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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้เปนการนําเสนอวิธีการรูจําปายทะเบียนรถยนตไทยชนิดใหม โดยใชวิธีการตรวจสอบจํานวนความ
ตอเนื่องของจุดภาพในแนวนอนและแนวตั้งของแตละสวนภาพยอย โดยปายทะเบียนรถยนตจะถูกถายภาพดวย
กลองดิจิตอลที่ความละเอียดไมนอยกวา 3 ลานจุดภาพ และจัดเก็บในรูปแบบแฟมขอมูลภาพส ี ที่มีสวนขยายเปน 
.jpg จากนั้นภาพตนฉบับจะถูกนําเขาสูกระบวนการประมวลผลภาพของคอมพิวเตอร ดวยการตัดขอบภาพ แปลง
ภาพสีใหเปนภาพระดับเทา คนหาเสนขอบ แปลงภาพระดับเทาเปนภาพสองระดับ ขยายเสนขอบ กําจัดสัญญาณ
รบกวน แยกภาพตัวอักษรแตละตัวออกจากภาพ ตรวจสอบจํานวนรันแนวนอนและรันแนวตั้ง ดวยการตรวจ
กวาดภาพจากจุดกึ่งกลางภาพตัวอักษรดานซายสุดไปยังดานขวาสุด และจากจุดกึ่งกลางภาพตัวอักษรดานบนสุด
ไปยังจุดกึ่งกลางภาพดานลางสุด ใชจํานวนรันแนวนอนและแนวตั้งที่ได ในการแบงกลุมยอยภาพตัวอักษรอยาง
หยาบ แบงสวนภาพตัวอักษรออกเปน 6 บล็อก ตรวจกวาดภาพในแนวนอนและแนวตั้งเพื่อหาจํานวนรันที่เชื่อมตอ
กันในแตละบล็อก ใชคุณลักษณะของบล็อกกําหนดรหัสตัวอักษรเพื่อการจําแนกภาพตัวอักษรอยางละเอียด และ
คุณสมบัติพิเศษในการแยกภาพตัวอักษรคลาย ที่ไมสามารถแยกไดดวยการจําแนกภาพตัวอักษรอยางละเอียด เพื่อ
วิเคราะหวาเปนภาพของตัวอักษรใด แลวจัดเก็บตัวอักษรที่วิเคราะหไดในรูปแบบแฟมขอความในฐานขอมูล  
 จากการทดลองรูจําภาพปายทะเบียนรถยนตไทยดวยวิธีการทีนําเสนอ กับภาพปายทะเบียนรถยนตชนิดใหม
จํานวน 100 ภาพ ดวยโปรแกรมการรูจําที่พัฒนาโดยใช visual C# 2008 บนเครื่องคอมพิวเตอรซีพีย ู Intel CoreTM  
2 Duo ความเร็ว 1.66 กิกะเฮริตซ หนวยความจําแรมภายใน 4 กิกะไบต สามารถแยกภาพตัวอักษรออกจากภาพ
ปายทะเบียนไดถูกตองรอยละ 87 และสามารถวิเคราะหภาพตัวอักษรไดถูกตองรอยละ 93.1 ของภาพตัวอักษรที่
แยกได ดวยความเร็วเฉลี่ย 2.1 วินาทีตอปาย 
 
คําสําคัญ :  ปายทะเบียน  การรูจํา  รัน 
  

Abstract 
 This research carried out the recognition of the new type of Thai car license plate. The method of 
the study is the horizontal and vertical checking of pixel continuity for each image segment. The license 
plate is captured by the digital camera at a resolution greater than 3 million pixels and it is stored in 
color-JPEG image file format. For the character extraction, firstly, it cut the edge of image and converts 
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into the grayscale image. The contours are searched. The image is converted into the binary image 
consisting solely of pure black pixels and pure white pixels. The image expansion and noise reduction 
are the next processing. Then the alphanumeric characters are extracted from the image. For the rough 
classification, the number of vertical and horizontal runs would be evaluated by scanning the text from 
middle right to middle left and top to bottom. The fine classification, each character is separated into 6 
equal sub-segments which are called blocks. Then all blocks are scanned to find the number of vertical 
and horizontal runs. The features of blocks identify the character. The special properties are used to 
classified similar characters which the fine classification would not identify. The classified characters 
are stored in database with text file format. 
 The developed-recognized program was deployed with 100 Thai car license plates using visual 
C # 2008 on the computer Intel CoreTM 2 Duo 1.66-gigahertz speed CPU, 4-gigabyte RAM. The success 
rate of character extraction is 87% and the success rate of classification is 93.1% with speed 2.1 
second per each plate. 
 
Keywords : license plate, recognition, run 
E-mail : engsakon@hotmail.com 

 
คํานํา 

 ปจจุบันจํานวนรถยนตในประเทศไทยมีจํานวนมากขึ้น กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาอีกมากมาย ไมวาจะ
เปนปญหาดานการจราจร การโจรกรรมรถยนต ความปลอดภัยบนทองถนน การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ การ
พิสูจนตัวบุคคลเจาของรถ เปนตน จากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหระบบการรูจําปายทะเบียนรถยนตในปจจุบัน
ไดรับความสนใจมากขึ้น ระบบการรูจําปายทะเบียนรถยนตสามารถที่จะนําไปใชในการพิสูจนเจาของรถยนตโดย
อัตโนมัติที่ขับรถผิดกฎหมายจราจร ติดตามรถยนตที่ถูกโจรกรรม ระบบเก็บคาผานทางโดยอัตโนมัติ เปนตน ระบบ
การรูจําปายทะเบียนรถยนต จะอาศัยภาพถายที่ไดจากกลองถายภาพดิจิตอลหรือกลองถายภาพวีดีโอ แลวสงเขาสู
การประมวลผลภาพ (image processing) ดวยคอมพิวเตอร ในวิธีการรูจําแบบตาง ๆ อาทิเชน การรูจําปาย
ทะเบียนรถยนตแบบสโีดยใช Fuzzy (Feng et al., 2008) การรูจําปายทะเบียนรถยนตที่มีความหลากหลายรูปแบบ
ดวย configurable (Jianbin et al., 2009) การคนหาตําแหนงของปายทะเบียนและการรูจําโดยใช Feature 
Salience (Zhen-Xue et al., 2009) การรูจําปายทะเบียนรถยนตไทยโดยใช Essential-Elements-Based Method 
(Sa-ngamuang et al., 2007) การรูจําปายทะเบียนรถยนตไทยโดยใช Hierarchical Cross-correlation ARTMAP 
(Pruegsa and Arit, 2006) เปนตน    
 สําหรับงานวิจัยนี้ จะเปนการนําเสนอวิธีการรูจําปายทะเบียนรถยนตไทยชนิดใหม ที่ใชการวิเคราะหทาง
โครงสรางภาพตัวอักษร โดยจะเนนไปที่กระบวนการรูจําภาพตัวอักษรบนภาพปายทะเบียนเปนหลัก ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมภาพเบื้องตน การแยกภาพตัวอักษรออกจากภาพ การแบงกลุม
ยอยตัวอักษรอยางหยาบ การจําแนกภาพตัวอักษรอยางละเอียด การแยกภาพตัวอักษรคลาย และการจัดเก็บผล
การวิเคราะหการรูจํา  
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การเตรียมภาพเบื้องตน  
 ปายทะเบียนรถยนตจะถูกถายภาพดวยกลองดิจิตอลที่ความละเอียดไมนอยกวา 3 ลานจุดภาพ (pixel) ใน
ทิศทางตรงทีร่ะยะหางประมาณ 3 เมตร ในชวงเวลากลางวันที่แสงและความสวางปกต ิ ในรูปแบบภาพสีที่มีสวน
ขยาย .jpg จากนั้นภาพจะถูกตัดขอบทางดานซายและดานขวาเพื่อใหภาพมีขนาดเล็กลง งายตอการวิเคราะหและ
ลดเวลาในการประมวลผล ภาพที่ผานการตัดขอบจะถูกแปลงใหเปนภาพระดับเทา (gray scale) ที่มีคาความ
แตกตางส ี256 ระดับ แลวนําภาพระดับเทาไปหาขอบดวยโซเบล (sobel edge detection) แปลงภาพระดับเทาให
เปนภาพสองระดับ (binary) ดวยการกําหนดใหภาพระดับเทา g(x,y) ทีม่ีคานอยกวาคาขีดเริ่มตน (threshold 
value) มีคาเปน 0 และมีคาเปน 1 เมื่อมากกวาหรอืเทากับ โดยคาขีดเริ่มตนหาไดจากคาเฉลี่ยของภาพระดับเทา 
g(x,y) ต่ําสุดกับสูงสุด พรอมกําจัดสัญญาณรบกวนดวยการลบกลุมจุดภาพที่มีขนาดเล็กกวาที่กําหนด ขยายขอบ
โดยใชไดเลชัน (dilation) เพื่อเพิ่มขอบภาพใหมีขนาดใหญขึ้นและลดชองวางของภาพใหมีขนาดเล็กลง ดังรูปที ่1  
 

                         
                      (ก)                         (ข)                         (ค)                         (ง)                          (จ) 
 

รูปที่ 1 (ก) ภาพตนฉบับที่ผานการตัดขอบ (ข) ภาพระดับเทา (ค) ภาพที่ผานการหาขอบ (ง) ภาพสองระดับ และ 
  (จ) ภาพที่ผานการขยายขอบ  
 

การแยกภาพตัวอักษรออกจากภาพ 
 ภาพที่ผานการขยายขอบดวยไดเลชัน จะถูกนํามาแยกภาพตัวอักษรออกจากภาพดวยการใช Connected 
Component Labeling (CCL) โดยการตรวจกวาดภาพหาตามขอบเสนพื้นที่วงปดที่คาดวาจะเปนตัวอักษร แลวทํา
การดึงพื้นที่วงปดออกมาจัดเรียงในแนวแกน X ดังรูปที ่2 
 

 
 

รูปที่ 2  ภาพตัวอักษรที่ถูกแยกออกจากภาพดวยการทํา CCL 
 

การจําแนกภาพตัวอักษร 
 
1. การแบงกลุมยอยภาพตัวอักษรอยางหยาบ 
 ภาพตัวอักษรแตละตัวจะถูกนํามาตรวจกวาดภาพในแนวนอนที่จุดกึ่งกลางภาพ (H/2) ดานซายสดุไปยัง
ดานขวาสุดของภาพจํานวนหนึ่งครั้ง เพื่อหาจํานวนรันแนวนอน (horizontal run) (เพิ่มพล และ ทรงชัย, 2544) ที่
เคลื่อนผาน เมื่อรันแนวนอน i ใด ๆ เปนการกําหนดชวงของจุดภาพตัวอักษรในแนวนอนที่ตอเนื่องจากจุดเริ่มตนรัน 
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(starting run) ตําแหนง )y,x( i
L
i  ไปยังจุดปลายรัน (end run) ตําแหนง )y,x( i

R
i  และในตําแหนง )y,x( i

1L
i
-  และ 

)y,x( i
1+R

i  ไมเปนจุดภาพ จากนั้นตรวจกวาดภาพในแนวตั้งจากจุดกึ่งกลางภาพ (W/2) ดานบนสุดไปยังดานลางสุด
ของภาพจํานวนหนึ่งครั้ง เพื่อหาจํานวนรันแนวตั้ง (vertical run) (Kuo-Chin et al., 1998) ที่เคลื่อนที่ผาน เมื่อรัน
แนวตั้ง j ใด ๆ เปนการกําหนดชวงของจุดภาพตัวอักษรในแนวตั้งที่ตอเนื่องจากจุดเริ่มตนรัน )y,x( U

jj  ไปยังจุดปลายรัน 
)y,x( D

jj  และในตําแหนง )y,x( 1U
jj
- และ )y,x( 1+D

jj  ไมเปนจุดภาพ ดังรูปที ่3    
 

)y,x( i
L
i )y,x( i

R
i

)y,x( i
1+R

i)y,x( i
1L

i
-

)y,x( U
jj

)y,x( U
jj

)y,x( 1U
jj
-

)y,x( 1+U
jj

 
 

รูปที่ 3  ทิศทางการตรวจกวาดภาพ รันแนวนอนและรันแนวตั้ง 
  

 จากการตรวจกวาดภาพเพื่อหาจํานวนรันแนวนอนและแนวตั้ง สามารถใชจํานวนรันแนวนอนและรันแนวตั้ง
ในการแบงแยกกลุมยอยภาพตัวอักษรอยางหยาบได 8 กลุม ดังตางรางที ่1 
 

ตารางที่ 1  การแบงกลุมยอยภาพตัวอักษรอยางหยาบ 
กลุม จํานวนรันแนวนอน จํานวนรันแนวตั้ง ภาพตัวอักษร 
G1 1 1 พ ฟ ว* 1    
G2 1 2 ร* ว* 7   
G3 1 3 ฐ* ร* 2 3 5* 6* 8   
G4 2 1 ก ง* ถ ท น บ ป ภ ม ย ห     
G5 2 2 ข ค ง* จ ฉ ช ฎ ศ ษ อ 0 4      
G6 2 3 ฎ* ฐ* ธ ฮ 5* 6* 9   
G7 3 1 ณ ผ  
G8 3 2 ฌ ด ต ล ส ฬ     

* ภาพตัวอักษรที่สามารถเปลี่ยนกลุมไปยังกลุมขางเคียงได 
 
2. การจําแนกภาพตัวอักษรอยางละเอียด 
 ภาพตัวอักษรภาษาไทยในแตละกลุมยอย จะถูกนํามาจําแนกภาพตัวอักษรอยางละเอียด โดยการแบงภาพ
ตัวอักษรออกเปน 6 บล็อก (block) ดวยเสนแบงบล็อกในแนวนอนที่ตําแหนง (H/3) และ (2H/3) และแนวตั้งที ่
(W/2) ดังรูปที่ 4 จากนั้นตรวจกวาดภาพในแนวนอนและแนวตั้งที่รอยตอระหวางบล็อก เพื่อหาจํานวนรันแนวนอน
และรันแนวตั้งที่ตัดผานจุดภาพที่เคลื่อนที่เขาออกบล็อก โดยกําหนดใหจํานวนรันที่ตัดผานดานบน ดานขวา 
ดานลาง และดานซายของบล็อกเปนดีกรีบน (up degree) ดีกรีขวา (right degree) ดีกรีลาง (down degree) และ
ดีกรีซาย (left degree) ของบล็อก ดังคุณสมบัตดิีกรขีองบล็อกในตารางที ่2 
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รูปที่ 4  ภาพตัวอักษรที่ถูกแบงออกเปน 6 บล็อกและทิศทางการตรวจกวาดบล็อกเพื่อหาดีกรีบล็อก 
 

ตารางที่ 2  คุณสมบัติดีกรีของบล็อก 
บล็อก บล็อกขางเคียง ดีกรีบน (u) ดีกรีขวา(r)  ดีกรีลาง (d)  ดีกรีซาย (l) สัญลักษณ 

b1 b2,b3  ไมมี มี มี ไมมี b123(r,d) 
b2 b1,b4 ไมมี ไมมี มี มี b214(l,d) 
b3 b1,b4,b5 มี มี มี ไมมี b3145(u,r,d) 
b4 b2,b3,b6 มี ไมมี มี มี b4236(u,l,d) 
b5 b3,b6 มี มี ไมมี ไมมี b536(u,r) 
b6 b5,b4 มี ไมมี ไมมี มี b654(l,u) 

 

 จากคุณสมบัตดิีกรขีองบล็อกในตารางที ่2 สามารถนํามาหาดีกรขีองภาพตัวอักษรแตละตัวได ดังตัวอยางใน
ตารางที ่3  
 

ตารางที่ 3 ตัวอยางดีกรีของบล็อกและรหัสภาพตัวอักษร 
ภาพตัวอักษร b123(r,d) b214(l,d) b3145(u,r,d) b4236(u,l,d) b536(u,r) b654(l,u) รหัสตัวอักษร 

ก 1,1 1,1 1,0,1 1,0,1 1,0 0,1 G4+C+C+C+C+E+E 
ค 2,2 2,2 2,1,1 1,0,1 1,0 0,1 G5+C+C+B+C+E+E 
ณ 1,1 1,2 1,0,1 2,0,1 1,0 1,1 G7+C+E+C+B+E+C 
ถ 1,1 1,1 1,0,1 1,0,1 1,0 1,0 G4+C+C+C+C+E+E 
บ 0,1 0,1 1,0,1 1,0,1 1,1 1,1 G4+E+C+C+C+C+E 
0 1,1 1,1 1,0,1 1,0,1 1,1 1,1 G5+C+C+C+C+C+C 
8 1,1 1,1 1,1,1 1,1,1 1,1 1,1 G3+C+C+B+B+C+C 

 
 ภาพตัวอักษรแตละตัวจะถูกนํามาประเมินคุณลักษณะโครงสรางของตัวอักษร เพื่อลดขนาดของรหัสภาพ
ตัวอักษรโดยใชดีกรีบล็อก ซึ่งโดยทั่วไปตัวอักษรภาษาไทยจะมีลักษณะเดน คือ หัว (head) จุดปลาย (end point) 
จุดแยก (branch point) และ จุดตอเนื่อง (continuous point) แตเนื่องจากปายทะเบียนรถยนตที่ใชงานอยูมีขนาด
จํากัด จึงทําใหไมสามารถแสดงลักษณะเดนไดทั้งหมด เชน หัวตัวอักษรก็จะมีลักษณะทึบไมเปนลูป จุดตัดหรือจุด
แยกไมชัดเจน เปนตน ดังนั้นในการประเมินคุณลักษณะของภาพตัวอักษร จะกําหนดเฉพาะในสวนของจุดปลาย
(รวมหัวตัวอักษรดวย) จุดแยกและจุดตอเนื่องเทานั้น โดยสามารถสรุปความสัมพันธของดีกรีบล็อกกับการประเมิน
คุณลักษณะของตัวอักษร คือ ถาบล็อกใดที่มีดีกรีรวมเทากับ 1 แสดงวาบล็อกนั้นเปนบล็อกที่มีจุดปลายภายใน  ถา
บล็อกใดทีม่ีดีกรีรวมเทากับ 2 แสดงวาบล็อกนั้นเปนบล็อกที่มีเฉพาะจุดตอเนื่องภายใน และถาบล็อกใดที่มีดีกรีรวม
ตั้งแต 3 ขึ้นไป แสดงวาภายในบล็อกมีจุดแยก หรือจุดปลายและจุดตอเนื่องอยูภายใน จะตองตรวจกวาดภาพ
แนวนอนและแนวตั้งของบล็อกทั้งหมด เพื่อหาความตอเนื่องของรัน โดยถารันไมมีความตอเนื่องแสดงวาบล็อก
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ดังกลาวประกอบดวยจุดปลายและจุดตอเนื่อง หรือเกิดจากปลายของบล็อกอื่น แตถามีความตอเนื่องแสดงวา
บล็อกดังกลาวมีจุดแยกอยูภายใน จากคุณลักษณะของแตละบล็อกสามารถนํามากําหนดรหัสภาพตัวอักษรไดดัง
ในตารางที่ 3 เมื่อ C, E และ B คือ จุดตอเนื่อง จุดปลายและจุดแยก โดยแตละบล็อกจะกําหนดลักษณะเดนเพียง
ลักษณะเดียวเทานั้น โดยมีความนัยสําคัญจากจุดแยก จุดปลายและจุดตอเนื่องตามลําดับ   
 
3.การจําแนกตัวอักษรคลาย 
 จากการแบงกลุมยอยตัวอักษรอยางหยาบ และการจําแนกภาพตัวอักษรอยางละเอียด ยังคงมีภาพตัวอักษร
ในบางกลุมที่มีลักษณะคลายกันจนไมสามารถแยกไดดวยวิธีดังกลาว ดังตารางที ่ 4 จึงจําเปนจะตองอาศัยวิธีการ
พิเศษในการแยกภาพตัวอักษรคลายเหลานี้ 
 

ตารางที่ 4  ตัวอักษรคลายในแตละกลุม 
กลุม ภาพตัวอักษรคลาย 
G1 “พ,ฟ” 
G4 “ก,ถ,ภ” และ “น,บ,ป” 
G5 “ข,ช” และ “ค,ศ” 
G8 “ด,ต” และ “ล,ส” 

 
 3.1 การแยกภาพตัวอักษรคลาย “ข,ช”, “บ,ป”, “พ,ฟ”, “ค,ศ” และ “ล,ส”   
  เนื่องจากปายทะเบียนมีขนาดจํากัดจึงทําใหความสูงของหางตัวอักษร “ช”, “ป“, “ฟ”, “ศ” และ “ส” มี
ความแตกตางกับหางของตัวอักษร “ข”, “บ”, “พ”, “ค” และ “ล” นอยมาก ในการแยกภาพตัวอักษรคลายจะ
ตรวจสอบซ้ําที่บล็อกที่ 1 และบล็อกที่ 2 ดวยการตรวจกวาดภาพจากจุดภาพซายสุดไปยังจุดภาพขวาสุดและจาก
บนลงลางของแตละบล็อก เพื่อหารันแนวนอนแรกที่พบในแตละบล็อก ดังรูปที่ 5 หาระยะหางทางแนวตั้ง ( 21by ) 
ระหวางจุดกึ่งกลางของรันทั้งสอง เปรียบเทียบกับความสูงของบล็อก (H/3) โดยถาหากระยะหางตั้งแต 15 % ขึ้นไป
แสดงวาเปนภาพตัวอักษร “ฟ”, “ป” หรือ “ช”  แตถานอยกวาแสดงวาเปนภาพตัวอักษร “พ”, “บ” หรือ “ข” เมื่อ 
(xs1b1,ys1b1), (xe1b1,ye1b1), (xs1b2,ys1b2), (xe1b2,ye1b2), (xmb1,ymb1) และ (xmb2,ymb2) เปนจุดภาพเริ่มตน จุดภาพปลาย 
และจุดกึ่งกลางรันแนวนอนแรกของบล็อก b1 และ b2 ตามลําดับ นอกจากนั้นระยะหางทางแนวนอนระหวางจุด
กึ่งกลางของรันทั้งสอง ( L ) ยังใชในการตรวจสอบในกรณีที่ภาพตัวอักษร “ข,ช” ไมสมบูรณทําใหขามกลุมมายัง
กลุม G4 รวมกับ“บ,ป” โดยถาหาก L>H/3 แสดงวาเปนภาพ “บ,ป” แตถานอยกวาแสดงวาเปนภาพตัวอักษร “ข,ช”      

     
 

รูปที่ 5   การแยกภาพตัวอักษรคลายดวยการหาระยะหางระหวางหัวและหางตัวอักษร 
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 3.2 การแยกภาพตัวอักษรคลาย “ก,ถ,ภ” และ “น,บ”   
  การแยกภาพตัวอักษรคลาย “ก”, “ถ” และ “ภ” จะพิจารณาทิศทางการหันของตัวอักษรในบล็อก b5 
ดวยการตรวจกวาดภาพในแนวนอนจากดานบนสุดของบล็อกไปยังดานลงลางสุด แลวหาพื้นที่ทางซาย (AL) ของ
เสนตรงที่ลากจากจุด (xm,ym) ไปยัง (xm,ym) กับพื้นที่ดานขวา (AR)  ดังรูปที่ 6 เมื่อ (xs1,ys1) และ (xe1,ye1) เปน
จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดรันแรกของบล็อก (xsn,ysn) และ (xen,yen) เปนจุดเริ่มตนและจุดปลายรันของรันสุดทาย   
x0.15sav และ x0.15eav เปนคาเฉลี่ยพิกัด x ของจุดเริ่มตนรันและจุดปลายรันของจํานวนรัน 15% แรก xsav และ xeav เปน
คาเฉลี่ยพิกัด x ของจุดเริ่มตนรันและจุดปลายรันของรันทั้งหมดในบล็อก ys1 = ye1 เปนพิกัด y จุดเริ่มตนรันและจุด
ปลายรันแรกของบล็อก ysn = yen เปนพิกัด y จุดเริ่มตนรันและจุดปลายรันสุดทายของบล็อก โดยถา AR > 1.2AL จะ
เปนภาพตัวอักษร “ถ” แตถา AL>1.2AR จะเปนภาพตัวอักษร “ภ” ในกรณีอื่นจะเปนภาพตัวอักษร “ก” ในกรณีของ 
“น” และ “บ” ก็เชนกันแตจะพิจารณาที่บล็อก b6 แทน                  

(xm,ym)=(x0.15sav+ x0.15eav)/2,ye1
(xf,yf)=(xsav+ xeav)/2,yen

AL=(((xm-x0.15sav)+(xf-xsav))x(yen-ye1))/2
AR=(((x0.15eav-xm)+(xeav-xf))x(yen-ye1))/2
AR>1.2AL= ถ
AL>1.2AR= ภ
AR<1.2AL& AL<1.2AR= ก  

รูปที่ 6  การแยกภาพตัวอักษรคลายดวยการหาทิศทางการหันของหัวตัวอักษร 
 

 3.3 การแยกภาพตัวอักษรคลาย “ด” และ “ต”   
  การแยกภาพตัวอักษรคลาย “ด” และ “ต” จะอาศัยการตรวจกวาดภาพในแนวนอนจากดานซายสุด
ของบล็อกบล็อก b1 และไปยังดานขวาสุดของบล็อก b2 จากบนลงลางจํานวน 1/4 ของความสูงของบล็อก (H/3) 
เพื่อหาจํานวนรันในแนวนอนในแตละรอบของการตรวจกวาดภาพ โดยถาในรอบการกวาดภาพมีจํานวนรันใน
แนวนอนมากกวา 1 รันแสดงวาเปนภาพตัวอักษร “ต” แตถาไมมีแสดงวาเปนภาพตัวอักษร “ด”   
 

การทดลองและผลการทดลอง 
 จากวิธีการรูจําปายทะเบียนรถยนตไทยที่ไดนําเสนอ นํามาทดลองการรูจํากับปายทะเบียนรถยนตนั่งสวน
บุคคลชนิดใหม จํานวน 100 ปายทะเบียน ที่ถายดวยกลองถายภาพดิจิตอลที่ความละเอียด 3 ลานจุดภาพ ในทิศ
ทางตรงระยะหางประมาณ 3 เมตร ในระดับแสงปกติในชวงเวลากลางวัน ดวยโปรแกรมการรูจําปายทะเบียน
รถยนตที่พัฒนาโดยใช Visual C# 2008 บนเครื่องคอมพิวเตอรซีพียู Intel CoreTM  2 Duo ความเร็ว 1.66 กิกะเฮริตซ
หนวยความจําแรมภายใน 4 กิกะไบต บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP สามารถแยกภาพตัวอักษรออก
จากภาพปายทะเบียนไดถูกตอง 87 ภาพ หรือรอยละ 87 และสามารถวิเคราะหภาพตัวอักษรไดถูกตองจํานวน 81 
ภาพ จากภาพตัวอักษรที่แยกออกจากปายทะเบียนได หรือรอยละ 93.1 ที่ความเร็วเฉลีย่ 2.1 วินาทีตอปาย 
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รูปที่ 7  โปแกรมการรูจําปายทะเบียนที่พัฒนาขึ้นและตัวอยางภาพทะเบียนที่ไมสมบูรณ 

 
สรุปผลการทดลอง 

 จากการทดลองไดจํากัดสภาพแวดลอมเพื่อใหปญหาแคบลงและสามารถทดสอบไดในทางปฏิบัต ิ และเปน
การทดสอบเฉพาะสวนที่เปนตัวอักษรและตัวเลขในบรรทัดบนเทานั้น ไมไดทดสอบในสวนของชื่อจังหวัดในบรรทัด
ลางของปายทะเบียน จึงใหผลเปนที่นาพอใจ ปญหาสวนใหญจะเกิดในขั้นตอนของการแยกภาพตัวอักษรแตละตัว
ออกจากภาพปายทะเบียนที่ยังมีความผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดมาจากความไมสมบูรณของภาพปายทะเบียน เชน 
ตัวอักษรชิดขอบปายทะเบียนมากเกินไป ปายทะเบียนมรีอยลบเลือน สกปรก ขณะถายภาพมีแสงมากหรือนอย
เกินไป ระยะทางหางใกลหรือไกลไป มีหัวนอตโผลปรากฏบนปายทะเบียน เปนตน ดังรูปที ่ 7 ในสวนของการ
วิเคราะหภาพตัวอักษรในการรูจําภาพปายทะเบียนนั้น ปญหาที่พบในการรูจําคือ ความผิดพลาดจากการแยกภาพ
ตัวอักษรคลายทีม่ีความแตกตางไมชัดเจน ดังนั้นจะตองเพิ่มวิธีการอื่นเขาชวยในการแยกภาพตัวอักษรคลายใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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