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การวิจัยเชิงส�ำรวจฉบับนี้ ได้น�ำเสนอการน�ำวิธีการค�ำนวณเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด k ต�ำแหน่ง (k-Nearest Neighbors: kNN) เพื่อใช้
ในงานด้านการรู้จ�ำตัวอักษรลายมือเขียน เนื่องจาก kNN เป็นขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่นิยมใช้ส�ำหรับการจัดหมวดหมู่
ของข้อมูล และยังเป็นขั้นตอนวิธีที่ไม่มีความซับซ้อน ขั้นตอนวิธี kNN ท�ำงานโดยน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อหาค่าความ
ใกล้เคียงระหว่างข้อมูลที่ต้องการจ�ำแนก และข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลที่มีค่าระยะห่างน้อยที่สุดจ�ำนวนทั้งสิ้น k
ข้อมูลจะถูกน�ำมาพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เทคนิคเสียงส่วนใหญ่ ดังนั้น ข้อมูลที่ต้องการจ�ำแนกจะถูกก�ำหนดกลุ่มโดยพิจารณา
จากกลุม่ ของข้อมูลทีป่ รากฏบ่อยทีส่ ดุ จากการส�ำรวจพบว่า ชุดข้อมูลทีใ่ ช้ในงานวิจยั ทางด้านตัวอักษรลายมือเขียนได้เก็บรวบรวม
ตัวอักษรลายมือเขียนที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น โครงสร้างของตัวอักษรที่มีความคล้ายคลึงกัน การเขียนตัวอักษรที่มีความ
หลากหลาย ตัวอักษรที่เขียนไม่สมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งข้อมูลมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ เป็นต้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรู้จ�ำ
ตัวอักษรลายมือเขียน ดังนั้นเมื่อน�ำคุณลักษณะพิเศษที่มีความคงทนต่อตัวอักษรที่เขียนในลักษณะที่แตกต่างกันมาใช้งาน
ร่วมกับขั้นตอนวิธี kNN สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จ�ำตัวอักษรลายมือเขียน
ค�ำส�ำคัญ: การรูจ้ ำ� ตัวอักษรลายมือเขียน ขัน้ ตอนวิธกี ารค�ำนวณเพือ่ นบ้านใกล้ทสี่ ดุ k ต�ำแหน่ง ขัน้ ตอนวิธที ใี่ ช้ในการแยกประเภท
ข้อมูล คุณลักษณะพิเศษ การประมวลผลเบื้องต้น

Abstract

The use of k-Nearest Neighbors (kNN) algorithm for recognizing handwritten character scripts is presented in this
survey paper. The kNN algorithm, the simple and well-known algorithm for machine learning, is suitable for classification
scheme. According to the kNN algorithm, unknown data is firstly compared with the training samples to compute the
similarity function. The most similar k neighbors, which have the smallest distance values, are subsequently
selected by using the majority vote. The unknown data is then assigned by determining the number of its
occurrences in each class. The most frequent class in k neighbors is finally selected as the output of the classifier. In
this survey, it is found that the handwritten character datasets are collected from the different types of handwriting,
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including different character sets with the similar structure, a variety of the handwriting styles, incomplete
handwritten characters and insufficient number of handwritten character samples. These factors have a directl impact
on the performance of the handwritten character recognition. Thus, the robust feature extraction techniques for handwritten recognition can be combined with the kNN algorithm in order to obtain the effective recognition performance.
Keywords: Handwritten Character Recognition, k-Nearest Neighbors Algorithm, Classifier, Feature Extraction,
Pre-Processing

บทน�ำ

งานวิจยั ด้านการรูจ้ ำ� ตัวอักษร (Character Recognition) นักวิจยั
ได้เริม่ ค้นคว้าเมือ่ ประมาณปี ค.ศ. 1940 ซึง่ เป็นช่วงเวลาเดียว
กับการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลซึ่งการรู้จ�ำตัว
อักษรเริ่มต้นพัฒนาเพื่อใช้ส�ำหรับงานด้านประมวลผลของ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเท่านั้น ซึ่งต่อมานักวิจัยต่างให้ความ
สนใจศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ (1) โดยงานวิจยั ด้านการรูจ้ ำ� ตัวอักษร เป็นกระบวนการ
ในการประมวลผลของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ซึง่ ท�ำงานควบคูก่ บั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มาโดยเฉพาะและมีลกั ษณะ
การท�ำงานแบบอัตโนมัติ กระบวนการในการประมวลผลเริ่ม
ตัง้ แต่การสแกนเอกสารการแปลงรูปภาพของตัวอักษร จนกระทัง่
การรูจ้ ำ� ตัวอักษร ทัง้ นีเ้ พือ่ บันทึกข้อมูลรูปภาพตัวอักษรให้อยู่
ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้ผใู้ ช้งานสามารถที่
จะน�ำข้อมูลตัวอักษรไปเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว (2)
ในปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ ได้น�ำงานวิจัยด้าน การรู้จ�ำ
ตัวอักษรไปพัฒนา และใช้งานในเชิงพาณิชย์กนั อย่างแพร่หลาย
ตัวอย่างเช่น ABBYY Fine Reader, Wondershare PDF
element, Nuance Omni Page และ Readiris เป็นต้น อีกทั้ง
ยังได้พฒ
ั นาให้สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนเพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกผู้ใช้ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น Atalasoft Mobile Image
และ Scanner Pro เป็นต้น โดยโปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้น
เป็นโปรแกรมเชิงพาณิชย์ที่พัฒนาเพื่อใช้ในการรู้จ�ำตัวอักษร
ซึง่ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้กบั เอกสารหลากหลายประเภท
และท�ำงานในลักษณะของการรู้จ�ำตัวอักษรพิมพ์เพียงเท่านั้น
ในส่วนของการรู้จ�ำตัวอักษรภาษาไทย ในปี ค.ศ. 1996 ศูนย์
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิสก์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้
ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมอ่านไทย (Arn Thai) เพือ่ สนับสนุนการ
ท�ำงานในส่วนของตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทย
งานวิจัยทางด้านการรู้จ�ำตัวอักษรเป็นงานวิจัยที่ได้
รับความนิยม ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางด้านการรู้จ�ำรูปแบบ
(Pattern Recognition) (3) ซึ่งเป็นส่วนย่อยของงานวิจัยทาง

ด้านการเรียนรูข้ องเครือ่ ง (Machine Learning: ML) โดยทัว่ ไป
แล้วการรู้จ�ำตัวอักษรสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก
ได้แก่ การรูจ้ ำ� ตัวอักษรพิมพ์ (Optical Character Recognition:
OCR) และการรูจ้ ำ� ตัวอักษรลายมือเขียน (Handwritten Character
Recognition: HCR) (4) งานวิจยั ทางด้านการรูจ้ ำ� ตัวอักษรนัน้
ผู้วิจัยต้องวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของเอกสาร (Document
Layout Analysis) เนื่องจากเอกสารที่น�ำมาวิเคราะห์อาจมี
หลากหลายประเภท เช่นหนังสือ หนังสือพิมพ์ เอกสารใบลาน
และหลักศิลาจารึก เป็นต้น ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์โครงสร้าง
ก็คือพื้นที่ที่ให้ความสนใจ โดยผู้วิจัยต้องน�ำพื้นที่ส่วนนั้นมา
พิจารณา เพือ่ แบ่งพืน้ ทีท่ เี่ ป็นข้อความ (Textual Information)
และพื้นที่ที่เป็นรูปภาพ (Nontextual Information) ออกจากกัน
จากนัน้ จึงแบ่งกลุม่ พืน้ ทีเ่ หล่านัน้ ให้ตรงกับกลุม่ ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มา (5, 6)
ตัวอย่างของเอกสารโบราณ แสดงใน (Figure 1) ตัวอย่างของ
เอกสาร Cabinet of the King (Kdk) ซึ่งเขียนขึ้นในปี ค.ศ.
1893 โดยเขียนเป็นภาษาดัชต์ (7) แสดงดัง (Figure 1a)
ตัวอย่างเอกสารของ Saint Gallen ที่เขียนขึ้นในช่วงศตวรรษ
ที่ 9 เขียนเป็นภาษาลาติน และเขียนโดย ผูเ้ ขียนเพียงคนเดียว
(8) แสดงดัง (Figure 1b) และ (Figure 1c) เป็นตัวอย่างเอกสาร
ของ Parzival เขียนขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 โดยเขียนเป็น
ภาษาเยอรมัน และเขียนเอกสารด้วยผู้เขียนจ�ำนวน 3 คน ซึ่ง
เป็นลักษณะการเขียนในรูปแบบโกธิค (9)
บทความฉบับนีม้ งุ่ เน้นศึกษางานวิจยั ทางด้าน HCR
เป็นหลัก เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มีความท้าทาย และมักพบ
ปัญหาที่เกิดจากการเขียนตัวอักษรได้อยู่ตลอดเวลา ตัวอย่าง
เช่น ตัวอักษรที่เขียนติดกัน ตัวอักษรเลือน ตัวอักษรที่เขียน
ไม่สมบูรณ์ ตัวอักษรทีซ่ อ้ นทับกันระหว่างบรรทัด และตัวอักษร
ที่เขียนลากหางยาว เป็นต้น ส่งผลให้นักวิจัยต้องคิดค้น และ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ สิง่ ส�ำคัญของงานวิจยั
ทางด้าน HCR นัน้ ผูว้ จิ ยั ต้องวิเคราะห์ถงึ ลักษณะของตัวอักษร
ลายมือเขียนในลักษณะที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ตัวอักษรที่เขียน
โดยบุคคลเดียวกันหรือต่างบุคคล ตัวอักษรที่เขียนโดยบุคคล
เดียวกันแต่ต่างกันในเรื่องของช่วงเวลา สภาวะอารมณ์ และ
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สภาพแวดล้อม เป็นต้น ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาล้วนส่งผลต่อ
ลักษณะของตัวอักษรที่เขียนขึ้นมาในแต่ละครั้ง (Figure 2a)
ซึง่ เป็นผลท�ำให้ตวั อักษรทีเ่ ขียนนัน้ ผิดแผกไปจากลายมือเดิม
ของผู้เขียนนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อน�ำตัวอักษรลายมือ
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เขียนของบุคคลหนึง่ ไปเปรียบเทียบกับบุคคลอืน่ ท�ำให้เห็นถึง
ความแตกต่างของลายมือทั้งสองได้อย่างชัดเจน (Figure 2b)
ทั้งนี้ผู้วิจัยยังต้องค�ำนึงถึงตัวอักษรที่มีลักษณะของโครงสร้าง
ที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย (Figure 3)

Figure 1

Some examples of the historical manuscripts: manuscript from (a) MLS dataset (Cabinet of the King, KdK
1893), (b) Saint Gall dataset (page 4, 9th century) and (c) Parzival dataset (page 124).

Figure 2

An illustration of Thai handwritten text which is written by (a) the same person and (b) two different persons.

Figure 3

The similarities of structure between different character sets of Thai handwriting.
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นอกเหนือจากนี้ งานวิจยั ทางด้าน HCR สามารถน�ำ
ไปพัฒนา และประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง
เช่น การตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเช็คธนาคาร การจัด
เรียงและการคัดแยกไปรษณีย์โดยอัตโนมัติ เป็นต้น (10–14)
อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ กั บ งานวิ จั ย หลากหลาย
ประเภททั้งที่มีลักษณะที่เหมือน และแตกต่างกัน ได้แก่ การ
ระบุตัวตนผู้เขียน (Writer Identification) การยืนยันตัวตน
ผูเ้ ขียน (Writer Verification) และงานทางด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
(Forensic Science) (15–18) เป็นต้น โดยทัว่ ไปแล้ว งานวิจยั
ด้าน HCR ต้องใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพ
(Image Processing) และ ML ท�ำงานควบคูก่ นั เพือ่ ให้การรูจ้ ำ�
ตัวอักษรลายมือเขียนมีความถูกต้องมากที่สุด
หลักการเบื้องต้นของการรู้จ�ำตัวอักษร เริ่มต้นด้วย
การหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษรลายมือเขียน เพื่อน�ำ
ข้อมูลเอกลักษณ์ทไี่ ด้จากการค�ำนวณมาใช้เป็นตัวแทนของตัว
อักษร จากนั้นจึงจ�ำแนกประเภทของตัวอักษรให้ตรงกับกลุ่ม
ที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยใช้เทคนิคทางด้าน ML ทั้งนี้ขั้นตอนของ
ML จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลจ�ำนวนมากเพื่อใช้ในการประมวลผล
(19)

ชุดข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยทางด้าน HCR

ในงานวิจัยทางด้าน HCR ผู้วิจัยอาจใช้ชุดข้อมูล
มาตรฐานเพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพของทฤษฎี และขัน้ ตอนวิธี
ที่ได้คิดค้น โดยชุดข้อมูลมาตรฐานที่สามารถน�ำมาใช้ทดสอบ
ได้แก่ ชุดข้อมูล USPS (The U.S. Postal Service) ซึ่งเป็น
ชุดข้อมูลที่นิยมใช้ในยุคเริ่มต้นของงานวิจัยทางด้าน HCR
ข้อมูลชุดนีเ้ ป็นข้อมูลตัวเลขทีถ่ กู เก็บรวบรวมโดยไปรษณียข์ อง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เมือ่ น�ำซองจดหมายมาผ่านการสแกน
โปรแกรมจะหาต�ำแหน่งของรหัสไปรษณีย์ และตัด ตัวเลขออก
มาจากซองจดหมาย และปรับเปลี่ยนขนาด ของตัวเลขให้มี
ขนาด 16x16 พิกเซล โดยจัดเก็บในรูปแบบของภาพสีเทา โดย
ประกอบด้วยข้อมูลชุดเรียนรู้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 7,291 ตัวอักษร
และจ�ำนวน 2,007 ตัวอักษรส�ำหรับข้อมูลชุดทดสอบ (20)
ข้อมูลชุดมาตรฐานที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือ
MNIST (Mixed National Institute of Standards and Technology) (21) ประกอบด้วยตัวเลข (0-9) ที่เป็นลายมือเขียน
โดยตัวเลขมีขนาด 28x28 พิกเซล และจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ
ของภาพสีเทา ชุดข้อมูลประกอบไปด้วยข้อมูลชุดเรียนรู้ และ
ชุดทดสอบ จ�ำนวน 60,000 และ 10,000 ตัวอักษร ตามล�ำดับ
ในปี ค.ศ. 2009 ชุดข้อมูลส�ำหรับการรู้จ�ำตัวอักษร
ภาษาลาตินถูกน�ำเสนอโดย Laurens van der Maaten (22)
ได้ ร วบรวมตั ว อั ก ษรภาษาลาติ น ทั้ ง หมดมาจากชุ ด ข้ อ มู ล
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Firemaker ซึง่ ต้นฉบับเป็นของ Schomaker and Vuurpijl (23)
ข้ อ มู ล ชุ ด นี้ ถู ก น� ำ ไปใช้ ง านในด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการระบุตัวตนผู้เขียน ตัวอักษรลาตินที่ถูก
เก็บรวบรวม แบ่งออกเป็นตัวอักษรลายมือเขียนตัวพิมพ์ใหญ่
และตัวเลข แต่ในชุดข้อมูลตัวอักษรลาตินขาดตัวอักษร ‘X’
ท�ำให้ข้อมูลชุดนี้มีอักษรลาตินทั้งสิ้น 25 ตัวอักษร และตัวเลข
จ�ำนวน 10 ตัวเลข ข้อมูลตัวอักษรทัง้ หมดถูกจัดเก็บในรูปแบบ
ของภาพสีเทา และขนาดของตัวอักษรถูกเปลี่ยนเป็น 50x50
พิกเซล โดยข้อมูลถูกแบ่งออกเป็นข้อมูลชุดเรียนรู้ทั้งสิ้น
27,966 ตัวอักษร และข้อมูลชุดทดสอบจ�ำนวน 12,167 ตัวอักษร
ส�ำหรับข้อมูลภาษาไทย ยังไม่มชี ดุ ข้อมูลมาตรฐานที่
ใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย โดยในปี ค.ศ. 2003 หน่ ว ยงาน
NECTEC ได้น�ำเสนอชุดข้อมูลที่เรียกว่า NECTEC และในปี
ค.ศ. 2006 ชุดข้อมูล Thai CAM ถูกน�ำเสนอโดย Nopsuwan
et al. (24) ทั้งนี้เพื่อใช้ส�ำหรับการรู้จ�ำตัวอักษรลายมือเขียน
ภาษาไทย โดยทัง้ สองชุดข้อมูลประกอบด้วย ตัวอักษรลายมือ
เขียนภาษาไทยจ�ำนวน 77 ตัวอักษร ซึง่ ประกอบด้วย ตัวอักษร
สระ วรรณยุกต์ ตัวเลขไทย และสัญลักษณ์พิเศษ ตัวอักษร
ทั้งหมดถูกปรับเปลี่ยนให้มีขนาด 64x64 พิกเซล ซึ่งชุดข้อมูล
NECTEC ประกอบด้วยข้อมูลชุดเรียนรูจ้ ำ� นวน 9,702 และชุด
ทดสอบ 4,851 ตัวอักษร และชุดข้อมูล ThaiCAM ประกอบ
ด้วย ข้อมูลชุดเรียนรู้จ�ำนวน 4,620 ตัวอักษร และชุดทดสอบ
จ�ำนวน 4,955 ตัวอักษร
ในปี ค.ศ. 2015 ชุดข้อมูลตัวอักษรลายมือเขียนภาษา
ไทย ALICE-THI ถูกน�ำเสนอโดย Surinta et al. (25) ในชุด
ข้อมูลประกอบด้วยตัวอักษร (THI-C68) (พยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ และสัญลักษณ์) และตัวเลข (THI-D10) จ�ำนวนทั้ง
สิ้น 68 และ10 ตัวอักษร ตามล�ำดับ ผู้วิจัยได้ตัดตัวอักษร และ
สัญลักษณ์บางตัวที่ไม่เป็นที่นิยมใช้งานออกไป ข้อมูลชุด
ALICE-THI ถูกเปลี่ยนขนาดให้เป็น 36x36 พิกเซล โดย
THI-C68 ประกอบไปด้วยข้อมูลชุดเรียนรู้จ�ำนวน 13,130 ตัว
อักษร และข้อมูลชุดทดสอบจ�ำนวน 1,360 ตัวอักษร และ
THI-D10 มีจ�ำนวนของตัวอักษรในชุดเรียนรู้ และชุดทดสอบ
จ�ำนวน 8,055 และ 1,500 ตามล�ำดับ ภาพรวมของชุดข้อมูล
ตัวอักษรลายมือเขียน แสดงดัง (Table 1)
จากการค้นคว้าพบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษา และพัฒนา
งานทางด้าน HCR อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก บทความนีศ้ กึ ษาเฉพาะ
งานวิจยั ทางด้าน HCR ทีใ่ ช้ขนั้ ตอนวิธกี ารค้นหาสมาชิกทีใ่ กล้
ที่สุดเพื่อเข้ามาช่วยในการจ�ำแนกข้อมูลของตัวอักษรลายมือ
เขียนเท่านั้น
ขั้ น ตอนวิ ธี ส� ำ หรั บ การค้ น หาสมาชิ ก ที่ ใ กล้ ที่ สุ ด
(K-Nearest Neighbors (kNN) Algorithm)

ทดสอบจจา นวน 8,055 และ 1,500 ตามลจา ดตับ ภาพรวม
ของชสุดขรู้อมรลตตัวอตักษรลายมมือเขขียน แสดงดตัง Table 1
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ดตับ ภาพรวม
Table 1

ทขีพื่ศลึก ษา และ
ก บทความนขีนี้
นตอนววิธกขี าร
นการจจา แนก

าชวิก ทขีพื่
( k NN)

ยขี กโดยยน่อวน่า
การแบบนอน
นลึงถลึงลตักษณะ
บเกขีพื่ยวกตับ คน่า
ยววิธขี kNN ไมน่
านายคน่าของ
รขียบเทขียบกตับ
กทขีพื่ ใ กลรู้ ทพื่ขี สสุ ด
จตัดหมวดหมรน่
นววิจยตั ทางดรู้าน

√

N

(1)
d ( x , y )= ∑ ( x i − y i )2
i=1
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จากการครู้น ควรู้า พบวน่ า มขีง านววิจ ตัย ทขีพื่ศลึก ษา และ
พตัฒนางานทางดรู้าน HCR อยรน่เปป็ นจจานวนมาก บทความนขีนี้
ศลึกษาเฉพาะงานววิ
จยตั ทางดรู้
านทสี่HCR
นตั นี้ ตอนววิ
าร
การค้นหาสมาชิ
กทีใ่ กล้
ดุ หรืทขีอเรีพื่ใชรู้ยขกโดยย่
อว่ธากขี kNN
หาสมาชวิ
พื่ใ กลรู้ทานพื่ขีสสุ ดML
เพมืพื่อทีเขรู้่เป็า มาชน่
า แนก
เป็ครู้นนเทคนิ
คหนึก่งทขีทางด้
นวิธีกว ยในการจจ
ารแบบนอนพารา
ขรู้อมรกลของตตั
อเขขียนเทน่านตันนี้ ค�ำนึงถึงลักษณะการ
เมตริ
(26) วดัอตักงนัษรลายมมื
้นการทดสอบจะไม่
แจกแจงของกลุม่ ข้อมูล และไม่ทดสอบเกีย่ วกับค่าพารามิเตอร์
ขตันนี้ ตอนววิธขีสจ า หรตับ การครู้น หาสมาชวิก ทขีพื่
ของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธี kNN ไม่จ�ำเป็นต้องสร้างแบบ
ทอ่ พื่ขีสน�สุ ดำมาใช้
( K -Nearest
Neighbors
จ�ำใกลรู้
ลองเพื
ทำ� นายค่าของข้
อมูล แต่จะน�ำ(ข้kอNN)
มูลทัง้ หมด
Algorithm)
มาค�ำนวณเปรียบเทียบกับข้อมูลทีต่ อ้ งการจ�ำแนกเพือ่ หาสมา
ชิกที่ใกล้ที่สการครู้
ุด โดย
kNN เป็กนทขีเทคนิ
�ำไปใช้
หรับการจั
นหาสมาชวิ
ใพื่ กลรู้ทคสพื่ขี ทีสุด่นหรมื
อเรขียส�ำกโดยยน่
อวน่าด
หมวดหมู
มูลทีน่ คยิ หนลึ
มใช้พื่งทางดรู้
งานกัานนอย่ML
างแพร่
จยั ทาง
kNN เปป็ข่ นอ้ เทคนวิ
ทขีเพื่ ปป็หนลายในงานวิ
ววิธกขี ารแบบนอน
ด้พาราเมตรวิ
าน HCR และ
CRดตังนตันนี้ การทดสอบจะไมน่คาจ นลึงถลึงลตักษณะ
ก (26)
ข้อมูลที่ใช้ส�ำน่หรั
า ใน kNN
คือจ�ำพื่ยนวนข้
การแจกแจงของกลสุ
ม ขรู้บอน�มรำลเข้และไมน่
ทดสอบเกขี
วกตับอคน่มูาล
ชุพารามวิ
ดเรียนรูท้เ ตอรน์
อี่ ยูใ่ นรู
ปแบบของข้
เ่ ป็านงคุณโดยววิ
ลักษณะพิ
เศษทั
ไมน่ง้
ข องขรู้
อ มร ล กลสุน่อมมูตตัลวทีอยน่
ธขี kNN
สิจจ้นาจ�เปป็
ำนวน
ชุดาข้งแบบจจ
อมูล โดยที
่ผลลัพพื่อธ์นจาจะขึ
้นอยูท่กาจ นายคน่
ับจ�ำนวน
k ที่
นตรู้อkงสรรู้
า ลองเพมื
มาใชรู้
าของ
จะนจ่วาไปแล้
ขรู้อมรลวทตัkงนี้ หมดมาคจ
นวณเปรขี
ยบกตับ ่
ถูขรู้กอเลืมรอลกแตน่โดยทั
จะถูกก�ำาหนดให้
เป็นยจ�บเทขี
ำนวนเลขคี
พื่ อ หาสมาชวิ
ก ทขีพื่ ใ กลรู้ดทหมวด
พื่ขี สสุ ด
เช่ขรู้นอ1,มร ล3,ทขี5,พื่ ตรู้ อ7 งการจจ
และ 9 เป็า นแนกเพมื
ต้นซึง่ ผลลั
พธ์ทไี่ ด้จากการจั
kNN
เปป็ นธเทคนวิ
าจ หรตับกการจตั
ดหมวดหมร
หมูโดย
โ่ ดยขั
น้ ตอนวิ
ี kNNคนัทขีน้ พื่นเรีจายไปใชรู้
กว่า ส“สมาชิ
ของกลุ
ม่ ” (ci) โดยน่
วิยมใชรู้ดงเรีานกตั
หลายในงานววิ
จยตั ทางดรู้
น�ขรู้ำอข้มรอลมูทขีลนพื่ จากชุ
ยนรูน้ อยน่(xาi)งแพรน่
ทั้งหมดมาค�
ำนวณกั
บข้อมูาลนที่
และ
CR (y) เพื่อค�ำนวณหาระยะห่าง (d ) ระหว่าง x
ต้HCR
องการจ�
ำแนก
i
i
และ y จากนัขรู้น้ อเลืมรอลกข้
อ
มู
ล
ที
ม
่
ค
ี
า
่
d
ที
น
่
อ
้
ยที
ส
่
ด
ุ
จ�
ำ
นวนทั
ง
้
สิ
น
้
k
ชุ
ด
ทขีพื่ใ ชรู้สาจ หรตับ นจi า เขรู้า ใน kNN คมือ จจา นวน
การค�
ำ
นวณหาค่
ระยะห่
างชุอ ดมรข้ลอทขีมูพื่ เลปป็และ
ขรู้ อ มร ล ชสุ ด เรขี ย นรรรู้ ทพื่ขี อ ยรน่ ใานรร
ป แ บางระหว่
บ ของขรู้
น
ข้คสุอมูณลลตัทีกต่ ษณะพวิ
อ้ งการจ�
ำแนกที
ทีน่ ยิ มk ชสุ(25,27)
อื การหาระยะ
ดขรู้อมรลก็คโดยทขี
ผพื่ ลลตัพธน์
เศษทตั
งนี้ สวินนี้ เ่ จจป็านนวน
ห่จะขลึ
างแบบยุ
สามารถค�
ำวนวณได้
เลมือก โดยทตั
วไปแลรู้
พื่
k จะถรดกัง
นนี้ อยรน่คกลิบตั ดจจา(Euclidean
นวน k ทขีพื่ถรกDistance)
สมการที
่ (1)เปป็ นจจานวนเลขคขีพื่ เชน่น 1, 3, 5, 7 และ 9 เปป็5นตรู้น
กจาหนดใหรู้
ซลึพื่งผลลตัพธน์ทพื่ไขี ดรู้จากการจตัดหมวดหมรน่โดยขตันนี้ ตอนววิธขี kNN
นตันนี้ เรขียกวน่า "สมาชวิกของกลสุ
น่ม " (ci) โดยนจา ขรู้อมรลจากชสุด
N
2
y )= ∑
านวณกตั
าแนก
เรขียนรรรู้ (xdi) (ทตัxงนี้ ,หมดมาคจ
( x i − บyขรู้i )อมรลทขีพื่ตรู้องการจจ(1)
i=1
(y) เพมืพื่อคจา นวณหาระยะหน่าง (di) ระหวน่าง xi และ y จาก
โดยที
ติขสพื่ องข้
มูลที่เป็งนี้ สวินนนี้ คุณ
ทขีนพื่ รู้อยทขี
สุดจจาอนวนทตั
k ลัชสุกดษณะ
นตันนี้ เลมือกขรู้
อมรล่ ทขีNมพื่ คืคขี อน่า จ�dำi นวนมิ
โดยทขี
พื่
N
คมื
อ
จจ
า
นวนมวิ
ต
ข
วิ
อง
ขรู้
อ
มร
ล
ทขี
พื่
เ
ปป็
น
คสุ
ณ
ลตั
ก
ษณะพวิ
พิเศษ ขณะที่ x และ y คือข้อมูลชุดเรียนรู้ และข้อมูลทีเศษ
ต่ อ้ งการ
างระหวน่
อมรลและ
y คมืาอนวณหาคน่
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กรณีที่ 2) ก�ำหนดให้ k=3 ชุดข้อมูลที่มีระยะห่างถึง
ข้อมูลที่ต้องการจ�ำแนกน้อยที่สุดจ�ำนวน 3 อันดับ (d1, d2 และ
d3) ก็คือ ข้อมูลของกลุ่ม a จ�ำนวน 1 ข้อมูล และ b จ�ำนวน 2
ข้อมูล ดังนั้น เมื่อก�ำหนดให้ k=3 ข้อมูลที่ต้องการจ�ำแนกจะ
ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม b
กรณีที่ 3) ก�ำหนดให้ k=5 ชุดข้อมูลที่มีระยะห่างถึง
ข้อมูลที่ต้องการจ�ำแนกน้อยที่สุดจ�ำนวน 5 อันดับ (d1, d2, d3,
d4 และ d5) ซึ่งก็คือ ข้อมูลของกลุ่ม a จ�ำนวน 3 ข้อมูล และ b
จ�ำนวน 2 ข้อมูล ดังนั้นในกรณี k=5 ข้อมูลที่ต้องการจ�ำแนก
จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม a

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจากหลากหลายงานวิจัย สามารถกล่าวได้ว่า
kNN เป็ น ขั้ น ตอนวิ ธี ที่ มี ก ารประมวลผลที่ ร วดเร็ ว อี ก ทั้ ง
ประสิทธิภาพในการรูจ้ ำ� ตัวอักษรยังอยูใ่ นระดับดี (28–30) ทัง้ นี้
งานวิจัยของ Elglaly and Quek (28) ได้ท�ำการทดลองการรู้
จ�ำตัวอักษรอารบิกที่เป็นตัวอักษรโดด โดยใช้เพอร์เซปตรอน
หลายชั้น (Multilayer Perceptrons: MLP) และ kNN เป็นขั้น
ตอนวิธีที่ช่วยในการแยกประเภทข้อมูล เป็นที่น่าสนใจว่า
การรู้จ�ำตัวอักษรอารบิกด้วยขั้นตอนวิธี kNN ให้ความถูกต้อง
ถึง 90% ในขณะที่ MLP ให้ความถูกต้องเพียง 60% เท่านั้น
ในกรณีนจี้ ะเห็นได้วา่ kNN ให้ประสิทธิภาพในการรูจ้ ำ� ทีส่ งู กว่า
MLP ถึง 30%

Figure 4

Finding the most similar examples between
the training data and the unknown data (for
example, k = 1, 3 and 5).
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แต่ทั้งนี้ kNN ยังให้ค�ำตอบที่ผิดพลาดในกรณีที่
โครงสร้างของตัวอักษรใกล้เคียงกัน และที่ส�ำคัญ ในกรณีที่ใช้
เข้ามูลน�ำเข้าชุดเดียวกันkNN มีความเร็วมากกว่า MLP ถึง
150 เท่า
เมื่อน�ำ kNN ไปเปรียบเทียบกับเทคนิคอื่น เช่น
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machine: SVM)
จากงานวิจัยของ Kale et al., (14) แสดงให้เห็นว่า SVM เป็น
ขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีกว่า kNN ทั้งนี้เนื่องจากการ
ค�ำนวณของ SVM นั้นมีการค�ำนวณที่ซับซ้อน และใช้เวลา
ประมวลผลนานกว่า kNN แต่งานวิจยั ก็แสดงให้เห็นว่าขัน้ ตอน
วิธี kNN ให้ประสิทธิภาพสูงมากกว่า 95% ซึ่งงานวิจัยนี้ได้
ทดลองรู้จ�ำตัวอักษรเทวานาครี (Devanagari) ในการทดลอง
ได้ใช้ตัวอักษรจ�ำนวนทั้งสิ้น 27,000 ตัวอักษร โดยที่ตัวอักษร
นัน้ ถูกท�ำการปรับเปลีย่ นขนาดให้เป็น 90x90 พิกเซล จากนัน้
จึงหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษรด้วยวิธีการเซอนิเกอร์
โมเมนต์ (Zernike Moment) เมื่อได้คุณลักษณะพิเศษจาก
ตัวอักษรแล้วจึงน�ำไปจัดแบ่งกลุ่มด้วยวิธี SVM และ kNN ผล
จากการทดสอบประสิทธิภาพปรากฏว่า SVM ให้ประสิทธิภาพ
สูงถึง 98.37% ในขณะที่ kNN มีความถูกต้องอยู่ที่ 95.82%
นอกจากนั้น ในงานวิจัยของ Vyas and Goswami
(31) ได้นำ� ขัน้ ตอนวิธี kNN, SVM และโครงข่ายประสาทเทียม
(Artificial Neural networks: ANN) มาเปรียบเทียบอัตราการ
รู้จ�ำตัวเลขคุรชาต (Gujarati) โดยใช้คุณลักษณะพิเศษทั้งสิ้น
3 วิธี ประกอบด้วย การดัดแปลงรหัสโซ่ (Modified Chain
Code: MCC), การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete
Fourier Transform: DFT) และการแปลงโคไซน์แบบไม่ต่อ
เนือ่ ง (Discrete Cosine Transform: DCT) ซึง่ ชุดข้อมูลตัวเลข
Gujarati ทีใ่ ช้ในการทดลองประกอบด้วย 3,000 ตัวเลข ซึง่ การ
ทดสอบจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ชุดข้อมูล 1) ข้อมูลจ�ำนวน
900 ตัวเลขที่เขียนด้วยปากกาที่มีเส้นหนา 2) ข้อมูลจ�ำนวน
2,100 ตัวเลขทีเ่ ขียนด้วยปากกาทีม่ เี ส้นปกติ และ 3) น�ำข้อมูล
ชุดที่ 1 และ 2 มารวมกัน จากนัน้ น�ำข้อมูลทัง้ สามชุดไปค�ำนวณ
ด้วยคุณลักษณะพิเศษทั้ง 3 วิธี สุดท้ายน�ำคุณลักษณะพิเศษ
ทีไ่ ด้ไปผ่านกระบวนการรูจ้ ำ� ด้วยวิธี kNN, SVM และ ANN จาก
การทดลองโดยใช้คุณลักษณะพิเศษที่ได้จากเทคนิค MCC
ปรากฏว่าkNN ให้ผลการรูจ้ ำ� ทีส่ งู กว่าทัง้ SVM และ ANN โดย
อัตรการรู้จ�ำของ kNN, SVM และ ANN เมื่อทดสอบกับข้อมูล
ชุดที่ 3 คือ 85.67%, 83.63% และ 84.89% ตามล�ำดับ อย่างไร
ก็ตามเมื่อใช้คุณลักษณะพิเศษที่ได้จากการค�ำนวณด้วย DFT
และ DCT ปรากฏว่า SVM มีอัตราการรู้จ�ำที่สูงกว่าทั้ง kNN
และ ANN
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Borji et al. (32) น�ำเสนอการรู้จ�ำตัวอักษร ฟาซี
(Farsi) และตัวเลขจากชุดข้อมูล MNIST โดย Farsi นั้นเป็น
ตัวอักษรในภาษาเปอเซียร์ และยังเป็นภาษาทางราชการของ
ประเทศอิหร่าน ข้อมูลชุด Farsi ทีใ่ ช้ในการทดลองประกอบไป
ด้วยข้อมูลชุดเรียนรู้จ�ำนวน 60,000 ตัวอักษร และข้อมูลชุด
ทดสอบจ�ำนวน 20,000 ตัวอักษร งานวิจยั นีเ้ พือ่ หาคุณลักษณะ
พิเศษของตัวอักษรโดยใช้เทคนิคซีทู (C2 Feature) โดยศึกษา
ถึงตัวกรองแบบกาเบอร์ (Gabor) และการหาความแตกต่าง
ของเกาส์เซียน (Difference of Gaussian: DoG) ที่อยู่ใน
กระบวนการท�ำงานของ HMAX (Hierarchical Model and X)
โดยตัวอักษรที่ใช้นั้นถูกเปลี่ยนขนาดให้เป็น 32x32 พิกเซล
จากนั้นจึงน�ำเข้ากระบวนการ C2 เพื่อหาคุณลักษณะพิเศษ
โดยการทดลองนี้ใช้ ANN, SVM และ kNN เป็นขั้นตอนวิธี
ส�ำหรับการรู้จ�ำ จากการทดลองพบว่า SVM ให้ประสิทธิภาพ
ดีกว่า ANN ใน ชุดข้อมูล MNIST ส่วนชุดข้อมูล Farsi ปรากฏ
ว่า ANN ให้ประสิทธิภาพดีกว่า SVM เพียงเล็กน้อย แต่เมื่อ
มองในส่วนของขัน้ ตอนวิธี kNN ปรากฏว่าประสิทธิภาพในการ
รู้จ�ำในข้อมูลชุด MNIST และ Farsi อยู่ที่ 87.8% และ 91.5%
ตามล�ำดับ
Kumar et al. (3) น�ำเสนอการรูจ้ ำ� ตัวอักษร เกอมูวกี่
(Gurmukhi) ตัวอักษรนีถ้ กู เขียนขึน้ โดย ชาวซิกข์เพือ่ ใช้สำ� หรับ
สือ่ สารในภาษา ปัญจาบซึง่ เป็นรัฐทีม่ ผี คู้ นทีใ่ ช้ภาษานีถ้ งึ 130
ล้านคน ในงานวิจยั ฉบับนี้ ได้เลือกผูเ้ ขียนจ�ำนวน 100 คน จาก
ทั้งโรงเรียน วิทยาลัย สถานที่ราชการ และสถานที่อื่น ๆ โดย
ตัวอักษรที่ใช้ในงานวิจัยจะถูกปรับเปลี่ยนให้มีขนาดที่ใหญ่ถึง
100x100 พิกเซล จากนัน้ เปลีย่ นให้อยูใ่ นรูปแบบของเส้นแสดง
รูปร่าง เพื่อน�ำไปใช้หาคุณลักษณะพิเศษด้วยวิธีการหาค่า
ความหนาแน่ น ของแต่ ล ะโซนที่ เ ส้ น ทแยงมุ ม (Diagonal
Features) ลากผ่าน และตัวอักษรจะถูกเปลี่ยนให้เป็นเส้น
แสดงโครงร่าง เพือ่ หาคุณลักษณะพิเศษด้วยวิธกี ารค�ำนวณหา
ค่ า การเปลี่ ย นแปลงจากพื้ น หลั ง ไปยั ง วั ต ถุ (Transition
Features) โดยค�ำนวณจากด้านซ้ายไปยังด้านขวา และจาก
ด้านบนลงด้านล่าง จากนั้นจึงใช้ขั้นตอนวิธี kNN ทดสอบ
ประสิทธิภาพของทั้งสองคุณลักษณะพิเศษ ซึ่งพบว่าอัตรการ
รู้จ�ำของ Diagonal Features อยู่ที่ 94.12% และอัตราการรู้จ�ำ
ของ Transition Features อยู่ที่ 86.57%
Surinta et al. (33) ได้น�ำเสนอการหาคุณลักษณะ
พิเศษด้วยขั้นตอนวิธีฮอตสปอต (Hotspot) ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่
ยุง่ ยาก และใช้ kNN เป็นขัน้ ตอนวิธใี นการแบ่งกลุม่ ข้อมูล โดย
จุดเด่นของ เทคนิค Hotspot คือมีเพียง 2 พารามิเตอร์ที่ต้อง
ปรับแต่ง เท่านัน้ ประกอบด้วย 1) จ�ำนวนของจุด Hotspot และ
2) จ�ำนวนทิศทางของรหัสโซ่ และได้นำ� ขัน้ ตอนวิธี Hotspot ไป
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ทดสอบกับข้อมูลจ�ำนวน 3 ชุด ได้แก่ ข้อมูลตัวอักษรลายมือ
เขียนภาษาไทย ข้อมูลตัวเลขแบงกลา (Bangla) และข้อมูลชุด
MNIST ซึ่งงานวิจัยได้สุ่มเลือกข้อมูลจาก MNIST มาเพียง
10,000 ตัวอักษร โดยทุกชุดข้อมูลถูกเปลี่ยนขนาดให้เป็น
40x40 พิกเซล และใช้ขนั้ ตอนวิธที ที่ ำ� ให้ตวั อักษรบาง ทัง้ นีเ้ พือ่
ให้ตวั อักษรมีขนาดกว้างเพียง 1 พิกเซลเท่านัน้ เมือ่ น�ำขัน้ ตอน
วิธี Hotspot, ทิศทางของมาร์ก (Mark Direction: MD) และ
ทิศทางของรหัสโซ่ (Direction of Chain Code: DCC) มา
ท� ำ การเปรี ย บเที ย บ ปรากฏว่ า ขั้ น ตอนวิ ธี Hotspot ให้
ประสิทธิภาพสูงที่สุดในชุดข้อมูล MNIST และ Bangla โดยมี
อัตราการรู้จ�ำที่ 89.9% และ 90.1% ตามล�ำดับ ส�ำหรับข้อมูล
ตัวอักษรภาษาไทยปรากฎว่าขั้นตอนวิธี MD (อัตราการรู้จ�ำ
88.0%) กลับให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า Hotspot (อัตราการ
รูจ้ ำ� 83.36%) และ DCC (71.3%) จากผลของการทดลองแสดง
ให้เห็นว่าขั้นตอนวิธี Hotspot เหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้กับข้อมูล
ที่เป็นชนิดตัวเลข
Rathi et al. (34) น�ำเสนอผลการรู้จ�ำ ตัวอักษร
Devanagari เฉพาะตัวสระเพียงเท่านัน้ โดยใช้ขอ้ มูลตัวอักษร
ลายมือเขียนจากสถาบัน ISI (Indian Statistical Institute)
เขียนโดยบุคคลที่อาศัยในเมือง โกลกาตา ซึ่งมีตัวสระของ
อักษรเทวานาครีจำ� นวน 9,191 สระ จากนัน้ จึงแบ่งข้อมูลออก
เป็นสี่ส่วน โดย 3 ส่วนถูกแบ่งให้เป็นข้อมูลชุดเรียนรู้ และอีก
1 ส่วนถูกแบ่งให้เป็นข้อมูลชุดทดสอบ งานวิจยั นีไ้ ด้ใช้ขนั้ ตอน
วิธีฟีเจอร์ไมนิ่ง (Feature Mining) เพื่อหาคุณลักษณะพิเศษ
ของตัวอักษร เนื่องจากในตัวอักษรลายมือเขียนนั้น ลักษณะ
ของการเขียนตัวอักษรย่อมมีความ แตกต่างกัน ซึง่ เทคนิคของ
Feature Mining นั้นใช้ประโยชน์จากลักษณะรูปร่างของตัว
อักษรเป็นหลัก ในกระบวนการของการรูจ้ ำ� ได้ใช้ขนั้ ตอนวิธี kNN
ส�ำหรับการจัดกลุม่ ของตัวอักษร โดยรูจ้ ำ� ตัวสระผิดเพียง 88 ตัว
เท่านัน้ จากทัง้ หมด 2,281 ตัว และมีความถูกต้องสูงถึง 96.14%
Dhandra et al. (35) น�ำเสนอการรู้จ�ำเฉพาะตัวสระ
ของภาษากันนาดา (Kannada) และภาษาอังกฤษ โดยใช้
เทคนิคในการแบ่งพืน้ ทีข่ องตัวอักษรเพือ่ หาคุณลักษณะพิเศษ
ของตัวอักษรทั้งสองภาษา โดยตัวอักษรถูกปรับเปลี่ยนให้มี
ขนาด 32x32 พิกเซล จากนั้นตัวอักษรจะถูกแบ่งออกเป็น 64
โซน ซึง่ ค่าความหนาแน่นของจุดพิกเซลในแต่ละโซนจะถูกน�ำ
มาใช้เป็นคุณลักษณะพิเศษ ตัวสระในภาษากันนาดานั้นมีทั้ง
สิ้น 14 ตัวอักษร ในงานวิจัยนี้ใช้ตัวอักษรในชุดเรียนรู้ และชุด
ทดสอบจ�ำนวนชุดละ 700 ตัวอักษร ซึง่ อัตราการรูจ้ ำ� โดยใช้ขนั้
ตอนวิธี kNN นั้นอยู่ที่ 92.71% ส�ำหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษ
นั้นเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ข้อมูลชุดเรียนรู้ และชุดทดสอบมี
จ�ำนวนชุดละ 1,300 ตัวอักษร ความถูกต้องทีไ่ ด้อยูท่ ี่ 97.51%
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และงานวิจัยนี้ยังได้น�ำทั้งสระของภาษา Kannada และภาษา
อังกฤษมารวมเข้าด้วยกัน ท�ำให้กลุม่ ของตัวอักษรเพิม่ ขึน้ เป็น
40 กลุ่ม จากการทดสอบ ความถูกต้องอยู่ที่ 95.77%
Dhandra et al. (36) น�ำเสนอขัน้ ตอนวิธที ใี่ ช้ลกั ษณะ
รูปร่างของตัวอักษรลายมือเขียนมาค�ำนวณเพือ่ หาคุณลักษณะ
พิ เ ศษ ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารปรั บ เปลี่ ย นช่ ว งข้ อ มู ล ของรหั ส โซ่
(Normalized Chain Code) และเวฟเล็ตฟิลเตอร์ (Wavelet
Filters) โดยได้น�ำไปใช้กับ ตัวสระของภาษา Kannada ซึ่งมี
ข้อมูลทัง้ สิน้ 1,400 ตัวอักษร โดยข้อมูลถูกแบ่งออกเป็นข้อมูล
ชุดทดสอบและชุดเรียนรู้ จ�ำนวนชุดละ 700 ตัวอักษร โดย ตัว
อักษรถูกแปลงให้เป็นภาพสีขาวด�ำ และเปลี่ยนให้มีขนาด
40x40 พิกเซล จากนั้นใช้ขั้นตอนวิธี kNN เพื่อท�ำการรู้จ�ำตัว
อักษร จากผลของการทดสอบมีอัตราการรู้จ�ำอยู่ที่ 95.08%
Babu et al. (37) ได้นำ� เสนอการหาคุณลักษณะพิเศษ
โดยใช้โครงสร้างของตัวอักษร (Structural Features) และหลัก
ทางสถิติ (Statistical Features) เข้ามาช่วยในการรู้จ�ำตัวเลข
ซึง่ ใช้ชดุ ข้อมูล MNIST จ�ำนวน 60,000 ตัวอักษรเพือ่ ใช้ในการ
เรียนรู้ และใช้ตัวอักษรเพียง 5,000 จากทั้งหมด 10,000 ตัว
อักษรเพื่อใช้ในการทดสอบ โดยคุณลักษณะพิเศษที่ใช้ในงาน
วิจยั นีไ้ ด้แก่ 1) การหาองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วโยงกัน (Connected
Component) เพื่อหาจ�ำนวนของเส้นแสดงรูปร่าง 2) การหา
อัตราส่วนระหว่างความสูงและความกว้างของตัวอักษร 3) การ
หาค่าการกระจายของพิกเซลของตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ใน
แต่ละพืน้ ทีท่ ถี่ กู ก�ำหนดไว้ (Distribution Features) และ 4) วิธี
การหาคุณลักษณะพิเศษจากเส้นแสดงโครงร่าง (Skeleton
Features) วิธีนี้ถูกแบ่งออกเป็น 4.1 การหาจ�ำนวนของจุดตัด
ระหว่างเส้นที่ลากผ่านทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 4.2 การหา
จุดสิ้นสุด การหาจุดเชื่อมต่อ และการการจุดตัดของตัวอักษร
จากนัน้ จึงน�ำข้อมูลคุณลักษณะพิเศษทีไ่ ด้คำ� นวณไว้ขา้ งต้น มา
ท�ำการจัดแบ่งกลุม่ โดยน�ำขัน้ ตอนวิธี kNN ไปเปรียบเทียบกับ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ยอ้ นกลับ (Back Propagation
Neural Network: BPNN) ผลการทดลองปรากฏว่า kNN และ
อัตรา BPNN มีอัตราการรู้จ�ำ 98.42% และ 95.4% ตามล�ำดับ
จึงสรุปได้ว่า kNN ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า BPNN ถึง 3%
Surinta et al. (25) ได้ศึกษาขั้นตอนวิธีที่ใช้ค�ำนวณ
เพือ่ หาคุณลักษณะพิเศษด้วยเทคนิค Local Gradient จ�ำนวน
2 ขั้นตอนวิธี ได้แก่ Histograms of Oriented Gradients
(HOG) และ Scale Invariant Feature Transform (SIFT) โดย
น�ำขั้นตอนวิธีทั้ง 2 มาหาคุณลักษณะพิเศษของชุดข้อมูลตัว
อักษรลายมือเขียน จ�ำนวน 3 ชุดข้อมูล ได้แก่ ALICE-THI,
LATIN และ Bangla ในงานวิจัยนี้ได้ท�ำการทดลองเปลี่ยน
ขนาดของตัวอักษรลายมือเขียนเป็น 28x28 และ 36x36
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พิกเซล โดยใช้ kNN และ SVM เป็นขัน้ ตอนวิธใี นการแบ่งกลุม่
ข้อมูล จากการทดลองพบว่าขั้นตอนวิธีทั้ง HOG และ SIFT
เป็นขั้นตอนวิธีที่มีความมั่นคงต่อการย่อขยาย หมุนของตัว
อักษร ผลการทดลองโดยใช้ SVM เป็นเครื่องมือในการแบ่ง
กลุ่มข้อมูล พบว่า SIFT ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า HOG
โดยที่ขั้นตอนวิธี SIFT ให้อัตราการรู้จ�ำสูงมากกว่า 98% ใน
ทุกชุดข้อมูล ยกเว้นเพียงข้อมูลชุด Bangla ที่เป็นตัวอักษร
ลายมือเขียน (BANG-C45) เท่านั้น โดยมีอัตราการรู้จ�ำอยู่ที่
85.6% ทั้งนี้เนื่องจากจ�ำนวนของข้อมูลชุด BANG-C45 มี
ลักษณะการเขียนตัวอักษรนั้นมีความแตกต่างกันเป็นอย่าง
มาก มีจ�ำนวนข้อไม่เพียงพอ และตัวอักษรบางตัวมีลักษณะที่
ใกล้เคียงกัน เมือ่ น�ำคุณลักษณะพิเศษทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนวิธี SIFT
และ HOG มาผ่านกระบวนการรู้จ�ำโดยใช้ขั้นตอนวิธี kNN
ปรากฏว่าอัตราการรู้จ�ำสูงมากกว่า 95% ยกเว้นเพียงข้อมูล
ชุด BANG-C45 เท่านั้น ที่มีอัตราการรู้จ�ำอยู่ที่ 74.50% งาน
วิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีแบบ
Local gradient ทีใ่ ช้สำ� หรับหาคุณลักษณะพิเศษของตัวอักษร
ลายมือเขียน แม้ว่าจะน�ำคุณลักษณะพิเศษจากทั้ง SIFT และ
HOG มาผ่านการรูจ้ ำ� ด้วย kNN ซึง่ เป็นขัน้ ตอนวิธที มี่ ลี กั ษณะ
ของกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน สิ่งที่น่าสนใจก็คือยังสามารถให้
ประสิทธิภาพในการรู้จ�ำตัวอักษรในอัตราที่สูง
จากงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาถึงขัน้ ตอนวิธี kNN เพือ่ ใช้ในการ
รูจ้ ำ� ตัวอักษรลายมือเขียนข้างต้น แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของ kNN ซึ่งอยู่ในระดับดี และให้อัตราการรู้จ�ำ
ที่สูงมากกว่า 90% ยกเว้นข้อมูลบางชุดเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากตัวแปรทีห่ ลากหลาย เช่นการหาคุณลักษณะพิเศษของ
ตัวอักษรอาจไม่สามารถน�ำคุณลักษณะทีโ่ ดดเด่นของตัวอักษร
แต่ละตัวมาใช้งานได้เพียงพอ ข้อมูลมีจ�ำนวนไม่เพียงพอต่อ
การประมวลผล ตัวอักษรในชุดข้อมูลมีลักษณะโครงสร้างที่
ใกล้เคียงกัน หรือแม้แต่ตวั อักษรในกลุม่ เดียวกันอาจเขียนออกมา
ในลักษณะทีม่ คี วามแตกต่างกันมาก เป็นต้น ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด
เป็นเพียงข้อมูลสมมุติฐานที่อัตราการรู้จ�ำโดยใช้ขั้นตอนวิธี
kNN ต�ำ่ กว่า 90% อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ขัน้ ตอน
วิธี kNN ให้อตั ราการรูจ้ ำ� ทีส่ งู ทีส่ ดุ ถึง 98.42% โดยทดสอบกับ
ข้อมูลชุด MNIST ที่ใช้ข้อมูลชุดเรียนรู้จ�ำนวน 60,000 และ
ข้อมูลชุดทดสอบจ�ำนวน 5,000 ตัวเลข โดยใช้คุณลักษณะ
พิเศษที่แตกต่างกันถึง 4 เทคนิคด้วยกัน (37) การศึกษาการ
รู้จ�ำตัวอักษรลายมือเขียนโดยใช้ขั้นตอนวิธี kNN แสดงดัง
(Table 2)
นอกจากจะใช้เพียงขั้นตอนวิธี kNN ในการ รู้จ�ำ
ตัวอักษรลายมือเขียน ซึง่ สามารถเรียกวิธกี ารแบบนีว้ า่ การใช้
เพียงขัน้ ตอนวิธเี ดียวในการรูจ้ ำ� ซึง่ อาจเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะท�ำให้
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มี อั ต ราการรู ้ จ� ำ ที่ สู ง ยั ง มี อี ก หลากหลายงานวิ จั ย ที่ ใ ช้
เอ็นเซมเบิลเทคนิค (Ensemble Technique) ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มใช้กนั
อย่า งกว้ างขวางในงานด้านการจ�ำแนกรูปแบบ (Pattern
Classification) และ ML (38) วิธีนี้ท�ำงานด้วยการน�ำผลที่ได้
จากการคาดการณ์ของแต่ละขัน้ ตอนวิธมี าจัดกลุม่ ใหม่ โดยใน
แต่ ล ะ Classifier อาจจะแสดงค่า การคาดการณ์ ที่อาจจะ
แตกต่าง หรือเหมือนกัน ดังนัน้ ค่าการคาดการณ์ทปี่ รากฏบ่อยทีส่ ดุ
จาก Classifier ทั้งหมด นั่นก็คือผลลัพธ์ของ Ensemble
Technique
Kumar et al. (39) น�ำเสนอการรูจ้ ำ� ตัวเลขจากข้อมูล
ชุด MNIST โดยใช้ขั้นตอนวิธีที่ประกอบด้วย kNN, ANN และ
การวิเคราะห์จ�ำแนกประเภทเชิงเส้น (Linear Discriminant
Analysis: LDA) ในการแบ่งกลุ่มข้อมูล และคุณลักษณะพิเศษ
ที่ใช้ในประกอบด้วย Profile-Based Feature และ Kirsch
Operator Based Feature จากการทดลองปรากฏว่าอัตราการ
รู้จ�ำสูงที่สุดคือ 93% เมื่อใช้ Classifier เพียงตัวเดียว และเมื่อ
ใช้ MV ปรากฏว่าอัตราการรู้จ�ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น 98.05%
Azad et al. (38) ได้นำ� เสนอการรูจ้ ำ� ตัวเลขเปอร์เซีย
ด้วยวิธี Classifier Fusion โดยใช้ kNN, ตัวจ�ำแนกประเภทเชิง
เส้น (Linear Classifier: LC) และ SVM เป็นขั้นตอนวิธีในการ
รู้จำ� ตัวอักษร โดยค่าการคาดการณ์จากทัง้ 3 ขั้นตอนวิธจี ะถูก
น� ำ ไปหาค� ำ ตอบโดยวิธีก ารโหวตข้อมูล ชุดนี้ประกอบด้ วย
ข้อมูลชุดเรียนรู้ 15,000 และข้อมูลชุดทดสอบ 5,000 ตัวเลข
ในงานวิจยั นีไ้ ด้คำ� นวณหาคุณลักษณะพิเศษของตัวเลขจ�ำนวน
3 เทคนิคประกอบด้วย Directional Chain Code Frequencies,
Modified Edge Maps Features และ Transition Features
จากการทดลองปรากฏว่าอัตราการรูจ้ ำ� สูงถึง 99.90% จากนัน้
ทดสอบด้วยการใช้ข้อมูลทั้งสิ้น 20,000 ตัวเลข และแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ท�ำให้มอี ตั ราการรูจ้ ำ� เพิม่ ขึน้ เป็น 99.97%
นอกเหนือไปจากนัน้ งานวิจยั หลายฉบับแสดงให้เห็น
ถึงการน�ำ kNN ไปใช้งานร่วมกัน (Combination) กับขั้นตอน
วิธีอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรู้จ�ำตัวอักษรลายมือ
เขียน ดังต่อไปนี้
Pramod Kumar Sharma (40) น�ำเสนอการใช้งาน
Classifier มากกว่าหนึ่งประเภท (Classifier Combination
Method: CCM) เพื่ อ ท� ำการรู ้ จ� ำ ตั ว เลขลายมื อ เขี ย น ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย MLP, Learning Vector Quantization (LVQ)
และ kNN โดยผลลัพธ์จากทั้ง 3 Classifier ถูกน�ำมารวมกัน
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ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล น� ำ เข้ า ส� ำ หรั บ การค� ำ นวณด้ ว ย
Discriminant Function การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือMV ซึ่งมีอัตราการรู้จ�ำ 97.2% และ Classifier และ CCM
มีอตั ราการรูจ้ ำ� 98.1% จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าการรูจ้ ำ�
โดยใช้ CCM กับข้อมูลประเภทตัวเลขลายมือเขียนมีอตั ราการ
รู้จ�ำที่สูงกว่า MV
Zanchettin et al. (41) ได้นำ� ขัน้ ตอนวิธี kNN มารวม
เข้ากับ SVM ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า “KNN-SVM” ทั้งนี้ SVM
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี kNN ในการรู้จ�ำตัว
อักษรลายมือเขียน จากข้อสังเกตุ ผลลัพธ์ที่ถูกต้องของ kNN
โดยทั่วไปนั้นจะอยู่ที่ข้อมูลจ�ำนวน 2 ข้อมูลเท่านั้น (k=2) ดัง
นั้น SVM จึงถูกน�ำมาเพื่อช่วยตัดสินใจ แบ่งกลุ่มให้กับข้อมูล
ในกรณีที่ kNN ไม่สามารถแยกแยะได้ เช่น โครงสร้างของ ตัว
อักษรที่คล้ายกัน ท�ำให้มักจะเกิดข้อผิดพลาดเมื่อเขียนตัว
อักษรหนึ่งและไปคล้ายกับอีกตัวอักษรหนึ่ง เป็นต้น ผลของ
การทดลองโดยการใช้ขนั้ ตอนวิธี kNN มีอตั ราการรูจ้ ำ� 82.26%
เมือ่ ทดสอบกับชุดข้อมูล ตัวอักษรลายมือเขียนทีเ่ ขียนด้วยตัว
พิมพ์เล็กและเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งรวมกันเป็น 52 กลุ่ม
และเมื่อน�ำขั้นตอนวิธี KNN-SVM มาใช้ปรากฏว่ามีอัตราการ
รู้จ�ำเพิ่มขึ้นเป็น 83.76% ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 1.5%

สรุป

งานวิจัยฉบับนี้ได้ส�ำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน�ำวิธีการ
ค�ำนวณเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด k ต�ำแหน่งไปใช้เพื่อรู้จ�ำตัวอักษร
ลายมือเขียน โดย kNN เป็นวิธกี ารทีท่ ำ� งานไม่ซบั ซ้อน เหมาะ
ส�ำหรับการจัดหมวดหมูข่ อ้ มูล ขัน้ ตอนวิธี kNN สามารถท�ำได้
โดยหาค่าความใกล้เคียงระหว่างข้อมูลที่ต้องการจ�ำแนก และ
ข้อมูลทัง้ หมด โดยน�ำข้อมูลทีม่ คี า่ ระยะห่างน้อยทีส่ ดุ จ�ำนวน k
ข้อมูลมาพิจารณาจัดกลุ่ม จากการส�ำรวจพบว่า การรู้จ�ำตัว
อั ก ษรลายมื อ เขี ย นด้ ว ยขั้ น ตอนวิ ธี kNN มี อั ต ราการรู ้ จ� ำ
มากกว่า 90% ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากหลายปัจจัย เช่น คุณลักษณะ
พิเศษ ทีใ่ ช้ในงานวิจยั ลายมือเขียนทีอ่ าจมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่าง
กัน หรือตัวอักษรที่มีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม
เมื่อรวมวิธีการค�ำนวณหาคุณลักษณะพิเศษที่คงทน ต่อการ
ย่อขยาย และการหมุน เป็นต้น และขั้นตอนวิธี kNN เข้าด้วย
กัน มีผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของประสิทธิภาพการรูจ้ ำ� ตัวอักษร ท้าย
ที่สุด ขั้นตอนวิธี kNN ยังมีจุดเด่นทางด้านความเร็วเมื่อเทียบ
กับขั้นตอนวิธีประเภทอื่น เช่น ANN หรือ SVM เป็นต้น
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Table2 2 Study
Study ofof various
various handwritten
handwritten character
character recognition
recognition systems
systems using
using kNN
kNN algorithm
algorithm
Table
Authors

Dataset

Name
Borji et al.
(2008) (32)

Train

Image
Size
(Pixel)

MNIST

60,000 10,000

10

Farsi

60,000 20,000

10

Gurmukhi

3,150

350

56

Surinta et al.
(2012) (33)

Thai
Character

5,310

590

68

MNIST

9,000

1,000

10

Bangla
numeric

8,636

959

10

Devanagari
Vowel

6,910

2,281

13

Dhandra et al. Kannada
(2012) (35)
vowel and
English

2,000

2,000

Dhandra et al. Kannada
(2014) (36)
vowel

700

Elglaly and
Quek (2014)
(28)

196

Arabic

Feature
Extraction

Performances

Test Classes

Kumar et al.
(2011) (3)

Rathi et al.
(2012) (34)

Pre-processing

32x32 - N/A

- C2 features

87.80%
91.50%

100x100 - Normalization - Diagonal
- Contour Image features
- Transition
features

94.12%

- Hotspot
technique
- Mark direction
technique
- Direction of
chain code
technique

88.00%

90x90 - Binarization
- Removing
isolated object
- Median filter

- Feature mining
algorithm

96.14%

40

32x32 - Noise removal
- Normalization

- Density based
zone features

95.77%

700

14

40x40 - Binarization

- Normalized
chain code
- Wavelet filters

95.07%

84

28

64x64 - Noise removal
- Binarization
- Normalization

- Height/Width
- Number of
black pixels /
Number of
- Number of
horizontal
transitions
- Number of
vertical
transitions

90.00%

40x40 - Cropping to
exceeding part
- Binarization
- Normalization
- Thinning

89.90%
90.10%
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Table
2 Study
of various
handwritten
character
recognition
systems
using
algorithm
Table
2 Study
of various
handwritten
character
recognition
systems
using
kNNkNN
algorithm
(Cont.)
Authors

Dataset

Image
Size
(Pixel)

Pre-processing

Feature
Extraction

Performances

Name

Train

Test Classes

Kale et al.
(2014) (14)

Devanagari
Marathi

21,600

5,400

108

- Zernike moment
30x30 - Binarization
- Noise removal features
- Boundary
Tracing
- Normalization
- Skeletonization

95.82%

Babu et al.
(2014) (37)

MNIST

60,000

5,000

10

28x28 - Binarization
- Noise removal

- The number of
contours in the
image
- Area of the digit
- Height, Width
and Width to
Height ratio
features
- Distribution
features
- Skeleton
features

98.42%

Vyas and
Goswami
(2015) (31)

Gujarati
Numeral

2,100

900

10

20x20 - Noise removal
- Binarization
- Normalization
- Thinning

- Modified chain
code
- Discrete Fourier
Transform (DFT)
- Discrete Cosine
Transform (DCT)

93.60%

Surinta et al.
(2015) (25)

THI-C68

13,130

1,360

68

91.91%

THI-D10

8,055

1,500

10

BANG-C45

4,627

900

45

36X36 - Normalization - Histograms of
- Convert to
Oriented
grayscale image Gradients (HOG)
- Scale Invariant
Feature
Transform (SIFT)

BANG-C10

9,161

1,500

10

96.07%

23,329 11,287

25

96.12%

10

96.48%

LATIN-C25
LATIN-C10

1,637

880

97.83%
69.67%
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