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บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้ เปนการศึกษา และสํารวจ งานวิจัยอื่น ๆ ที่ไดศึกษาถึงกระบวนการในการตัด
ตัวอักษรลายมือเขียนจากภาพเอกสารเชิงดิจิทัล โดยรวบรวมกระบวนการ เทคนิค และแนวทางในการตัด
ตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยออกจากเอกสารภาพดิจิทัล
ซึ่งเปนเทคนิคที่เกี่ยวกับการประมวลผลภาพ
ขั้นตอนการประมวลผลประกอบดวย สามขั้นตอนหลักคือ การกําจัดพื้นหลัง การจําแนกบรรทัดขอความ และ
การตัดตัวอักษร
โดยการประยุกตใชวิธีการหาคาเธรดโชลด
โดยการหาคาเธรดโชลดที่เหมาะสมที่สุดตอเอกสาร
ภาพดิจิทัล เพื่อแยกคุณลักษณะในสวนของพื้นหลัง และสวนของวัตถุออกจากกัน จากนั้นใชเทคนิคเพื่อ
จําแนกบรรทัดขอความ และตัดตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยออกจากเอกสารภาพเชิงดิจิทัล เพื่อนําภาพ
ตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยนั้นไปเขาสูกระบวนการเพื่อหาคุณลักษณะพิเศษตอไป
ทําใหผูที่ศึกษา
งานวิจัยนําไปเปนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยทางดานตัดตัวอักษรลายมือเขียนจากภาพเอกสารเชิงดิจิทัล
ตอไป

คําสําคัญ: การประมวลผลภาพ, การกําจัดพื้นหลัง, การจําแนกบรรทัดขอความ, การตัดตัวอักษร,
ตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทย

Abstract
In this paper, we survey from other research and present a technique for Thai handwritten
character segmentation from digital image document. The three components of the system are
background elimination, line segmentation and character segmentation. We apply a threshold
technique to select the best threshold value. The objective of the threshold technique is to extract
objects from the background of a digital image document. And then, we present a technique for the
line segmentation step and character segmentation. Finally, carry out a feature extraction process on
the Thai handwritten character image. The benefit of this paper use to apply and implement a
research project.

Keyword: Image Processing, Background Elimination, Line Segmentation, Character
Segmentation, Thai Handwritten Character
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นิสิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทนํา
โลกยุคดิจิทัล (Digital Age) เกิดจาก
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ไมวาจะเปน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงทําใหอัตราการ
เติบโตของสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว
รูปแบบของสารสนเทศอาจเปนไดทั้ง
ขอความ รูปภาพ และเสียง สารสนเทศดังกลาว
ถูกเก็บรวบรวมอยูในรูปแบบดิจิทัล (Digital) ทํา
ใหสะดวกตอการคนคืน (Retrieval) และนํามา
ประยุกตใหตรงตอความตองการ
แตยังมี
สารสนเทศบางประเภทที่ถูกเก็บรวบรวมใหอยูใน
รูปแบบของเอกสาร (Document) ซึ่งยังไมถูก
ปรับเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบของดิจิทัล จึงทําให
ยากตอการคนคืน และนํามาใชงาน ดังนั้นจึงมีการ
ประยุกตใชความรูทางดานการประมวลผลภาพ
(Image Processing) เพื่อปรับเปลี่ยนเอกสาร ให
เปนรูปภาพเชิงดิจิทัล (Digital Image) และนําไป
ผานกระบวนการรูจําตัวอักษร
(Optical
Character Recognition: OCR) เพื่อแปลง
รูปภาพเชิงดิจิทัล ใหอยูในรูปแบบของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (Digital Document)
การประมวลผลภาพนําไปสูการหา
คุณลักษณะพิเศษ (Feature Extraction) ของ
รูปภาพตัวอักษร (Character Image) ซึ่งเรียก
ขั้นตอนนี้วาการประมวลผลเบื้องตน
(PreProcessing) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4
ขั้นตอน คือการกําจัดพื้นหลัง (Background
Elimination) การจําแนกบรรทัดขอความ (Line
Segmentation)
การจําแนกตัวอักษรออกจาก
บรรทัดขอความ (Character Segmentation) และ
การหาคุณลักษณะพิเศษ
ซึ่งการประมวลผล
เบื้องตน เริ่มตนดวยการนํารูปภาพตัวอักษร ที่
เปนภาพสี (RGB Image) มาแปลงใหเปนภาพ
ระดับเทา (Grey Level) จากนั้นเปลี่ยนจากภาพ
ระดับเทา ใหเปนภาพขาวดํา (Black and White
Image) โดยใชคาเธรดโชลด (Threshold Value)
เปนตัวแยกวัตถุ (ตัวอักษร) ออกจากพื้นหลัง เมื่อ

ผานกระบวนการแปลงภาพใหเปนภาพขาวดํา
จากนั้นทําการกําจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ
เพื่อใหไดภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้น และทําการ
จําแนกบรรทัดขอความ และจําแนกตัวอักษรออก
จากบรรทัดขอความ จากนั้นนํารูปภาพตัวอักษรที่
ไดจากขั้นตอนขางตนมาเพื่อหาคุณลักษณะพิเศษ
ของรูปภาพตัวอักษรแตละตัว เพื่อนําคุณลักษณะ
พิเศษที่ไดไปเขาสูกระบวนการรูจํา
(Pattern
Recognition) เพื่อรูจําตัวอักษร
ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการรูจํา
ตัวอักษร คือเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจอยูใน
รูปแบบของเท็กซไฟล (Text File) หรือโปรแกรม
ประมวลผลคํา (Word Processing) ซึ่งทําใหงาย
ตอการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป

วิธีการศึกษา
การศึกษาคนควาเรื่อง การตัดตัวอักษร
ลายมือเขียนภาษาไทยออกจากเอกสารภาพเชิงดิ
จิทัล ผูศึกษาควรที่จะมีความรูพื้นฐานในเรื่องของ
การประมวลผลภาพ และภาพเชิงดิจิทัล ซึ่งเปน
องคประกอบที่สําคัญในการศึกษา
การประมวลผลภาพ (Image Processing)
การมองเห็นของมนุษยเปนสิ่งสําคัญ
และเปนกลไกการรับภาพที่ซับซอนอยางหนึ่ง ซึ่ง
ภาพนั้นถือไดวามีความสําคัญเปนอยางมาก
สําหรับองคกรตาง ๆ เชนหนังสือพิมพ โทรทัศน
ภาพยนตร
ซึ่งไดใชทั้งภาพนิ่ง
และ
ภาพเคลื่อนไหว เปนสื่อสําหรับการนําเสนอขอมูล
ขาวสารสิ่งที่นาสนใจของขอมูลที่เกี่ยวกับการ
มองเห็น หรือขอมูลภาพ ก็คือกระบวนการแปลง
ขอมูลภาพใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล (Digital
Format)
ดังนั้น
การประมวลผลภาพ
จึง
เปรียบเสมือน
การจัดการ
การวิเคราะห
สารสนเทศของภาพโดยใชคอมพิวเตอรในการ
ประมวลผล โดยวิธีการในการประมวลผลขึ้นอยู

กับผลลัพธที่ตองการ เชน การแปลงภาพ (Image
Transformation) การนิยามภาพ (Image
Description) การกรองภาพ (Image Filters) การ
คนคืนภาพ (Image Restoration) การปรับปรุง
คุณภาพของภาพ (Image Enhancement) การ
แบงภาพและการหาขอบวัตถุในภาพ
(Image
Segmentation and Edge Detection) และ การ
บีบอัดขอมูลภาพ (Image Compression) เปนตน
[1 - 3]
ภาพเชิงดิจิทัล (Digital Image)
ภาพเปนกระบวนการทางแสง (Optical
Process) ซึ่งเกิดจากพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา
(Electromagnetic Spectrum) หลาย ๆ ชวง
ความถี่ เชน แสงธรรมดา รังสีเอกซเรย (X-ray)
รังสีอินฟราเรด (Infrared) เปนตน และพลังงาน
เสียง เชน อัลตราซาวน (Ultrasound) ตกกระทบ

วัตถุแลวสะทอนมาสูประสาทรับรูของมนุษย เชน
ตา หู หรืออุปกรณตรวจจับ (Sensor) แตในที่นี้จะ
มุงเนนความสนใจมาเฉพาะที่ภาพซึ่งเกิดจากแสง
ธรรมดาเทานั้น
ขั้นตอนในการตัดตัวอักษรลายมือเขียน
ภาษาไทยออกจากเอกสารภาพเชิงดิจิทัล
ใน
การศึกษานี้ เริ่มจากการนํารูปภาพตัวอักษรเขา
มา (Scan) เพื่อแปลงใหอยูในรูปแบบของเอกสาร
ภาพเชิงดิจิทัล
จากนัน้ จึงเขาสูขั้นตอนการ
ประมวลผลภาพ โดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ การ
แปลงภาพสีใหเปนภาพระดับเทา การแปลงภาพ
ระดับเทาใหเปนภาพขาวดํา การกําจัดสัญญาณ
รบกวน การจําแนกบรรทัดขอความ และการ
จําแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดขอความ ผลลัพธ
ที่ไดก็คือ
รูปภาพตัวอักษรภาษาไทยที่พรอม
นําไปเขาสูกระบวนการหาคุณลักษณะพิเศษ [4]

Input
(Digital Image)
Grey Image
Black and White Image
Noise Reduction
Line Segmentation
Output
(Character Segmentation)
Figure 1 Framework of Thai handwritten character segmentation
ภาพเชิงดิจิทัล คือ ฟงกชัน 2 มิติ f(x, y)
ของความเขมของแสง (Intensity) โดยที่ x และ y
คือคาแสดงตําแหนงในระบบพิกัดฉาก และคา

ของฟงกชัน f ณ ตําแหนง (x, y) ใด ๆ จะเปน
สัดสวนกับความสวางของแสง ณ ตําแหนงนั้น ดัง
รูปที่ 2

ภาพเชิงดิจิทัลสามารถแบงประเภทได
ดังนี้
ภาพสี (RGB Image)
คาในแตละพิกเซล (Pixel) ของ RGB
Image ประกอบดวยเวกเตอร (Vector) ที่แสดงคา

ของสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน อยางละ 8 บิต [2 5]
ดังนั้น RGB Image 1 พิกเซลจะ
ประกอบไปดวยจํานวนบิตทั้งหมด 24 บิต ทําให
RGB Image มีจํานวนสีที่เปนไปไดทั้งหมด 224 สี
ตัวอยางดังรูปที่ 3

Figure 2 An example of digital image

Figure 3 RGB image

Figure 4 Intensity image or grey image

Figure 5 Binary image
ภาพสีเทา (Grey Image)
คาในแตละพิกเซลของ Grey Image คือ
คาความเขมของแสง ณ แตละตําแหนงของ
พิกเซล ซึ่งจะอยูในรูปของ Grey Scale (Grey
Level) ดังรูปที่ 4
ขั้นตอนการแปลงภาพสีใหเปนภาพ
ระดับเทา
ทําไดโดยแยกระดับสีแตละพิกเซล
(Pixel) ออกจากกันในรูปแบบสี RGB จากนัน้ นํา
คาสี RGB มาเขาสูสมการเพื่อคํานวณหาคาสีเทา
และนําคาที่ไดไปแทนที่จุดพิกเซลเดิม
โดย
คํานวณไดจากสมการดังตอไปนี้ [4- 5]
G / = 0.3R + 0.59G + 0.11B
R+G+ B
G/ =
3

หรือ

โดยกําหนดให
G/
คือคาระดับสีเทา
R
คือคาระดับสีแดง
G
คือคาระดับสีเขียว
B
คือคาระดับสีน้ําเงิน
ภาพขาวดํา (Black and White Image)
คาในแตละพิกเซล ของ Black and
White Image จะใชแค 1 บิต ซึ่งจะมีคาที่เปน ไป
ไดคือ 0 (สีดํา) และ 1 (สีขาว) เทานั้น ดังรูปที่ 5
ขั้นตอนการแปลงภาพสีเทา
ให
กลายเปนภาพขาวดํา จะทําใหสามารถแยกวัตถุ
(อักษร) ออกจากพื้นหลังได โดยอาศัยวิธีการทําเธ
รดโชลด (Threshold) [8]
เธรดโชลดเปนวิธีที่ใชในการแปลงภาพสี
ตาง ๆ ใหอยูในรูปแบบของภาพระดับขาวดํา โดย

ใชคาเธรดโชลดในการจําแนกวัตถุ และพื้นหลัง
ออกจากกัน หากจุดใดในภาพนั้นมีคาความเขม
นอยกวาคาเธรดโชลดจุดภาพนั้นก็จะถูกปรับให
เปนสีขาว
แตถาจุดใดในภาพมีคาความเขม
มากกวาคาเธรดโชลด ก็จะถูกปรับใหเปนสีดํา
วิธีการหาคาเธรดโชลดสามารถหาไดดวยวิธี
ตอไปนี้ [2]
1. Global Threshold เปนการใชคาเธรดโชลด
คาเดียวรวมกันทั้งภาพโดยใช Histogram ใน
การหา
เธรดโชลดดูไดจากคาที่นอย
ที่สุดที่อยูระหวางยอดทั้งสอง มีหลักการใน
การแบง
คือคาที่อยูทางซายของคาเธ
รดโชลดจะเปนสีดํา สวนคาที่อยูทางขวามือ
ของเธรดโชลดเปนสีขาว
2. Adaptive Threshold การหาคาเธรดโชลด
ดวยวิธีนี้เหมาะสําหรับภาพที่มีความสวางไม
สม่ําเสมอ ดังนั้นจึงหาคาเธรดโชลดหลายคา
เพราะแตละบริเวณจะใชคาเธรดโชลดไม

เทากัน วิธีการหาคาเธรดโชลดทําไดโดยการ
สราง window ขึ้นมาขนาด N*N โดยที่ N นั้น
ควรเปนเลขคี่จากนั้นนํา window นี้ไปวางไว
ที่บริเวณหนึ่งของภาพแลวนําคา Grey Level
ของทุกพิกเซลที่อยูในขอบเขตของ window
มาบวกกันแลวหารดวยจํานวนชองทั้งหมด
ของ window จะไดคา เธรดโชลดที่อยูภายใน
window นั้น จากนั้นทําการหาคาเธรดโชลด
เชนนี้ไปเรื่อย ๆ กับบริเวณที่ไมซ้ํากัน
จนกระทั่งไดมีการกําหนดคาเธรดโชลดครบ
ในทุก ๆ พิกเซล ถาคา Grey Level ของ
พิกเซลนั้นมีคามากกวาคาเธรดโชลดของ
พิกเซลนั้นแลวจะกําหนดใหเปนสีขาว แตถา
คา Grey Level ของพิกเซลนั้นนอยกวาเธ
รดโชลดของพิกเซลนั้นแลวจะกําหนดใหเปน
สีดํา ทําเชนนี้จนครบทุกพิกเซลจะไดผลลัพธ
เปนภาพขาวดํา

Figure 6 Histogram

(a) Grey Image

(b) Global threshold
(c) Adaptive threshold
Figure 7 Convert image from grey image to black and white image using threshold

การกําจัดสัญญาณรบกวน (Noise Reduction)
เมื่อไดภาพขาวดํา สังเกตุไดวาภาพที่
ไดมานั้นยังมีสวนเกินที่อยูในภาพ ทําใหภาพนั้น
ยังไมมีความชัดเจน จึงตองอาศัยวิธีการกําจัด
สัญญาณรบกวนออกจากรูปภาพ ผลลัพธที่ไดนั้น
จะทําใหภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการกําจัด
สัญญาณรบกวนสามารถทําไดดวยวิธีตอไปนี้ [4,
9, 10]
1. Morphological Image Processing เปนการ
นําโครงสราง 0 หรือ 1 ขนาดหนึ่งไปวางบน
ภาพที่แตละตําแหนงบนภาพจะใชการ
อนุมานดวยเหตุผลระหวางโครงสรางกับภาพ
ที่อยูใตโครงสราง
ไดผลลัพธมาปรับคาที่
ตําแหนงนั้น Morphological มีการทํางานอยู
2 แบบ คือ
1) Erosion คือการกําจัดจุดขอบทุกจุด
จะทําใหวัตถุเล็กลง 1 Pixel
2) Dilation คือการเพิ่มจุดรอบขอบ
วัตถุอีก1 Pixel
หากทํา Erosion และทําตอดวย Dilation
จะเรียกวา Opening คือทําการใหวัตถุที่เล็กนั้นถูก
กําจัดออกไปจะแยกวัตถุที่เชื่อมตอกันดวยเสน
บางๆออกจากกันจากนั้นขึ้นทําใหวัตถุมีขนาด
ใหญขึ้น ขอบเรียบขึ้น ผลลัพธจะไดวัตถุที่มีขนาด
เทาเดิม
หากทํา Dilation และทําตอดวย Erosion
จะเรียกวา Closing รูเล็ก ๆ ตาง ๆ ที่อยูบนวัตถุ
นั้นจะถูกเติมเต็มทั้งหมดทําใหวัตถุที่อยูใกลกัน
มากจะถูกเชื่อมตอกัน จากนั้นทําใหวัตถุเรียบขึ้น
ผลลัพธที่ไดวัตถุจะมีขนาดเทาเดิม
2. Text Noise Filters เปนการกรองสัญญาณ
รบกวนของภาพโดยที่ตัวอักษรบนภาพมี
ความชัดไมเปลี่ยนไป
พื้นที่ขนาด 1 Pixel ที่ปรากฏโดด ๆ
เปนรู หรือ เปนสวนที่นูนออกมา จะตรวจสอบได
โดยใชโครงสรางขนาด 3 x 3 Pixel
พื้ น ที่ ที่ มี ข นาดใหญ ก ว า 1 พิ ก เซลใช
การกรองแบบ kFill ตรวจพบไดซึ่ง kFill เปนการ
ใชโครงสรางชนาด k x k พิกเซลซึ่งประกอบดวย

สวนที่อยูตรงกลางมีขนาด (k - 2) x (k - 2) พิก
เซลและลอมรอบตรงกลางอีก 4(k - 1) เชน 3 x 3
จะมีตรงกลาง (3-2)x(3-2)=1 พิกเซลและลอมรอบ
ดวย 4(3-1) = 8 พิกเซลในสวนตรงกลางจะถูก
กํ า หนดค า ให เ หมื อ นกั น หมด (fill) เป น 1 (ON)
หรือ 0 (OFF) การพิจารณาคาเปน ON (หรือ
OFF) นั้นจะตองดูวาภาพที่สวนตรงกลางของ
โครงสรางทับอยูนั้นตองเปน 0 (หรือ 1) ทั้งหมด
และเงื่อนไขซึ่งขึ้นอยูกับคาของตัวแปร 3 ตัวที่ได
จากคาของพิกเซลในสวนที่ลอมรอบอยู ตอไปนี้
ตองเปนจริงดังสมการ
(c = 1)and { (n > 3k − 4 )or [(n = 3k − 4 )and (r = 2 )] }

กําหนดให
n
เปนจํานวนพิกเซลในสวนที่
ลอมรอบที่มีคาเปน 1 (หรือ 0)
c
จํานวนกลุมของพิกเซลที่มีคา
เปน 1 ที่อยูติดตอกันในสวนที่ลอมรอบ
r จํานวนพิกเซลที่อยูมุมที่มีคาเปน 1
(หรือ 0)
การจําแนกบรรทัดขอความ และจําแนก
ตัวอักษรออกจากบรรทัดขอความ
ในสองขั้นตอนนี้เปนสองขั้นตอนสุดทาย
ของการตัดตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทยออก
จากเอกสารภาพเชิงดิจิทัล เมื่อไดภาพที่มีความ
ชัดเจนจากการกําจัดสัญญาณรบกวนแลว จะนํา
รูปภาพเขาสูขั้นตอนการจําแนกบรรทัดขอความ
และจําแนกตัวอักษรออกจากบรรทัดขอความ โดย
ใชสามารถใช วิธีการโปรเจคชั่น (Projection
Profile)
เปนวิธีการหาคาสมดุลของจุดดําที่
ประกอบกันเปนตัวอักษร ซึ่งวิธีการโปรเจคชั่นนั้น
สามารถแบงออกเปนสองวิธีคือ [4, 10-13]
1. วิธีการโปรเจคชั่นตามแนวนอน เปนวิธีการที่
สามารถแยกตัวอักษรออกเปนบรรทัดได โดย
คํานวณจากจุดสีดําหรือจุดพิกเซลที่มีคาเปน
1 ตามแนวแกน X ซึ่งก็หมายถึงสวนที่เปน
ตัวอักษรตามแนวนอนนั่นเอง
ผลจะได
ออกมาในรูปของกราฟฮิสโตแกรม

(Histogram) ชวงของพิกเซลที่ไมมีตัวอักษร
นั้นจะเกิดชองวางขึ้น จากความแตกตางนี้จึง
สามารถนํามาใชวิเคราะหหาจุดเริ่มตนและ
จุดสิ้นสุดของตัวอักษรแตละบรรทัดได
2. วิธีการโปรเจคชั่นตามแนวตั้ง เปนวิธีการที่
สามรถแยกตัวอักษรแตละบรรทัดออกจากกัน
ได โดยวิธีการคํานวณก็เหมือนกันกับการ
โปรเจคชั่นตามแนวนอน เพียงแคเปลี่ยนจาก

การคํานวณหาคาจุดสีดําตามแนวแกน X ไป
เปนการคํานวณหาคาจุดสีดําตามแนวแกน Y
ผลที่ไดออกมาก็จะอยูในรูปของฮิสโตแกรม
เชนกัน และจะใชความแตกตางของชองวางที่
เกิดขึ้นจากชวงที่ไมมีตัวอักษรในการ
วิเคราะหหาจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของ
ตัวอักษรแตละตัวได

(a) Noise black and white image (b) Black and white image
Figure 8 An example showing a black and white image before and after noise reduction

Figure 9 Horizontal projection profile

Figure 10 Vertical projection profile

วิจารณและสรุปผล
การตัดตัวอักษรลายมือเขียนภาษาไทย
ออกจากเอกสารภาพเชิงดิจิทัล ไดประยุกตใช
ความรูทางดานการประมวลผลภาพ โดยขั้นตอน
เริ่มจากนําเอกสารมาผานการสแกน เพื่อแปลงให
อยูในรูปของเอกสารเชิงดิจิทัล จากนั้นนําเอกสาร
เชิงดิจิทัลนั้นมาผานกระบวนการแปลงภาพสีให
เปนภาพระดับเทา แปลงภาพระดับเทาใหเปน
ภาพขาวดํา กําจัดสัญญาณรบกวน จําแนกบรรทัด
ขอความ และจําแนกตัวอักษรออกจากบรรทัด
ขอความ ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาคนควาครั้งนี้
คือ รูปภาพตัวอักษร ภาษาไทยที่พรอมนําไปสู
การหาคุณลักษณะพิเศษ
สิ่งที่สําคัญที่สุดในการประมวลผลก็คือ
เอกสารขอความภาษาไทย เนื่องจากถาเอกสารที่
นํามาสแกน ไมมีความสมบูรณ จะสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการกําจัดพื้นหลัง และสงกระทบ
สืบเนื่องไปยังขั้นตอนการตัดแยกบรรทัดขอความ
และการตัดตัวอักษร
ทําใหทุกขั้นตอนมีการ
ทํางานที่ผิดพลาดมากยิ่งขึ้น
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