
OCR คืออะไร?  

มาดูค�าอธิบาย OCR โดย Wikipedia:

การใช้ OCR ในวงการการเงินและบัญชี

 “การรู้จ�าอกัขระด้วยแสง (องักฤษ : Optical Character 
Recognition) หรือมักเรียกอย่างย่อว่า โอซีอาร์ (อังกฤษ : OCR) 
คือกระบวนการทางกลไกหรือทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแปลภาพ 
ของข้อความจากการเขียนหรือจากการพิมพ์ไปเป็นข้อความ 
ที่สามารถแก้ไขได้โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การจับภาพอาจท�า 
โดยเครื่องสแกนเนอร์กล้องดิจิทัล”

	 เราคงจ�ากนัได้ว่า	ในยคุหนึง่เมือ่เราอยากได้ตวัอย่างเอกสาร
ส�าคัญ	เช่น	รูปแบบสัญญา	หรือแบบฟอร์มเอกสารต่าง	ๆ	เราเคยดีใจ 
ที่สามารถให้เพื่อนสแกนเป็นรูปภาพและส่ง	 Email	 มาให้เราดูเป็น
ตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว	 แต่ถ้าเราอยากน�ามาใช้งานเราก็ต้องมานั่ง
พิมพ์ใหม่อีกคร้ัง	 แต่ด้วยเทคโนโลยี	OCR	 ชีวิตเราย่ิงง่ายขึ้น	 เพราะ	
OCR	คือ	 เทคโนโลยีที่สามารถแปลงภาพที่ไม่ว่าจะได้จากการสแกน
หรือถ่ายภาพ	 ให้เป็นข้อมูลในรูปแบบของไฟล์	Word	 หรือ	 Excel 
ได้เลย	 โดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่ให้เสียเวลา	 และสามารถแก้ไข
ข้อความได้

	 OCR	 ถูกน�ามาใช้งานในสหรัฐอเมริกามาต้ังแต่ราวป  ี
ค.ศ.	 1950	 เป็นต้นมา	 โดยภาครัฐน้ันน�ามาใช้ในกิจการไปรษณีย ์
ส่วนภาคเอกชนที่ บุกเบิกในการใช ้ประโยชน์จาก	 OCR	 คือ 
The	Reader’s	Digest	สื่อสิ่งพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ	เช่นกัน

	 ส่วนในปัจจุบันท่ีเราพอจะคุ้นเคยกัน	 คือ	 การใช้โปรแกรม	
Adobe	 Acrobat	 and	 Google	 Drive	 ในการแปลงภาพหรือไฟล ์
ที่สแกน	ให้เป็นรูปแบบของไฟล์	Word	หรือ	Excel	ได้เลย

	 เริ่มจากปี	ค.ศ.	1966	IBM	ได้เริ่มน�า	OCR	มาใช้กับเครื่อง
รดูบตัรเครดติ	จนกระทัง่ถงึปัจจบัุนในวงการบญัชไีด้มกีารพฒันา	OCR 
ในรูปแบบของโปรแกรม	 เพื่อแปลงรูปภาพ	 แล้วเลือกเฉพาะข้อมูล 
ที่ต้องการน�าไปเก็บไว้เพื่อให้โปรแกรมบัญชีมาเช่ือมต่อและน�าข้อมูล 
ไปบันทึกบัญชีได้เลย	โดยไม่ต้องบันทึกซ�้า	Application	ที่เป็นที่นิยม
และสามารถเช่ือมต่อกับโปรแกรมบัญชีได้หลากหลาย	 ซึ่งมีอยู ่ 
หลายตัว	ได้แก่	Hubdoc,	Receipt	Bank	และ	Expensify	เป็นต้น

	 ยิ่งไปกว่าน้ัน	 โปรแกรมบัญชีช้ันน�าอย่าง	 QuickBooks,	
Xero,	 Sage	 &	 etc.	 ถึงกับประกาศว่าจะมุ่งพัฒนาที่จะน�า	 OCR 
มาใช้เพ่ือให้การบันทึกบัญชีเป็นไปโดยอัตโนมัติ	 โดยไม่ต้องอาศัย 
นักบัญชีอีกต่อไป

การใช้ประโยชน์จาก OCR 

ในวงการบัญชี
1.แปลงเอกสารให้เป็นข้อมูล

2.การเชื่อมต่อข้อมูล 

สู่โปรแกรมบัญชี
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เหตุผลที่ในวงการบัญชีหันมาสนใจ

ในการน�า OCR มาใช้ ก็เพราะ..

ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  
เพราะการใช้ OCR ในการบันทึกบัญชี 
ช่วยประหยัดเวลาถึง 75% จากเดิมที่

ใช้นักบัญชีในการบันทึกบัญชี

ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลก

เพราะข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ใน Cloud server 
และเรียกดูได้ โดยไม่ต้องเปลืองกระดาษ

ในการพิมพ์ สามารถท�านายได้ว่า
ในอนาคตเราจะได้เห็น ส�านักงานไร้กระดาษ 
ในแผนกบัญชีของบริษัทต่าง ๆ อย่างแน่นอน

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานบัญชี 

เพราะการบันทึกบัญชีที่มีปริมาณมากแบบเดิม
สร้างความเครียดในการท�างานอย่างมาก
เมื่อน�า OCR มาใช้ พนักงานบัญชีสามารถ

ใช้เวลาที่เหลือไปท�างานที่ส�าคัญกว่านั้น เช่น
การวิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชีหรือช่วยวางแผน

ด้านการเงิน เป็นต้น

	 การท�างานของ	Application	เหล่านีก้ค็อืตวัหลักจะเป็น	Cloud	
Based	และจะมีตัวแถม	คือ	Application	ที่สามารถติดตั้งบนโทรศัพท์
มือถือ	 ซึ่งจะอ�านวยความสะดวกมากในเวลาเราไปซื้อสินค้าเราสามารถ
ถ่ายภาพใบเสรจ็เกบ็ไว้แล้ว	App.นัน้จะอ่านและเลอืกเฉพาะข้อมลูส�าคญั
ทางบัญชีไปเก็บไว ้ ในไฟล ์ 	 เพื่อรอเช่ือมต ่อกับโปรแกรมบัญช ี
เพ่ือให้นักบัญชีน�าไปตรวจสอบ	 ก่อนจะบันทึกบัญชีด้วยการคลิกเพียง 
ครั้งเดียว

อยากทราบแล้วใช่มั้ยว่า 

โปรแกรมเหล่านี้ท�างานยังไง ? 

ขั้นตอนการท�างานจะเป็นดังนี้

1. การแปลงเอกสารให้เป็นข้อมูล

 เมื่อสมัครเป็นลูกค้าแล้ว เราสามารถส่งเอกสาร 
ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ Invoice ฯลฯ เข้าสูโ่ปรแกรม ซึง่มีหลายวิธี 
ในการส่งเอกสาร คือ

1.1 Mobile phone : ถ่ายรูป	 Invoice	 หรือเอกสารทางบัญชีใด	 ๆ 
จาก	App.	ที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือ
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ลดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี 

เพราะการบันทึกด้วย OCR มีความถูกต้อง
แม่นย�ากว่าการท�างานของมนุษย์
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เหตุผลที่ในวงการบัญชีหันมาสนใจ

ในการน�า OCR มาใช้ ก็เพราะ..

ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  
เพราะการใช้ OCR ในการบันทึกบัญชี 
ช่วยประหยัดเวลาถึง 75% จากเดิมที่

ใช้นักบัญชีในการบันทึกบัญชี

ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลก

เพราะข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ใน Cloud server 
และเรียกดูได้ โดยไม่ต้องเปลืองกระดาษ

ในการพิมพ์ สามารถท�านายได้ว่า
ในอนาคตเราจะได้เห็น ส�านักงานไร้กระดาษ 
ในแผนกบัญชีของบริษัทต่าง ๆ อย่างแน่นอน

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานบัญชี 

เพราะการบันทึกบัญชีที่มีปริมาณมากแบบเดิม
สร้างความเครียดในการท�างานอย่างมาก
เมื่อน�า OCR มาใช้ พนักงานบัญชีสามารถ

ใช้เวลาที่เหลือไปท�างานที่ส�าคัญกว่านั้น เช่น
การวิเคราะห์ตัวเลขทางบัญชีหรือช่วยวางแผน

ด้านการเงิน เป็นต้น

	 การท�างานของ	Application	เหล่านีก้ค็อืตวัหลักจะเป็น	Cloud	
Based	และจะมีตัวแถม	คือ	Application	ที่สามารถติดตั้งบนโทรศัพท์
มือถือ	 ซึ่งจะอ�านวยความสะดวกมากในเวลาเราไปซื้อสินค้าเราสามารถ
ถ่ายภาพใบเสรจ็เกบ็ไว้แล้ว	App.นัน้จะอ่านและเลอืกเฉพาะข้อมลูส�าคญั
ทางบัญชี ไปเก็บไว ้ ในไฟล ์ 	 เพื่อรอเชื่อมต ่อกับโปรแกรมบัญช ี
เพ่ือให้นักบัญชีน�าไปตรวจสอบ	 ก่อนจะบันทึกบัญชีด้วยการคลิกเพียง 
ครั้งเดียว

อยากทราบแล้วใช่มั้ยว่า 

โปรแกรมเหล่านี้ท�างานยังไง ? 

ขั้นตอนการท�างานจะเป็นดังนี้

1. การแปลงเอกสารให้เป็นข้อมูล

 เมื่อสมัครเป็นลูกค้าแล้ว เราสามารถส่งเอกสาร 
ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จ Invoice ฯลฯ เข้าสูโ่ปรแกรม ซึง่มีหลายวิธี 
ในการส่งเอกสาร คือ

1.1 Mobile phone : ถ่ายรูป	 Invoice	 หรือเอกสารทางบัญชีใด	 ๆ 
จาก	App.	ที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือ
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1.2 Email : เมือ่สมคัรเป็นลกูค้าจะได้รบั	Email	ทีส่ามารถใช้ส่งเอกสารทีต้่องการ
เข้าสู่	 Eerver	 ของโปรแกรมทาง	 Email	 เพื่อแปลงและแยกข้อมูลทางบัญช ี
ที่ต้องการไปเก็บไว้

1.3 Scan : สแกนเอกสาร	ทางบัญชีแล้ว	Upload	ไปยังโปรแกรมนั้นเอกสาร
ที่มาจากแหล่ง		1	-	3	จะถูกแปลงเป็นข้อมูลเพื่อรอการน�าไปบันทึกบัญชี

โดยขอยกตัวอย่างจากวิธีที่ 1.1 เพื่อความเข้าใจ

	 จากภาพถ่ายของใบเสรจ็	ในข้อ	1.1	โปรแกรมจะใช้	OCR	ในการแปลง
ภาพ	 และแยกเป็นข้อมูลที่ส�าคัญในการบันทึกบัญชี	 ออกมาเป็นส่วน	 ๆ	 เช่น 
ชือ่ผูข้าย	วนัที	่วธิกีารจ่ายเงนิ	และจ�านวนเงนิ	เป็นต้น	เพือ่รอไว้เช่ือมต่อไปบนัทกึ
ข้อมูลในโปรแกรมบัญชีโดยอัตโนมัติ	 ข้อมูลท่ีได้จากวิธีอื่น	 ๆ	 ก็จะถูกแปลง 
เป็นข้อมูลที่พร้อมต่อการบันทึกบัญชีตามแนวทางเดียวกัน

2. การเชื่อมต่อข้อมูลสู่โปรแกรมบัญชี 

โดย..นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ 
กรรมการ	ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 

ด้านการวางระบบบัญชี

	 ตามที่ได้เคยกล่าวไว้ในฉบับก่อนว่าประโยชน์ของ	
Cloud	Based	Accounting	คือ	การเปิดกว้างให้	Application	
ต่าง	ๆ	มาเชื่อมต่อ	เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลมาบันทึกบัญชี	เมื่อเรา
เข้าไปใช้งานโปรแกรมบัญชีที่สามารถเชื่อมต่อกับ	 OCR	
โปรแกรมได้	เราจะสามารถดึงข้อมูลที่	OCR	ได้เก็บไว้ให้มาลง
บัญชี 	 โดยไม ่ต ้องบันทึกบัญชีอีก	 เช ่น	 เลขที่ เอกสาร 
ชื่อคู่ค้า	ชื่อและรหัสสินค้า	จ�านวนเงิน	จ�านวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	
เป็นต้น	จะเห็นได้ว่าช่วยประหยัดเวลาการบันทึกบัญชีได้มาก	
และส�าหรับรายการที่เกิดขึ้นประจ�า	 เราสามารถก�าหนดไว ้
ล่วงหน้าว่าจะลงรหัสบัญชีอะไร	เช่น	ก�าหนดว่า	ถ้าชื่อคู่ค้าคือ 
การไฟฟ้า	 เราจะให้บันทึกเป็นค่าไฟ	 โดยอัตโนมัติ	 ดังนั้น 
นักบัญชีเพียงแต่ตรวจข้อมูลเหล่านั้นกับภาพถ่ายของเอกสาร	
เช่น	 Invoice	ที่จะส่งมาด้วยกันกับข้อมูลอีกครั้ง	หากถูกต้อง 
กเ็พยีงแต่กด	Enter	เพยีงครัง้เดยีว	ข้อมลูเหล่านัน้จะถกูบนัทกึ
ในระบบบัญชีทันที

	 จะเห็นได้ว่า	OCR	ช่วยให้พัฒนาการของการจัดท�า
บัญชี	 เปลี่ยนจากการที่ต้องบันทึกข้อมูลในปริมาณมาก	 ๆ 
โดยนักบัญชีไปสู่ยุคของการที่ข้อมูลทางบัญชีไหลจากแหล่ง
หน่ึงไปอีกแหล่งหน่ึงในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ 
มีการบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติหรืออาศัยการบันทึกข้อมูลที่ใช้
เวลาน้อยกว่าเดิม	เพียงหนึ่งสัมผัสของปลายนิ้ว	(One	click)	
เท่านั้น

	 จากการที่ผู้เขียนได้เล่าถึงการน�า	 Cloud	 Based	
Accounting	Software,	Mobile	Accounting,	AI	และ	OCR	
มาใช้ในวงการบัญชี	 ทราบว่ามีหลายท่านโทรเข้ามาสอบถาม 
ที่สภาวิชาชีพบัญชีว่า	 เทคโนโลยีเหล่านีเ้กดิขึน้แล้วจรงิหรอื 
ขอตอบว่า	 จริงแท้แน่นอนค่ะ	 และสภาวิชาชีพบัญชี	 โดย 
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีมีแผนการ 
จัดสัมมนาเพื่อน�าเสนอให้ท่านเห็นกับตาเลยว่า	 เทคโนโลยี
เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจริง	 ๆ	 ค่ะ	 ถ้าอยากให้สัมมนานี้เกิดขึ้น 
ฝากช่วยกันแจ้งความจ�านงมาที่สภาวิชาชีพบัญชีด้วยนะคะ 
ถ้ามจี�านวนมากพอเราน่าจะจดัให้ได้ค่ะ	ขอบคณุและสวสัดค่ีะ
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