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บทคัดย่อ
การรู้จาํ ตัวอักษรภาษาไทยในป้ ายสาธารณะเป็ นเรืองยากและท้ าทายอันมีสาเหตุมาจาก
ปั ญหาทางเทคนิคได้ แก่ ความซับซ้ อนความสว่างความเอียง ยังรวมถึ งปั ญหาความหลากหลายของ
ตัวอักษรภาษาไทยทีใช้ อยู่ในป้ ายสาธารณะ จากปั ญหาดังทีกล่ าวมาแล้ วงานวิจัยนีจึงมีวัตถุประสงค์
เพือพัฒนาแอพพลิเคชันAndroidสําหรับช่วยนักท่องเทียวและคนต่างชาติใช้ แปลตัวอักษรไทยในป้ าย
สาธารณะ โดยขันตอนของแอพพลิเคชันเริ มจากใช้ Leptonica C++ไลบรารีสําหรั บการประมวลผล
ภาพ หลังจากนันใช้ Tesseract OCR ไลบรารีเพือรู้จาํ ตัวอักษรภาษาไทย สาเหตุทใช้
ี Tesseract OCR
engine เพราะเป็ นไลบรารี open sourceทีได้ รับความนิยมและเคยใช้ ร้ ูจาํ ตัวอักษรไทยในงานวิ จัยอืน
มาแล้ ว ต่ อ จากนั นใช้ บ ริ ก ารแปลภาษาของ Baiduทําการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษและจี น
นอกจากนีในระหว่ างการพัฒนาแอพพลิเคชันนีผู้วิจัยยังใช้ เทคโนโลยีการพั ฒนา SQLite JNI และ
HTTPเพือทําการทดสอบและปรับปรุงการรู้จาํ ตัวอักษรชนิดใหม่ๆหลายชนิด ผลการทดสอบแสดงให้
เห็นผลลัพธ์เป็ นทีน่าพอใจ จากผลการทดลองป้ ายทีอยู่บนถนนจํานวน ป้ าย ( ตัวอักษร) ซึง
มีความถูกต้ องเฉลีย %ซึงในอนาคตอาจเพิมชนิดตัวอักษรแบบอืนในการเรียนรู้ต่อไป
คําสําคัญ การรู้จาํ รูปภาพ, ภูมิทศั น์ธรรมชาติ, ป้ ายสาธารณะ, การแปลภาษาด้ วยคอมพิวเตอร์, แอป
พลิเคชันแอนดรอยด

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.
Keywords Image Recognition, Convolutional Neural Networks, Public Signage, Machine
Translation, Android Application

1.บทนํา
ประเทศไทยมีศักยภาพและสามารถสร้ างโอกาสทางการท่องเทียว รวมถึงทําการค้ าระหว่าง
ประเทศ ซึงคนจีนนิยมมาท่องเทียวและทําการค้ าขายกับประเทศไทย แต่ภาษาไทยก็เป็ นข้ อจํากัดของ
ชาวต่างชาติทเข้
ี ามาทําธุรกิจหรือมาท่องเทียวในประเทศไทยทังการพูด อ่าน และเขียน โดยเฉพาะชาว
จีน และถึงแม้ ว่าจะมีเทคโนโลยีทีสามารถช่วยในการแปลภาษาเช่น Google Translate ทีคนไทยนิยม
ใช้ แต่สาํ หรับทีประเทศจีนไม่สามารถใช้ google ได้ และคนจีนส่วนใหญ่กไ็ ม่นิยมใช้ google translate
คนจีนชอบใช้ Baidu translate แต่ Baidu translate ยังไม่มีการรู้จําตัวอักษรภาษาไทย[8] อย่ างไรก็
ตามมีเทคโนโลยีทีจะสามารถใช้ ในการพั ฒนาแอพพลิ เคชั นในการแปลภาษาทีรวดเร็วและแม่ นยํา
ได้ แ ก่ ซ อฟต์ แ วร์ ก ารรู้ จํา ตั ว อั ก ษร (Optical Character Recognition: OCR)[3]ซึ งเป็ นเทคโนโลยี
สําหรั บการแปลงภาพเอกสาร ป้ าย[6] หรื อรู ปภาพให้ กลายเป็ นข้ อความทีสามารถนําไปแปลเป็ น
ภาษาจีนต่อไปได้ Abdurrahman (2012) ได้ เสนอวิธีการ OCR Tesseract คือการจับภาพบนสมาร์ท
โฟน ซึ งประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ กล้ อ งโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ภาษาทีใช้ ท ดสอบในครั งนี มี ส ามภาษาคื อ ซุ น ดา
อินโดนีเซีย และอังกฤษ ผลลัพธ์ทได้
ี มีความถูกต้ องร้ อยละ 70[2]



ดั ง นั น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ดํา เนิ น การพั ฒ นาโมบายแอพพลิ เ คชั นสํา หรั บ แปลภาษาไทยเป็ น
ภาษาจีน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพือให้ นักท่องเทียวและนักธุรกิจชาวจีนได้ ใช้ แอพพลิเคชัน
ดังกล่าวในการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาจีน ได้ อย่างสะดวกสบาย เนืองจากเป็ นอุปกรณ์พกพาขนาด
เล็ก ซึงคําทีนํามาพั ฒนาในแอพพลิเคชั นดังกล่ าวเป็ นคําทีใช้ ในชีวิตประจําวัน เช่ น ชือสถานที ชือ
จังหวัด ห้ องนํา โรงแรม ร้ านอาหาร เป็ นต้ น ซึงสาเหตุทเลื
ี อกพัฒนาแอพพลิเคชันดังกล่าวขึนเพราะ
ในปั จจุ บันเทคโนโลยีมีความเจริ ญก้ าวหน้ าคนส่วนใหญ่ ใช้ สมาร์ทโฟนในชีวิตประจําวันการพัฒนา
แอพพลิเคชันเพือใช้ ผ่านโมบายจะทําให้ สะดวกและรวดเร็วต่อผู้ใช้ ในปัจจุบัน

2.เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.1 Tesseract OCR
Tesseract OCRเป็ น Engine ทีใช้ สาํ หรับการรู้จาํ อักขระทางภาพ ซึงมีกระบวนการหลัก 2
ขันตอน [5] ได้ แก่
ขันตอนที 1 การวิเคราะห์โครงร่างรูปภาพ
การวิเคราะห์โครงร่ างรูปภาพเป็ นขันตอนแรกทีระบบ OCR จดจํารูปภาพ ความสําคัญก็
คือการเตรียมความพร้ อมสําหรับการรับรู้ภาพโดยวิธีการเฉพาะดําเนินการวิเคราะห์รูปแบบ แยก
ระหว่างพืนทีข้ อความและพืนทีทีไม่ใช่ข้อความเพือกรองส่วนทีไม่ใช่ข้อความของภาพ วิธกี ารวิเคราะห์
ทีใช้ Tesseract เป็ นวิธีการวิเคราะห์เค้ าโครงหน้ าของ Hybrid tab-based detection[2] วิธีนีสามารถ
วิเคราะห์เลย์เอาต์ทซัี บซ้ อนมากขึนโดยไม่เพิมจํานวนการคํานวณ
ขันตอนที 2 การแยกและการรูจ้ ํ าตัวอักษร
วัตถุประสงค์ของการออกแบบ Tesseract [3]คือการจดจําตัวอักษรอย่างถูกต้ องเนืองจาก
Tesseract รู้จักอักขระแต่ละตัวทีละตัว สิงนีต้ องใช้ อกั ขระในภาพเพือแยกทีละตัว ขันตอนของการแบ่ง
ส่วน Tesseract คือการแบ่งข้ อความให้ คร่าวๆ เพราะการแบ่งคร่าวๆ ส่วนใหญ่แยกอักขระได้ จากนัน
ใช้ การแบ่ งส่วนแบบละเอียดและแก้ ไขข้ อ ผิดพลาด หลักการทํางานคือขันแรกให้ บ ล็อ กอักขระใน
แนวตังเพือให้ มีช่องว่าง แบ่งอย่างหยาบๆ ตามขนาดของช่องว่าง แม้ ว่าการแบ่งส่วนแบบคร่ าวๆ
ส่วนใหญ่สามารถแยกอักขระได้ อย่างไรก็ตามหลังจากการแบ่งส่วนแบบคร่าวๆ ก็จะมีอกั ขระทีติดกัน
หรื ออักขระทีแบ่ งกลุ่ มไม่ ถูกต้ อ ง ในขันตอนนีการแบ่ งส่วนแบบละเอียดถู กใช้ การแบ่ งส่ว นแบบ
ละเอียดจะเปรียบเทียบอักขระกับไลบรารีอักขระเพือตัดสินอักขระเดียวซึงทําให้ การจดจําข้ อความมี
ความแม่นยํามากขึน



2.2 Fast R-CNN

รูปที 1 Fast R-CNN Architecture
2.2.1 กระบวนการการรูจ้ าํ ป้ ายถนนของ Fast R-CNN
กระบวนการการรู้จาํ ป้ ายถนนของ Fast R-CNN มีกระบวนการหลัก 2 ขันตอน [4]
ได้ แก่
ขันตอนที 1: ขันตอนการฝึ กอบรม ขันตอนการฝึ กอบรมใช้ fonrt: DB-Bork
เพราะไลบรารีโอเพนซอร์ซของ Tesseract มีพารามิเตอร์เริมต้ นของ Convolutional Neural Networks
สามารถฝึ กอบรมได้ ในทีสุดจะได้ การรู้จาํ ของ Model
ขันตอนที 2: ขันตอนการรูจ้ ํ า ได้ การรู้จาํ ของ Model และก็ป้อนตัวอักษรของป้ าย
ถนนเพือให้ ได้ ผลการรู้จาํ
2.2.2 กระบวนการทํางานของ Fast R-CNNมีประกอบด้วย 5 ขันตอนดังต่อไปนี:
ขันตอนที1 ภาพนําเข้ าทังภาพ
ขันตอนที2 Extract feature map ภาพนําเข้ าทังภาพไปผ่าน CNN กับ ROI Pooling
Layer จะได้ ผล feature map
ขันตอนที3 Suggest region proposal ใช้ algorithm Selective Search เพือ
mapping จะได้ region proposal ประมาณ 2,000 ภาพ[7]
ขันตอนที4 region proposal RegioNormalization region proposal ไปผ่าน ROI
Pooling Layer เพือให้ ได้ feature vector ทีมีขนาดคงที
ขันตอนที5 algorithm softmax กับ Bounding-box feature vectorไปผ่าน Fully
connected layer จะได้ เอาต์พุตสองรายการก็คืออัลกอริทมึ softmax กับอัลกอริทมึ Boundingbox ผลลัพธ์ทอัี ลกอริทมึ softmax เพือตรวจสอบว่าเป็ นคลาสทีระบุหรือไม่ (เช่นเป็ นคลาสตัวอักษร
กหรือ ข ถ้ าเป็ นตัวอักษร ก จะไปหาคลาสตัวอักษร ก) ผลลัพธ์ทอัี ลกอริธึม Bounding-box เพือปรับ
ตําแหน่งของ region proposal และลบพืนทีทีทับซ้ อนกัน (เช่นตําแหน่งของ region proposal ซ้ อนกัน
จะลบส่วนทีซ้ อนกันทําให้ region proposal ทีมีขนาดใหญ่และก็ปรับขนาดใหม่)



2.3 Baidu translation

รูปที 2 กระบวนการการแปลภาษา
ผู้ใช้ เปิ ดแอพพลิเคชัน Thai OCR ขึนมา จะปรากฎเมนูการแปลภาษาของ Thai OCR โดย
จะให้ เลือการถ่ายภาพ หรือการพิมพ์ เมือถ่ายภาพหรือพิมพ์ เสร็จแล้ ว ต่ออินเทอร์เน็ตไปขอ Baidu
translation API server โดย Baidu translation API server จะไป Translation terminal เพื อทํา การ
แปล พอแปลเสร็จจะส่งผลให้ Baidu translation API server ให้ แสดงผลออกมา

.วิธีดําเนินการวิจยั
. การออกแบบระบบแอพมือถือ
ระบบแอพมื อ ถื อ ประกอบด้ ว ย ส่ ว น ประกอบด้ ว ย ส่ ว นที photograph ส่ ว นที
Translate and internet และส่วนที Vocabulary โดยในส่วนที photograph หมายถึงภาพทีถ่ายจาก
กล้ องโทรศัพท์มือถือหรื อเลือกภาพทีมีข้อความเป้ าหมายจากอัลบัมโทรศัพท์มือถือ การประมวลผล
ภาพหมายถึงการประมวลผลภาพเพือเพิ มอัตราการรู้จาํ ภาพตัวอย่างเช่นการกรองค่ามัธยฐาน การ
แปลงภาพระดับเทาให้ เป็ นภาพขาว-ดํา เป็ นต้ น การรู้จาํ ตัวอักษร หมายถึง การใช้ เทคนิค OCR เพือ
ระบุเป้ าหมายภาพและแยกข้ อความออกมา ส่วนที การแปลและระบบเครื อข่าย (Translate and
internet) หมายถึง การใช้ เทคนิค OCRได้ ตัวอักษรและส่งข้ อความไปถึง Baidu เพือแปลภาษาไทย
เป็ นภาษาจีนหรื อภาษาอังกฤษ และส่วนที Vocabulary หมายถึงการคงไว้ และลบข้ อความ จึงมี
ภาพรวมของ Mobile app structure ดังรูปที



รูปที Mobile App Structure
. ฟังก์ชนั การรูจ้ ํ าภาพ

รูปที 4 Training Workflow for Teaseract with jTesseditorbox
Tesseract OCRเป็ นEngineทีใช้ สาํ หรับการรู้จาํ อักขระทางภาพซึงขันตอนการฝึ กอบรมคือ
ขันตอนที Start JAVA , run iTessBoxEditor.
ขันตอนที สร้างภาพการฝึ กอบรม㸦
㸦create training image㸧การแยกตัว
อักษรจากภาพป้ าย สร้ าง font:DB-Bork.



ขันตอนที สร้า งไฟล์ Box Merge ภาพป้ ายและสร้ า งไฟล์ Box หลั ง จากการ
แยกตั ว อั ก ษรจากภาพป้ าย ขั นตอนต่ อ ไปคื อ Merge ภาพป้ ายและสร้ างไฟล์ Box ซึ งมั น จะมี
ข้ อ ผิ ดพลาดในการรู้ จํา ในกระบวนการแก้ ไ ขเราต้ องแยกตั ว อัก ษรให้ ถูก ต้ องและป้ อนตั วอักษรที
ถูกต้ องในคอลัมน์ Char
ขันตอนที สร้างไฟล์ font properties ไฟล์ font properties ทําหน้ าทีprovide
font style information รูปแบบของ font_properties คือ [DBBork]><italic><bold><fixed><serif><fraktur>โดยที <[DB-Bork]>เป็ นเลือกที Font ต่อไปนีห้ า
พารามิเตอร์เป็ นรูปแบบของการฝึ กอบรมตัวอักษร(Font style) ใส่ normal และ เพือระบุว่ามีแอ
ตทริบิวต์เหล่านีอยู่หรือไม่ หมายถึงมีแอตทริบิวต์ หมายถึงไม่มีแอตทริบิวต์
ขันตอนที สร้างไฟล์ Clustering การฝึ กอบรมไลบรารี ต้ องจั ด กลุ่ มหน้ า การ
ฝึ กอบรมเพือสร้ างต้ นแบบ (Need to cluster training pages to create the prototypes)
1: การสร้ างไฟล์ shapetable (ไฟล์ shapetable คือ shape table) ใช้ คาํ สัง: shapeclustering
-F font_properties -U unicharset [tha2].[DB-Bork].tr
2: การสร้ างต้ น แบบรู ป ร่ า งไฟล์ inttemp (ไฟล์ inttempคื อ the shape prototypes) กั บ
จํ า นวนของฟั ง ก์ ชั น ที ต้ องการต่ อ ตั ว อั ก ษรไฟล์ pffmtable (ไฟล์ pffmtable คื อ the number of
expected featuress for each character) ใช้ คาํ สัง: mftraining -F font_properties -U unicharset -O
[tha2]. unicharset [tha2].[DB-Bork].tr
3: สร้ า งไฟล์ ข้ อ มู ล normproto (the character nomalization sensitivity prototypes) ใช้
คําสัง: cntraining [DB-Bork].tr
ขันตอนที สร้าง traineddata ใหม่ ขันตอนก่อนหน้ าได้ รับ ไฟล์กค็ ือ inttemp
normproto pffmtable shapetable แก้ inttemp normproto pffmtable shapetable เป็ น tha2.inttemp
tha2.normproto tha2.pffmtable tha2.shapetable และใช้ คํา สัง combine_tessdata tha . เพื อสร้ า ง
traineddata ใหม
3.3 Baidu Translation วิธีใช้ baidu Translation API

รูปที Translation process



ฟั งก์ชันการแปลจะดําเนินการผ่านทางอินเตอร์เฟซที Badu แปล ในขันแรกใช้ วิธีการคีย์
API เพือรับส่วนต่อประสานข้ อมูลแปลภาษาโดยต้ องใช้ server จึงต้ องเชือมต่อ network ซึงการแปล
Baidu สามารถใช้ วิธี get ของ HTTP เพือทําการร้ องขอการแปล Baidu ข้ อมูลทีส่งกลับมาคือ แพ็คเกจ
json และสุดท้ายก็จะส่งผลการแปลกลับมา

ผลและอภิปรายผล
ตอนที ผลการทดสอบของหน้าจอเพือให้เป็ นทํางานได้จริง
ThaiOCR App มี ฟั ง ก์ ชั นหลั ก คื อ การรู้ จํา รู ป ภาพภาษาไทย การแปล save; การ
ออกแบบทีด้ านล่ างของอินเตอร์ เฟซหลักของ app มี ปุ่ ม Tab ซึงก็คือ vocabulary Translate และ
OCR ผู้ใช้ สามารถคลิกเละข้ ามไปที UI Layer ของฟังก์ชันทีเกียวข้ อง ดังรูปที

(ก) vocabulary (ข) Translate (ค)OCR
ภาพที หน้ าหลักของโปรแกรม
ตอนที ผลการทดสอบของการใช้ งานโปรแกรม เพือให้ เป็ นทํางานได้ จริง
(1)อินเทอร์เฟซ Vocabulary เป็ นฟังก์ชันบันทึกและจัดเก็บประวัติการแปล สามารถ
บันทึกหรือลบเนือหาการแปลได้ ดังรูปที



ภาพที แสดงการ Vocabulary
( )อินเทอร์เฟซ Translate เป็ นฟังก์ชันการแปลโดยใช้ คลาวด์ Baidu เพือแปลภาษา
ปัจจุบันมีความสามารถแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษกับภาษาจีน ดังรูปที

ภาพที แสดงภาษาไทยแปลเป็ นภาษาอังกฤษกับจีน
( )อินเตอร์เฟซ OCRเป็ นฟังก์ชันการรู้จาํ ภาษาไทย เมือคลิกทีปุ่ ม OCRตัวเลือกแหล่ง
รูปภาพสองตัวจะปรากฏขึน : Snapshot และ SelectFromAlbum หากเลือกฟังก์ชันSnapshot จะใช้
ฟังก์ชันกล้ องของโทรศัพท์เพือถ่ายป้ ายถนนทีรู้จาํ หากเลือกฟังก์ชันSelectFromAlbum จะสามารถ
เลือกภาพทีมีอยู่ในโทรศัพท์ของอัลบัม หลังจากกล้ องสแกนแล้ วปรับขนาดของกรอบการรับรู้ด้วย
ตนเอง,เพือปรับปรุงความเร็วและความแม่นยําของการรู้จาํ ภาพป้ าย , หลังจากเลือกช่วงการรับรู้ภาพ



แล้ วแอพจะทําการรู้จาํ ภาษาไทย หลังจากการรู้จาํ สําเร็จแล้ วผลการรู้จาํ จะปรากฏในรูปแบบของ Text
มิฉะนันจะแสดงเป็ น null ดังรูปที กับรูปที

รูปที แสดงการถ่ายรูปจาก Snapshot

ภาพที

แสดงการถ่ายรูปจาก SelectFromAlbum



ภาพที

แสดงการตัดภาพ

ตอนที ป่ ายทีใช้ ในการทดสอบ
ป้ ายทีใช้ ในการทดสอบเป็ นป้ ายทีติดตังไว้ ตามถนน จํานวน ป้ าย (
font:DB-Bork ต่อไปเป็ นตัวอย่างของการทดสอบของป่ าย

รูปที
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

97%
71.50%

ตัวอักษร) เป็ น

Public Signage
93%
71%

92%
71%

98.50%
85%

อัตราความถูกต้องก่อนเพิ มความแม่นยํา

อัตราความถูกต้องหลังเพิ มความแม่นยํา

ตารางที Performance Improvements After Trainning



บางนา
ดาวคะนอง

(ก)ป้ ายดังเดิม (ข)ป้ ายเอียง (ค)ป้ ายแสงน้ อย (ง)ตัวพิมพ์

ในการทดสอบนี นอกจากจะให้ ทดลองกับป้ ายแบบทีถ่ายมาตังแต่ ต้นแล้ ว ยังได้ ทาํ การ
ปรับให้ ภาพถ่ายเปลียนไป คือมีการทําให้ ป้ายเอียงเพิมขึน องศา รวมทังป้ ายแสงน้ อยทีลดปริมาณ
แสงลง นอกจากนียังมีการพิมพ์คาํ ตามป้ ายเรียกว่าป้ ายแบบตัวพิมพ์เพิมเติม
การทดสอบก่อนการเพิมความแม่นยําของข้ อความทีพิมพ์อยู่ที % หลังจากทีเพิมความ
แม่นยําแล้ วเพิมขึนเป็ น . % ส่วนป้ ายดังเดิมก่อนการเพิม
ความแม่ นยําอยู่ ที . % หลั งจากทีเพิ มความแม่ นยําแล้ ว % สําหรั บป้ ายแสงน้ อย
พบว่ าก่อนการเพิ มความแม่นยําอยู่ที % หลังการเพิ มความแม่นยําแล้ ว % นอกจากนีเมือนํา
โปรแกรมไปทดสอบกับป้ ายทีมีลักษณะเอียงพบว่ าก่อนเพิ มความแม่ นยําอยู่ ที % และหลั งเพิ ม
ความแม่นยําอยู่ที % ซึงถือว่ามีประสิทธิภาพสูง เพราะงว่า เมือใช้ เทคนิดการแปลงค่าสี RGB เป็ น
Gray Scale , การกรองค่ า มัธยฐาน,การแปลงภาพระดับเทาให้ เป็ นภาพขาว-ดําฯทีนํา เสนอมาใช้
ร่วมกันกับOCRสามารถเพิมความถูกต้ องของการรู้จาํ ตัวอักขระด้ วยแสงสูงขึน เมีอตัวอักษรยิงมีความ
ชัดเจน ตรง แสงปกติ ส่งผลให้ ผลลัพธ์ทได้
ี จากกระบบรู้จาํ ตัวอักษรมีประสิทธิภาพมากยิงขึน

อภิปรายผล
งานวิจัยนีทําการรู้จาํ ตัวอักษร กระบวนการทํางานประกอบด้ วยสามกระบวนการหลัก คือ
. กระบวนการการออกแบบระบบแอพมือถือ . กระบวนการรู้จาํ ภาพ . Baidu Translation โดย
ทําการทดสอบประสิทธิภาพของภาพป้ าย จากการทดสอบกับภาพป้ ายจริงจํานวน ภาพ พบว่าป้ าย
ดังเดิมมีอัตราความถูกต้ องเท่ากับ % ป้ ายเอียงมีอัตราความถูกต้ องเท่ากับ % ป้ ายแสงน้ อยมี
อัตราความถูกต้ องเท่ากับ % ข้ อความพิมพ์มีอตั ราความถูกต้ องเท่ากับ . %
สรุปได้ ว่าการรู้จําตัวอักษรภาษาไทยทีนําเสนอนันให้ ผลของการทดสอบมีความถู กต้ อง
แม่นยํา สามารถนําไปประยุกต์ใช้ งานได้ จริ ง อย่างไรก็ตามวิธีทนํี าเสนอยังมีข้อจํากัดในเรื องของ
ภาพป้ าย เช่น( ) ฝึ กการรู้จาํ ภาพและ font จํานวนน้ อยสิงทีต้ องพัฒนาต่อคือ การเพิมขอบเขตของ
จํานวนภาพป้ ายและ การเพิมจํานวน font ทีนํามาสร้ าง Library ( ) ถ้ าภาพป้ ายมี ภาษาขึนไป
และป้ ายเอียง ป้ ายแสงน้ อยๆ ระบบสามารถรู้จาํ ภาษาไทยได้ เท่านันจึงทําให้ การอ่านตัวอักษรมีความ



ผิดพลาดเกิดขึน สิงทีต้ องพัฒนาต่อคือใช้ วิธี Multithreading กับใช้ ฟังก์ชันการประมวลผลได้ รั บการ
ปรับปรุงเพือเพิมความแม่นยํา
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