงานได้จริง 
(1)อนิเทอร์เฟซ Vocabulary เป็นฟังกชั์นบันทกึและจัดเกบ็ประวัติการแปล สามารถ

บันทกึหรือลบเนือหาการแปลได้ ดังรูปท ี   



                         

ภาพท ี  แสดงการ Vocabulary 

 

( )อนิเทอร์เฟซ Translate เป็นฟังกชั์นการแปลโดยใช้คลาวด์ Baidu เพือแปลภาษา  
ปัจจุบันมีความสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีน  ดังรูปท ี  

 

         

 

ภาพท ี  แสดงภาษาไทยแปลเป็นภาษาองักฤษกบัจีน 

 

( )อนิเตอร์เฟซ OCRเป็นฟังกชั์นการรู้จาํภาษาไทย  เมือคลิกทปุ่ีม OCRตัวเลือกแหล่ง
รูปภาพสองตัวจะปรากฏขนึ : Snapshot และ SelectFromAlbum  หากเลือกฟังกชั์นSnapshot จะใช้
ฟังกชั์นกล้องของโทรศัพทเ์พือถ่ายป้ายถนนทรู้ีจาํ หากเลือกฟังกชั์นSelectFromAlbum จะสามารถ
เลือกภาพทมีีอยู่ในโทรศัพทข์องอลับัม  หลังจากกล้องสแกนแล้วปรับขนาดของกรอบการรับรู้ด้วย
ตนเอง,เพือปรับปรุงความเรว็และความแม่นยาํของการรู้จาํภาพป้าย , หลังจากเลือกช่วงการรับรู้ภาพ



แล้วแอพจะทาํการรู้จาํภาษาไทย  หลังจากการรู้จาํสาํเรจ็แล้วผลการรู้จาํจะปรากฏในรูปแบบของ Text 

มิฉะนันจะแสดงเป็น null  ดังรูปท ี  กบัรูปท ี  

 

                               

 

รูปท ี  แสดงการถ่ายรูปจาก Snapshot 

                  

                        

 

ภาพท ี  แสดงการถ่ายรูปจาก SelectFromAlbum 

            



                            

 

ภาพท ี  แสดงการตัดภาพ 

 

ตอนท ี  ป่ายทใีช้ในการทดสอบ 

ป้ายทใีช้ในการทดสอบเป็นป้ายทตีิดตังไว้ตามถนน จาํนวน ป้าย (  ตัวอกัษร) เป็น 
font:DB-Bork ต่อไปเป็นตัวอย่างของการทดสอบของป่าย 

     

    

รูปท ี  Public Signage 

 

 

 

ตารางท ี  Performance Improvements After Trainning 
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อตัราความถกูต้องก่อนเพิมความแม่นยาํ

อตัราความถกูต้องหลงัเพิมความแม่นยาํ



 

   

 บางนา 
 ดาวคะนอง 

 

                    (ก)ป้ายดงัเดมิ   (ข)ป้ายเอยีง   (ค)ป้ายแสงน้อย  (ง)ตวัพิมพ์   
 

ในการทดสอบนี นอกจากจะให้ทดลองกับป้ายแบบทีถ่ายมาตังแต่ต้นแล้ว ยังได้ทาํการ
ปรับให้ภาพถ่ายเปลียนไป คือมีการทาํให้ป้ายเอยีงเพิมขึน  องศา รวมทงัป้ายแสงน้อยทลีดปริมาณ
แสงลง นอกจากนียังมีการพิมพ์คาํตามป้ายเรียกว่าป้ายแบบตัวพิมพ์เพิมเติม 

การทดสอบก่อนการเพิมความแม่นยาํของข้อความทพิีมพ์อยู่ท ี % หลังจากทเีพิมความ
แม่นยาํแล้วเพิมขึนเป็น . % ส่วนป้ายดงัเดิมก่อนการเพิม 

ความแม่นยาํอยู่ที . % หลังจากทีเพิมความแม่นยาํแล้ว % สาํหรับป้ายแสงน้อย
พบว่าก่อนการเพิมความแม่นยาํอยู่ที % หลังการเพิมความแม่นยาํแล้ว % นอกจากนีเมือนํา
โปรแกรมไปทดสอบกับป้ายทีมีลักษณะเอียงพบว่าก่อนเพิมความแม่นยาํอยู่ที % และหลังเพิม
ความแม่นยาํอยู่ท ี % ซึงถือว่ามีประสิทธภิาพสูง เพราะงว่า เมือใช้เทคนิดการแปลงค่าส ีRGB เป็น 
Gray Scale , การกรองค่ามัธยฐาน,การแปลงภาพระดับเทาให้เป็นภาพขาว-ดําฯทีนําเสนอมาใช้
ร่วมกนักบัOCRสามารถเพิมความถูกต้องของการรู้จาํตัวอกัขระด้วยแสงสูงขึน เมีอตัวอกัษรยิงมีความ
ชัดเจน ตรง แสงปกติ ส่งผลให้ผลลัพธท์ไีด้จากกระบบรู้จาํตัวอกัษรมีประสทิธภิาพมากยิงขึน 

 

 อภิปรายผล 

งานวิจัยนีทาํการรู้จาํตัวอักษร  กระบวนการทาํงานประกอบด้วยสามกระบวนการหลัก คือ 
. กระบวนการการออกแบบระบบแอพมือถือ . กระบวนการรู้จาํภาพ  . Baidu Translation โดย

ทาํการทดสอบประสทิธิภาพของภาพป้าย จากการทดสอบกบัภาพป้ายจริงจาํนวน  ภาพ พบว่าป้าย
ดังเดิมมีอัตราความถูกต้องเท่ากับ % ป้ายเอียงมีอัตราความถูกต้องเท่ากับ % ป้ายแสงน้อยมี
อตัราความถูกต้องเท่ากบั % ข้อความพิมพ์มีอตัราความถูกต้องเทา่กบั . % 

สรุปได้ว่าการรู้จําตัวอักษรภาษาไทยทีนําเสนอนันให้ผลของการทดสอบมีความถูกต้อง
แม่นยาํ  สามารถนาํไปประยุกต์ใช้งานได้จริง   อย่างไรกต็ามวิธีทนีาํเสนอยังมีข้อจาํกัดในเรืองของ
ภาพป้าย เช่น( ) ฝึกการรู้จาํภาพและ font จาํนวนน้อยสิงทีต้องพัฒนาต่อคือ การเพิมขอบเขตของ
จาํนวนภาพป้ายและ การเพิมจาํนวน font ทีนาํมาสร้าง Library   ( ) ถ้าภาพป้ายมี  ภาษาขึนไป
และป้ายเอียง ป้ายแสงน้อยๆ ระบบสามารถรู้จาํภาษาไทยได้เท่านันจึงทาํให้การอ่านตัวอักษรมีความ



ผิดพลาดเกิดขึน สิงทต้ีองพัฒนาต่อคือใช้วิธี Multithreading กับใช้ฟังก์ชันการประมวลผลได้รับการ
ปรับปรุงเพือเพิมความแม่นยาํ 
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