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ปัจจุบันระบบตรวจสอบด้วยวดิีโอได้มกีารนำามาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจ
เกิดขึ้น หรือแสดงภาพวดิีโอย้อนหลังเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการนำามาใช้งานด้านการจราจรของ
ประเทศไทยเพื่ออา่นป้ายทะเบียนยานพาหนะบนท้องถนน ในการจัดหาระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะจ ำาเป็น
ต้องคำานึงถึงสมรรถนะในการทำางาน แต่หลักเกณฑก์ารพิจารณาน้ันยังไม่มีการกำาหนดให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ผู้ทำาแต่ละรายมีวิธกีารทดสอบสมรรถนะที่แตกต่างกัน และการทดสอบสมรรถนะไม่ได้คำานึงถึงระบบอ่านป้าย
ทะเบียนยานพาหนะที่นำาเข้ามาใช้งานในประเทศไทย ทำาให้ผู้ใช้ไม่สามารถนำาข้อมูลสมรรถนะของระบบอ่านป้าย
ทะเบียนยานพาหนะที่ผู้ทำาระบุมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพจิารณาเพือ่จัดหาระบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้ ดว้ย
เหตุนี้จึงไดก้ำาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ขึ้นสำาหรับวัดสมรรถนะการอ่านป้ายทะเบียนของระบบอ่านป้าย
ทะเบียนยานพาหนะให้เป็นในแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้อา้งอิงต่อไป

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ จัดท ำาขึ้นตามความร่วมมือดา้นการมาตรฐานระหว่าง ส ำานักงานมาตรฐาน
ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีกำาหนดข้ึนโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ทำา ผู้ใช้ และเอกสารต่อไปน้ี เป็นแนวทาง

IEC 62676-4:2013 Video surveillance systems for use in security applications – Part 4: Application
guidelines

IEC  62676-5:2018  Video  surveillance  systems  for  use  in  security  applications  –  Part  5:  Data
specifications and image quality performance for camera devices

ITU-R BT.500-14 Methodologies for the subjective assessment of the quality of television images

มาตรฐานน้ีเป็นเล่มหน่ึงในอนุกรมของมาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวดิีโอ ซ่ึงมีโครงสรา้งของอนุกรมมาตรฐาน ดังน้ี

จ



มาตรฐานระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ -
เล่ม 3 ระบบรู้จำา ส่วนที่ 1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

1. ขอบข่าย

1.1 ทัว่ไป
มาตรฐานนี้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะด้านสมรรถนะการทำางานของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ

(vehicle license plate recognition system) ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ระบบอ่านป้ายทะเบียน” หมายถึง
คอมพวิเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรืออุปกรณ์อื่น ที่ท ำาหน้าที่อา่นป้ายทะเบียนยานพาหนะ
ทั้งน้ีหมายรวมถึงซอฟต์แวรท์ี่ทำาหน้าทีดั่งกล่าวข้างต้น

มาตรฐานน้ี มีจดุประสงค์เพื่อกำาหนดวิธกีารทดสอบ และการประเมินด้านสมรรถนะที่ต้องการ ดา้นความแม่นยำาในการ
ตรวจจับและการอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ และความเร็วในการทำางานของระบบอ่านป้ายทะเบียนให้เป็นไปในลักษณะ
เดียวกัน อธิบายข้ันตอนการทดสอบ สภาพแวดล้อมสำาหรับการทดสอบ และการประเมินผลการทดสอบ

1.2 ข้อยกเว้น
มาตรฐานน้ีไม่ครอบคลุม

- ระบบอ่านป้ายทะเบียนที่ไม่สามารถนำาเข้าชุดภาระงานมาตรฐานได้โดยวิธีการทีก่ำาหนดในมาตรฐาน

- ระบบอ่านป้ายทะเบียนที่ออกแบบมาเพื่อทำางานในรูปแบบของการให้บริการเว็บ (web service)

1.3 ข้อกำาหนดเพิ่มเติม
อาจต้องมีข้อกำาหนดเพิ่มเติม สำาหรับระบบอ่านป้ายทะเบียนที่มีลักษณะต่อไปน้ี

- ระบบอ่านป้ายทะเบียนที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับตัวอักษรไทย ตวัเลขไทย  และตัวเลขอารบิค 
หมายเหต:ุ ป้ายทะเบียนดังกล่าว หมายถึง ป้ายทะเบียนที่ไม่ได้ออกโดยกรมขนส่งทางบก และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น ป้าย

ทะเบียนของประเทศอ่ืน

- ระบบอ่านป้ายทะเบียนที่ประสงค์ให้ทำางานร่วมกับฟังก์ชันพิเศษของกล้องโทรทศัน์วงจรปิด

- ระบบอ่านป้ายทะเบียนที่ประสงค์ให้ใช้กับระบบกล้องโทรทัศนว์งจรปิดมากกว่า 1 กล้อง ในการอ่านป้ายทะเบียน
1 ป้าย

2. เอกสารอ้างอิง
1



เอกสารอ้างอิงต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อกำาหนดในมาตรฐานนี้ สำาหรับเอกสารอ้างอิงทีร่ะบุปี ให้ใชอ้้างอิงเฉพาะ
ฉบับน้ันเท่าน้ัน สว่นเอกสารอา้งอิงที่ไม่ไดร้ะบุปี  ให้ใช้ฉบับล่าสุดที่ประกาศ (รวมทั้งฉบับแก้ไข)

มศอ. 1005.1 มาตรฐานระบบตรวจสอบดว้ยวดิีโอ เล่ม 1 คุณลักษณะทีต่้องการทั่วไป

IEC 62676-3 Video surveillance systems for use in security applications - Part 3: Analog and digital
video interfaces

3. บทนิยาม

3.1 คำาศัพท์และคำาจำากดัความ
สำาหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานน้ี  คำาศพัท์และคำาจำากัดความทีใ่ช้ให้เป็นดังต่่อไปน้ี

3.1.1 การอา่นป้ายทะเบียน (license plate recognition) หมายถึง การตรวจจับ วิเคราะห์รูปแผ่นป้ายทะเบียนจากไฟล์
ภาพน่ิงและ/หรือไฟล์วดิีโอ (ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว) และแปลงเป็นข้อมูลตัวเลข และตวัอักษร

3.1.2 การอา่นป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง (real-time license plate recognition) หมายถึง การอา่นป้ายทะเบียนที่ทำางาน
โดยรับข้อมูลภาพเคลื่อนไหวโดยตรงจากกล้องโทรทัศนว์งจรปิด หรอืกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวประเภทอื่น ๆ  เช่น  กล้องติด
รถยนต์ กล้องสมาร์ทโฟน
3.1.3 การอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์ (offline license plate recognition) หมายถึง การอ่านป้ายทะเบียนที่ทำางานกับ
ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้
3.1.4 ข้อมูลจริง (ground truth) หมายถึง ข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดอยา่งน้อยดังนี้ ข้อมูลบนป้ายทะเบียน ต ำาแหน่งของป้าย
ทะเบียน เวลาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดอื่น ๆ ของภาระงานมาตรฐาน 
3.1.5 ภาระงานมาตรฐาน (standard load) หมายถึง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวอ้างอิงซ่ึงทราบข้อมูลจริง 
หมายเหต:ุ ภาระงานมาตรฐานที่เก็บรวมไว้เป็นจำานวนมาก เรียกว่า คลังภาระงานมาตรฐาน

3.1.6 ชุดภาระงานมาตรฐาน (standard load data set) หมายถึง ภาระงานมาตรฐานที่จดัเตรียมไว้เป็นชุด ส ำาหรับใช้
ทดสอบสมรรถนะของตัวอย่างทดสอบ
3.1.7 ตวัอยา่งทดสอบ (equipment under test) หมายถึง ตวัอยา่งที่ใช้ทดสอบ ซ่ึงเป็นตัวแทนของระบบอ่านป้ายทะเบียน
ที่ผู้ใช้ได้รับหรือต้องเป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนจริงซ่ึงพร้อมส่งมอบให้แก่ผู้ใช้
3.1.8 ฐานทดสอบ (test platform) หมายถึง ชุดฮาร์ดแวร์และชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้สำาหรับทดสอบหรือร่วมทดสอบกับตัวอย่าง
ทดสอบ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์เครือข่าย
3.1.9 ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ (video surveillance system) หมายถึง ระบบซ่ึงประกอบด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวม
ถึงอุปกรณ์สำาหรับการตรวจสอบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งและควบคุม ซึ่งจ ำาเป็นสำาหรับเฝ้าระวัง
ในพื้นที่คุ้มครอง
หมายเหต:ุ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอรู้จักกันในชื่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (closed circuit television system : CCTV system)
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3.1.10 ผลบวกจริง (true positive) หมายถึง ผลที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนแสดงสถานะว่ามีป้ายทะเบียน เมื่อมีป้ายทะเบียน
ปรากฏในภาระงานมาตรฐาน
หมายเหต:ุ ในการประเมินผลบวกจริงจะนับผลเพียง 1 ครั้ง ต่อยานพาหนะ 1 คันที่ปรากฏในฉาก (scene) ของภาพเคลื่อนไหว หากจับได้มากกว่า 1 ครั้ง

ครั้งอ่ืน ๆ ทีร่ะบบอ่านป้ายทะเบียนตรวจจับได้จะนับเป็นผลบวกเท็จ

3.1.11 ผลบวกเท็จ (false positive) หมายถึง ผลที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนแสดงสถานะว่ามีป้ายทะเบียน แต่ไม่มีป้าย
ทะเบียนปรากฏในภาระงานมาตรฐาน
3.1.12 ผลลบเท็จ (false negative) หมายถึง ผลที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนไม่แสดงสถานะว่ามีป้ายทะเบียน เมื่อมีป้าย
ทะเบียนปรากฏในภาระงานมาตรฐาน
3.1.13 อัตรากรอบภาพ (frame rate) หมายถึง อตัราการแสดงภาพน่ิงที่ประกอบรวมกันเป็นภาพเคลื่อนไหวในระยะเวลา 1
วินาที มีหน่วยเป็นเฟรมต่อวินาที
3.1.14 ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมการทำางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำาหนด
คำาสั่ง ชุดคำาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำาหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมตัิ
3.2 ตัวย่อ

สำาหรับวัตถุประสงค์ของมาตรฐานฉบับน้ี ตวัย่อที่ใช้ ให้มีความหมายต่่อไปน้ี

3.2.1 CCTV system: close circuit television system ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

3.2.2 EUT: equipment under test ตัวอยา่งทดสอบ

3.2.3 FPS: frame per second เฟรมต่อวินาที

3.2.4 RTSP: real time streaming protocol โพรโทคอลการสตรีมมิ่งแบบเวลาจริง

3.2.5 GT: ground truth ข้อมูลจริง

4. ข้อกำาหนดทั่วไป

4.1 เครื่องหมายและฉลาก
บนบริภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อยตอ้งแสดงเครื่องหมายหรือข้อความแสดงรายละเอียดต่อไปน้ีเป็นภาษาไทยที่ถูก

ต้องอา่นได้ง่าย ชัดเจน ติดแน่นและถาวร

(1) ชื่อแบบรุ่น (model) ชนิด และประเภท

(2) หมายเลขรหัสบริภัณฑ์

(3) เดือนปีที่ทำา

(4) ชื่อผู้ทำา หรือโรงงานที่ทำา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
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(5) ชนิดของการเข้ารหัสไฟล์ภาพเคลื่อนไหว รูปแบบไฟล์ (format file) และโพรโทคอลการสตรีมมิ่งภาพเคลื่อนไหวที่
สามารถใช้งานได้

กรณีที่เป็นกล้องโทรทัศนว์งจรปิดหรอืคอมพวิเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่ต้องต่อแหล่งจ่ายไฟฟา้
กำาลังจากแหล่งจ่ายภายนอก ต้องแสดงรายละเอียดต่อไปน้ีเพิ่มด้วย

(6) ชนิด ประเภท ความถ่ีและแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าที่กำาหนด

กรณีที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ต้องแสดงรายละเอียดต่อไปน้ีเพิ่มด้วย

(7) คุณลักษณะของกล้องที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้

(8) จำานวนกล้องสูงสุดที่สามารถรองรับได้
หมายเหตุ 1: สำาหรับกรณีต่อไปน้ี อนุญาตให้ไม่ต้องแสดงภาษาไทยได้ 

- เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นไปตาม มอก. หรือมาตรฐานระดับนานาชาติแล้ว

- ข้อความซ่ึงแสดงหน่วยเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ 2: รายละเอียดในข้อ (5) อนุญาตให้แสดงในคู่มือการใช้งานได้

หมายเหตุ 3: สำาหรับซอฟต์แวร์ อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายหรือรายละเอียดบนหน้าจอแสดงผลได้

การตรวจสอบให้ทำาโดยการตรวจพินิจและกรณีแสดงข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ให้ท ำาโดยการถูเครื่องหมายเป็นเวลา 15
วินาทีด้วยผา้ชุ่มนำ้า และอีก 15 วินาทีด้วยผา้ชุ่มปิโตรเลียมสปิริต (petroleum spirit) ภายหลังการทดสอบนี้ เครื่องหมาย
ต้องอา่นได้ง่าย ข้อมูลสำาคัญต้องไม่เลือนหาย ต้องไม่สามารถเอาแผ่นเครื่องหมายออกโดยงา่ย และต้องไม่มว้นหรือโก่ง

4.2 คู่มือ
ต้องมีภาษาไทยและรายละเอียดครบถ้วน เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ใน มศอ. 1005.1

5. การทดสอบ

5.1 ภาวะทัว่ไปสำาหรับการทดสอบ
5.1.1 สภาพแวดล้อมสำาหรับการทดสอบ

ให้ทดสอบระบบอ่านป้ายทะเบียนที่ อุณหภูมิ 25°C ± 2°C และความชื้นสัมพัทธ์ 40% ถึง 80% โดยไม่มีการควบแน่น
กรณีที่ผู้ทำาระบุอุณหภูมิและ/หรือความชื้นสัมพทัธ์สูงกว่าเกณฑ์ทีร่ะบุข้างต้น ให้เลือกใช้สภาพแวดล้อมตามที่ผูท้ ำาระบุไว้

ให้บันทึกรายละเอียดของสภาพแวดล้อมในรายงานผลการทดสอบ

5.1.2 แหล่งจ่ายกำาลังไฟฟา้สำาหรับการทดสอบ
ให้ทดสอบระบบอ่านป้ายทะเบียนที่ แรงดันไฟฟา้ 230 V ± 5%  ความถ่ี 50 Hz ± 5% กรณีที่ผู้ทำาระบุชนิด ประเภท

แหล่งจ่ายกำาลังไฟฟา้เป็นอย่างอื่น ให้ทดสอบภายใต้ชนิด ประเภทแหล่งจ่ายกำาลังไฟฟ้าที่ผู้ทำาระบุไว้
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ให้บันทึกรายละเอียดของแหล่งจ่ายกำาลังไฟฟ้าในรายงานผลการทดสอบ
หมายเหต:ุ ควรมีระบบสำารองไฟฟ้าและเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าเพื่อป้องกันกรณีที่แหล่งจ่ายไฟฟา้ขัดข้อง

5.2 เครื่องทดสอบ
เครื่องวัดเวลาต้องมีความละเอียดอย่างตำ่า 0.01 วินาที

5.3 การเตรียมการทดสอบ
5.3.1 ฐานทดสอบ

ให้เลือกฐานทดสอบที่มีสมรรถนะตามที่ผู้ทำาระบุหรือดีกวา่ หากไม่ไดร้ะบุไว้ให้เลือกใชต้ามความเหมาะสม ยกเว้นส่วน
อุปกรณ์เครือข่ายและสายส่งข้อมูล (data transmission line) ทีท่ำาหน้าที่ส่งข้อมูลชุดภาระงานมาตรฐานให้กับตัวอย่าง
ทดสอบ  ต้องสามารถส่งข้อมูลได้ที่ความเรว็ไม่ตำ่ากว่า 1 จกิะบิตต่อวินาที

ให้บันทึกรายละเอียดของส่วนประกอบที่เลือกใช้ในรายงานผลการทดสอบ
หมายเหต:ุ สายส่งข้อมูลให้หมายรวมถึงการส่งข้อมูลแบบไร้สาย

5.3.2 การตั้งคา่ฐานทดสอบ
ติดตั้งฐานทดสอบตามวธิีการที่ระบุไวใ้นคู่มือของส่วนประกอบต่าง ๆ ของฐานทดสอบ  และปรับตั้งค่าฐานทดสอบใน

ลักษณะที่จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด 

ให้บันทึกรายละเอียดการตั้งคา่ฐานทดสอบทั้งหมดเก็บไว้

5.3.3 การตั้งคา่ตวัอย่างทดสอบ
ติดตั้งตัวอยา่งทดสอบตามวธิีการที่ระบุไวใ้นคู่มือ ให้วางตวัอย่างทดสอบบนที่ติดตั้งหรือฐานรองที่มั่นคง กรณทีี่ทดสอบ

หลายตวัอย่างทดสอบพร้อมกัน ต้องจัดตำาแหน่งของแต่ละตัวอย่างให้ห่างกัน และห่างจากผนังโดยรอบไม่น้อยกว่า 15
เซนติเมตร และการตั้งคา่ตัวอยา่งทดสอบให้ใช้ค่าปริยายของตวัอย่างทดสอบ

เชื่อมต่อตัวอยา่งทดสอบเข้ากับฐานทดสอบ ให้ฐานทดสอบส่งข้อมูลให้กับตัวอย่างทดสอบ บันทึกความเรว็เฉลี่ยในการ
รับข้อมูลจากฐานทดสอบภายในระยะเวลา 10 นาที ต้องมีความเร็วเฉลี่ยตามที่ตัวอยา่งกำาหนดไว้

กรณีตวัอย่างทดสอบไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานทดสอบได้ ให้เชื่อมต่อตามวิธีที่ผู้ทำากำาหนด

ให้บันทึกรายละเอียดการตั้งคา่ตวัอย่างทดสอบทั้งหมดเก็บไว้

5.3.4 ชุดภาระงานมาตรฐาน
ให้เลือกชดุภาระงานมาตรฐานตามวิธีที่ให้ไวใ้นภาคผนวก ก.1

หมายเหตุ 1: แนะนำาให้คลังภาระงานมาตรฐาน มีภาระงานมาตรฐานเริ่มต้น 500 000 ป้ายทะเบียน กรณีที่ต้องการเพิ่มภาระงานมาตรฐาน ให้เพิ่มเป็นจำานวนเท่า
ของ 50 000 โดยคลังภาระงานมาตรฐานต้องมีรูปแบบการใช้งานทุกรูปแบบในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

หมายเหตุ 2: กรณีที่ไม่มีภาระงานมาตรฐานหรือมีไม่พอ ให้สรา้งภาระงานมาตรฐานตามวิธีในภาคผนวก ข.
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5.4 วิธีทดสอบ
5.4.1 การทดสอบการอา่นป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

ให้สตรีม (stream) ชุดภาระงานมาตรฐานเข้าสู่ตัวอยา่งทดสอบผ่านโพรโทคอล RTSP หรือ MJPEG ที่อตัรากรอบภาพ
25 เฟรมต่อวินาที กรณีที่ผูท้ำาระบุอัตรากรอบภาพในการทำางานของตัวอยา่งทดสอบตำ่ากวา่ที่ระบุในมาตรฐาน ให้ทดสอบโดย
ใช้อัตรากรอบภาพตามที่ผู้ทำาระบุ บันทึกรายละเอียดอตัรากรอบภาพที่ใช้ในรายงานผลการทดสอบ และบันทึกผลลัพธ์ที่ได้
จากตัวอย่างทดสอบตามรูปแบบที่ให้ไว้ในภาคผนวก ค.1
หมายเหต:ุ อนุญาตให้ใช้แอพพลิเคชันอ่ืนแปลงรูปแบบผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปแบบที่กำาหนด
อนุญาตให้ผู้ทำาปรับแต่งตัวอยา่งทดสอบ และดำาเนินการทดสอบซำ้าได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องใช้ชดุภาระงานมาตรฐานสำาหรับการ
ทดสอบคนละชุดกับการทดสอบครั้งที่ 1 และบันทึกผลลัพธท์ี่ได้จากตวัอย่างทดสอบที่ปรับแต่งแล้ว

5.4.2 การทดสอบการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์
ใหต้ัวอย่างทดสอบเรียกไฟล์ชุดภาระงานมาตรฐานจากฐานทดสอบมาประมวลผลจนเสร็จสิ้น จับเวลาการท ำางานของ

ตวัอย่างทดสอบ

บันทึกเวลาและผลลัพธ์ที่ไดจ้ากตัวอยา่งทดสอบตามรูปแบบที่ให้ไว้ในภาคผนวก ค.1

5.5 การประเมินสมรรถนะของตัวอย่างทดสอบ
ให้ประเมินสมรรถนะของตัวอยา่งทดสอบ โดยประเมินสมรรถนะโดยรวมของตัวอยา่งทดสอบ และประเมินแยกตามรูป

แบบการใช้งานของตวัอย่างทดสอบในภาคผนวก ก.2 (ถ้ามี) ดังต่อไปน้ี

5.5.1 ความแม่นยำาในการตรวจจับ
ให้นำาผลลพัธจ์ากการทดสอบการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง และการทดสอบการอา่นป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

เทียบกับข้อมูลจริง จากน้ันนำาผลที่ได้มาคำานวณหาคา่ F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียนของตัวอย่างทดสอบ จาก
สมการ

F 1 − Score=
2 (Precision × Recall)
(Precision+Recall)

× 100

โดยที่ คำานวณคา่ Precision ของการตรวจจับป้ายทะเบียน ไดจ้ากสมการ

Precision=
TPR

TPR+FPR

เมื่อ

Precision คือ อตัราส่วนของจำานวนผลลัพธ์ที่เป็นผลบวกจริง (true positive result) ต่อจำานวน
ผลลัพธ์ที่เป็นผลบวกจริงรวมกับจำานวนผลลัพธ์ที่เป็นผลบวกเท็จ (false positive
result)
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TPR คือ จำานวนผลลัพธท์ี่เป็นผลบวกจริงที่ได้จากตวัอย่างทดสอบ

FPR คือ จำานวนผลลัพธท์ี่เป็นผลบวกเท็จที่ได้จากตวัอย่างทดสอบ

และ คำานวณคา่ Recall ของการตรวจจับป้ายทะเบียน ไดจ้ากสมการ

Recall= T PR
TPR+F N R

เมื่อ

Recall คือ อัตราสว่นของจำานวนผลลัพธ์ที่เป็นผลบวกจริงที่ได้จากตวัอย่างทดสอบต่อจำานวน
ผลลัพธ์ที่เป็นผลบวกจริงรวมกับจำานวนผลลัพธ์ที่เป็นผลลบเท็จ

FNR คือ จำานวนผลลัพธท์ี่เป็นผลลบเท็จที่ได้จากตัวอยา่งทดสอบ (false positive result)
หมายเหต:ุ ควรตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการทำางานของตัวอย่างทดสอบเพื่อประเมินค่า TPR FPR และ FNR จะทำาโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์กับข้อมูลจริงของ

ชุดภาระงานมาตรฐาน ในการเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบด้วย ข้อมูลบนป้ายทะเบียน เวลาที่ตรวจจับป้ายทะเบียนได้ และตำาแหน่งของป้ายทะเบียน
บนภาระงานมาตรฐานที่แสดงในระบบพิกัด XY (XY coordinate)  เนื่องจากการระบุตำาแหน่งป้ายทะเบียนในรูปแบบระบบพิกัด XY ของตัวอย่าง
ทดสอบแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกัน การเปรียบเทียบตำาแหน่งป้ายทะเบียนระหว่างข้อมูลจริงและผลลัพธ์ของตัวอย่างทดสอบก ำาหนดให้มีค่า
อินเตอร์เซกชันโอเวอร์ยูเนียน (intersection over union: IoU) ต้องไม่ตำ่ากว่า 0.5 โดยคำานวณค่าอินเตอร์เซกชันโอเวอร์ยูเนียน จากสมการ

IoU=
|P∩ G|
P∪ G

เมื่อ

P คือ เซตของพิกเซลในกรอบที่มาจากผลลัพธ์ของตัวอย่างทดสอบ

G คือ เซตของพิกเซลในกรอบที่มาจากข้อมูลจริง

5.5.2 ความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียน
ให้นำาผลลพัธจ์ากการทดสอบการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริงทั้ง 2 ครั้ง และการทดสอบการอา่นป้ายทะเบียนแบบ

ออฟไลน์เทียบกับข้อมูลจริง จากน้ันนำาผลที่ได้มาคำานวณหาค่าความแม่นยำาในการอา่นป้ายทะเบียนของตัวอย่างทดสอบ จาก
สมการ

accuracy r=
LPR EUT

LPRGTD
× 100

เมื่อ

accuracyr คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำาในการอา่นป้ายทะเบียน

LPREUT คือ จำานวนป้ายทะเบียนที่ตัวอย่างทดสอบอ่านได้ถูกต้องตามข้อมูลจริง

LPRGTD คือ จำานวนป้ายทะเบียนที่รู้รายละเอียดในชุดภาระงานมาตรฐาน
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5.5.3 ความเร็วในการทำางานของตวัอย่างทดสอบ

5.5.3.1 ความเร็วในการอา่นป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง
ให้ประเมินความเรว็ในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริงของตัวอย่างทดสอบโดยค ำานวณค่าเวลาเฉลี่ยของการอ่าน

ป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง จากสมการ

speed rt=

∑
i=1

n

( tr i − ta i)
n

เมื่อ

speedrt คือ ความเร็วในการอา่นป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง หน่วยเป็น วินาทีต่อป้าย

tr คือ เวลาทีต่ัวอยา่งทดสอบอ่านป้ายได้ หน่วยเป็น วินาที

ta คือ เวลาที่ป้ายทะเบียนแต่ละป้ายเริ่มปรากฎบนภาพเคลื่อนไหว หน่วยเป็น วินาที

n คือ จำานวนป้ายทะเบียนที่ตัวอย่างทดสอบตรวจจับได้ หน่วยเป็นป้าย

5.5.3.2 ความเร็วในการอา่นป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์
ให้ประเมินความเรว็ในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์ของตัวอย่างทดสอบโดยค ำานวณค่าอตัราส่วนของเวลาอ่าน

ป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์ของตัวอย่างทดสอบเทียบกับเวลาของภาระงานมาตรฐาน จากสมการ

speed ol=
t eut

t l

เมื่อ

speedol คือ ความเร็วในการอา่นป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

teut คือ เวลาที่ตัวอย่างทดสอบใช้อ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์ทั้งชุดภาระงานมาตรฐาน
หน่วยเป็น วินาที

tl คือ เวลาของไฟล์ชดุภาระงานมาตรฐาน หน่วยเป็น วินาที
หมายเหต:ุ การประเมินสมรรถนะของตัวอย่างทดสอบให้เป็นไปตามความสามารถของตัวอย่างทดสอบ กรณีที่ตัวอย่างทดสอบทำาได้เฉพาะการอ่านทะเบียน การ

ประเมินสมรรถนะของตัวอย่างทดสอบ ให้ประเมินเฉพาะการอ่านทะเบียน กรณีที่ ตัวอย่างทดสอบทำาได้ทั้งการอ่านทะเบียนและจังหวัด  การประเมิน
สมรรถนะของตัวอย่างทดสอบให้ประเมินทั้งการอ่านทะเบียนและจังหวัด

6. รายงานผลการทดสอบ

รายงานผลการทดสอบ อยา่งน้อยต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี
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6.1 ข้อมูลการทดสอบ เป็นส่วนที่บอกรายละเอียดของการทดสอบ ต้องระบุข้อมูลการทดสอบที่จำาเป็นอย่างน้อยดังต่อไปน้ี
- ชื่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัติการ

- ชื่อผู้ทดสอบ

- วันเวลาทีด่ำาเนินการทดสอบ

- สภาพแวดล้อมของการทดสอบ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น

- แรงดันไฟฟา้ที่ใช้ในการทดสอบ

6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับตวัอย่างทดสอบ
รายละเอียดของตัวอย่างทดสอบ ได้แก่ ตราสินค้า (brand) / ตราสัญลักษณ์ (logo) รุ่นอา้งอิง หมายเลขประจำาเครื่อง

และข้อมูลที่เป็นตัวแทนของซอฟต์แวร์ (Cryptographic hash) ในรูปแบบรหัส MD5 ของซอฟต์แวร์อ่านป้ายทะเบียนยาน
พาหนะทีต่ิดตั้งบนตวัอย่างทดสอบ

6.3  รายละเอียดของรูปแบบการจดัวาง ตดิตั้งตัวอย่างในขณะทำาการทดสอบ และรูปถ่าย (ถ้ามี)
6.4  รายละเอียดของฐานทดสอบ และความเร็วเฉลี่ยในการรับข้อมูลของตัวอย่างทดสอบที่ส่งมาจากฐานทดสอบภายในระยะ
เวลา 10 นาที
6.5  รายละเอียดของชุดภาระงานมาตรฐานสำาหรับการทดสอบ ประกอบด้วย ภาระงานมาตรฐาน และลำาดับการทดสอบ
6.6  อัตรากรอบภาพของการทดสอบการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง
6.7  ผลการทดสอบของชุดภาระงานมาตรฐาน

ให้แยกผลการทดสอบตามระดับความยากของภาระงานออกเป็น 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกรายงานผลการทดสอบ
ของป้ายทะเบียนทั้งหมดในชุดภาระงานมาตรฐาน และรูปแบบที่ 2 รายงานผลการทดสอบโดยแยกแต่ละระดับความยากของ
ป้ายทะเบียน ผลการทดสอบทั้ง 2 ชดุ ประกอบดว้ย

- ผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการทำางานของตัวอย่างทดสอบและข้อมูลจริง ได้แก่ ผลบวกจริง ผลบวกเท็จ และผล
ลบเท็จ

- ค่า F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

- ค่าความแม่นยำาในการอา่นป้ายทะเบียน (accurancyr)

- ความเร็วในการอา่นป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง (speedrl)

- ความเร็วในการอา่นป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์ (speedol)
หมายเหตุ 1: การรายงานผลการทดสอบ และระดับชั้นสมรรถนะให้รายงานโดยแยกเป็นการท ำางานโดยรวม และการทำางานตามรูปแบบการใช้งานของตัวอย่าง

ทดสอบ

หมายเหตุ 2: ดูตัวอย่างรูปแบบรายงานผลการทดสอบตามภาคผนวก ง
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ภาคผนวก ก.
วิธีเลือกชุดภาระงานมาตรฐาน

(ข้อกำาหนด)
(ขอ้ 5.3.4)

ก.1 วิธีการจดัชุดภาระงานมาตรฐานสำาหรับการทดสอบ
ให้สุ่มเลือกภาระงานมาตรฐานจากคลังภาระงานมาตรฐาน โดยต้องเลือกรูปแบบการใช้งานทุกรูปแบบคละกันใน

สัดสว่นใกล้เคียงกัน และตอ้งมีป้ายทะเบียนที่อยู่ในระดับยากที่สุดระหวา่ง 15% ถึง 20%  ระดับยากมากระหวา่ง 20% ถึง
25% และระดับยากระหว่าง 20% ถึง 25% ของจำานวนป้ายทะเบียนทั้งหมดในชุดภาระงานมาตรฐาน

สำาหรับการทดสอบระบบอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง ควรมจี ำานวนป้ายทะเบียนขั้นตำ่า 20 000 ป้าย  และสำาหรับ
การทดสอบระบบอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์ ควรมีจำานวนป้ายทะเบียนข้ันตำ่า 100 000 ป้าย

ก.2 รูปแบบการใช้งานระบบอ่านป้ายทะเบียน
รูปแบบการใช้งานระบบอ่านป้ายทะเบียนสามารถแบ่งได้ ดังต่อไปน้ี

ก.2.1 ระบบอ่านป้ายทะเบียนสำาหรับงานควบคุมการเข้า - ออกพื้นที่
ระบบอ่านป้ายทะเบียนสำาหรับการใช้งานรูปแบบนี้ จะใช้สำาหรับบันทึกยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบ

ความเรียบร้อยในการเข้า-ออกพื้นที่ คิดคา่บริการการใช้งานพื้นที่ ตรวจสอบยานพาหนะที่เฝ้าระวัง เป็นต้น การใช้งานจะมีทั้ง
แบบภายในอาคาร และภายนอกอาคาร รูปแบบของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ไดร้ับจากระบบอ่านป้ายทะเบียนรูปแบบนี้จะมี
คุณลักษณะ ดังน้ี

- ความเร็วในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะส่วนมากจะมีทั้ง ยานพาหนะจอดนิ่ง ยานพาหนะวิ่งช้า และยานพาหนะวิ่ง
ปานกลาง

- อตัราส่วนระหวา่งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและยานพาหนะโดยมากจะเป็นแบบ 1:1 โดยยานพาหนะจะปรากฏในฉาก
ที่ละคัน  แต่ในบางกรณจีะมีอตัราส่วนระหวา่งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและยานพาหนะเป็นแบบ 1:n โดยยานพาหนะจะ
ปรากฏในภาพครั้งละหลายคัน ข้ึนอยู่กับจุดประสงค์การใช้งาน

- ป้ายทะเบียนที่ปรากฏในภาพสว่นมากจะมีขนาดใหญ่ เนื่องจากระยะห่างระหวา่งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและป้าย
ทะเบียนจะมีระยะใกล้

- ปัจจัยหรืออุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มที่ขัดขวางการอา่นป้ายทะเบียนประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่พบได้ภายนอก
อาคาร เช่น สภาพฝน สภาพหมอก/ฝุ่นควัน ปริมาณแสง และสภาพแวดล้อมทีพ่บได้ภายในอาคาร เช่น การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว (กระพริบ) ของแสงสว่างเน่ืองมาจากความบกพร่องในการทำางานของหลอดไฟฟา้ที่ให้แสงสว่าง

- ทิศทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะโดยมากจะเป็นการเคลื่อนที่เข้าหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด

- มุมมองของป้ายทะเบียนที่แสดงบนภาพจะมองเห็นป้ายในแนวตรงหรือแนวเฉียงเล็กน้อย
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- ระยะเวลาที่ป้ายปรากฏในภาพสว่นมากจะมรีะยะเวลานานกว่า 2 วินาที

ก.2.2 ระบบอ่านป้ายทะเบียนสำาหรับงานจราจร
ระบบอ่านป้ายทะเบียนสำาหรับการใช้งานในรูปแบบนี้ จะใช้สำาหรับการบันทึกสภาพเหตุการณ์การจราจรที่เกิดขึ้นทั้ง

บนถนนสาธารณะและถนนส่วนบุคคล รูปแบบของไฟล์วิดีโอที่ไดร้ับจากระบบอ่านป้ายทะเบียนรูปแบบนี้จะมีคุณลักษณะ
ดังน้ี

- ความเร็วในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะส่วนมากจะมีทั้ง ยานพาหนะจอดนิ่ง ยานพาหนะวิ่งช้า ยานพาหนะวิ่งปาน
กลาง และยานพาหนะวิ่งเร็วสูง

- อัตราสว่นระหว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและยานพาหนะมีทั้งแบบ 1:1 และ 1:n

- ป้ายทะเบียนที่ปรากฎในภาพส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่าหมวดการทดสอบระบบอ่านป้ายทะเบียนส ำาหรับการ
ควบคุมการเข้า - ออกพื้นที่ เน่ืองจากระยะห่างระหวา่งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและป้ายทะเบียนจะมีระยะไกลกว่า

- ปัจจัยหรืออุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มที่ขัดขวางการอา่นป้ายทะเบียนประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่พบได้ภายนอก
อาคาร เช่น สภาพฝน สภาพหมอก/ฝุ่นควัน ปริมาณแสง

- ทิศทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะประกอบด้วยการเคลื่อนที่เข้าหากล้องโทรทัศนว์งจรปิด และการเคลื่อนที่ออก
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

- การตดิตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจะมีรูปแบบหลากหลาย เช่น การติดตั้งบนเสาข้างถนนที่ความสูง การติดตั้งบนคาน
หรือการติดตั้งข้างถนน

- มุมมองของป้ายทะเบียนที่แสดงบนภาพจะมองเห็นป้ายในแนวตรง แนวเฉียงเล็กน้อย และแนวเฉียงมาก

- ระยะเวลาที่ป้ายปรากฏในภาพสว่นมากจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่น้อยกว่า 2 วินาที จนถึงนานกว่า 5 วินาที

ก.2.3 ระบบอ่านป้ายทะเบียนสำาหรับงานติดตั้งบนยานพาหนะ
ระบบอ่านป้ายทะเบียนสำาหรับการใช้งานในรูปแบบนี้ จะใชร้วมกล้องติดยานพาหนะทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

เพื่อบันทึกสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรอบยานพาหนะ รวมถึงการตรวจสอบป้ายทะเบียนของยานพาหนะต้องสงสัย หรือ
เฝ้าติดตาม รูปแบบของไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับจากระบบอ่านป้ายทะเบียนรูปแบบน้ีจะมีคุณลักษณะ ดังน้ี

- ความเร็วในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะเป้าหมายจะมีทั้ง ยานพาหนะวิ่งช้า ยานพาหนะวิ่งปานกลาง และยาน
พาหนะวิ่งเร็วสูง ซึ่งความเรว็ของยานพาหนะเป้าหมายจะพิจารณารว่มกับความเร็วในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะที่ติดตั้ง
กล้องดว้ย

- อัตราสว่นระหว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและยานพาหนะมีทั้งแบบ 1:1 และ 1:n

- ป้ายทะเบียนที่ปรากฎในภาพจะมีขนาดที่หลากหลาย ข้ึนอยู่กับระยะห่างของป้ายทะเบียนเป้าหมาย
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- ทิศทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะประกอบด้วยการเคลื่อนที่เข้าหากล้องโทรทัศนว์งจรปิด และการเคลื่อนที่ออก
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

- การตดิตั้งกล้องติดยานพาหนะมีทั้งการตดิตั้งโดยหันกล้องไปดา้นหน้ายานพาหนะ และหันกล้องไปด้านหลังยาน
พาหนะ

- มุมมองของป้ายทะเบียนที่แสดงบนภาพจะมองเห็นป้ายในแนวตรง แนวเฉียงเล็กน้อย และแนวเฉียงมาก

- ระยะเวลาที่ป้ายปรากฏในภาพสว่นมากจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่น้อยกว่า 2 วินาที จนถึงนานกว่า 5 วินาที
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ภาคผนวก ข.
วิธีสร้างชุดภาระงานมาตรฐาน

(ข้อกำาหนด)
(ขอ้ 5.3.4)

ข.1 การสรา้งชุดภาระงานมาตรฐาน
ชดุภาระงานมาตรฐานประกอบด้วยภาระงานมาตรฐาน (ป้ายทะเบียน) จำานวนมาก ป้ายทะเบียนแต่ละป้ายจะมีระดับ

ความยากในการอา่นป้ายแตกต่างกัน ป้ายทะเบียนเหล่านี้ถูกจัดเตรียมไว้ส ำาหรับคัดเลือกเพื่อจดัเป็นชุดภาระงานมาตรฐาน
สำาหรับการทดสอบเพื่อใช้ทดสอบสมรรถนะของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ  การสร้างชดุภาระงานมาตรฐานมีขั้น
ตอนการดำาเนินงาน ดังน้ี

รูปท่ี ข.1 ข้ันตอนการสรา้งชุดภาระงานมาตรฐาน

ข.2 การคัดเลือกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (video format) สำาหรับใช้ในชดุภาระงานมาตรฐาน
ชดุภาระงานมาตรฐานต้องประกอบดว้ยไฟล์ภาพเคลื่อนไหวทุกรูปแบบการใช้งานในสดัส่วนทีใ่กล้เคียงกัน โดยไฟล์

ภาพเคลื่อนไหวควรอยูใ่นรูปแบบการเข้ารหัส (codec) ที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น MJPEG H.264 H.265 หรือ H.266 เป็นไฟล์ที่อยู่
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ในรูปแบบเต็มเฟรม (full frame) หรือสตรีมมิ่ง และสามารถเข้าถึงได้ผ่านโพรโทคอลการสตรีมแบบเวลาจริง เช่น RTSP
MMTP

ข.3 การประเมินระดับความยากของป้ายทะเบียน
ระดับความยากของป้ายทะเบียนแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ยากที่สดุ ยากมาก ยาก และทั่วไป การประเมินระดับความยาก

ของป้ายทะเบียนสามารถประเมินได้ตามข้ันตอนที่แสดงไว้ในรูป ข.2

รูป ข.2 ข้ันตอนการประเมินระดับความยากของภาระงานมาตรฐาน

ข.3.1 ปัจจัยหลักและคะแนนความยากของปัจจัย
ชดุภาระงานมาตรฐานตอ้งประกอบภาระงานมาตรฐานที่มีอุปสรรคในการท ำางานของระบบอ่านป้ายทะเบียน ซึ่ง

อุปสรรคดังกล่าวเกิดขึ้นจากปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ สภาพแวดล้อม วตัถุ (ป้ายทะเบียนและยานพาหนะ) ที่ปรากฏในฉาก
และระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ  ปัจจัยหลักทั้ง 3 สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยรอง ปัจจัยรองแต่ละปัจจัยยังแบ่งเป็นระดับของ
ปัจจัย โดยแต่ละระดับของปัจจัยจะมีคะแนนความยากดังแสดงในตาราง ข.1
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ตาราง ข.1 ปัจจัยและคะแนนความยากของปัจจัยแต่ละระดับ

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ระดับของปัจจัย คุณลกัษณะ คะแนนความยาก

สภาพแวดล้อม สภาพฝน ฝนไม่ตก ไม่เห็นหยดนำ้าหรือฝนตก 1

ฝนตกปานกลาง มีหยดหรือเห็นฝน + เห็นป้าย/ข้อมูลบนป้าย
ชัดเจนอยู่

17

ฝนตกหนัก มีหยดหรือเห็นฝน + เห็นป้าย/ข้อมูลบนป้ายอยู่
แต่ไม่ชัดเจนมากนัก

48

ฝนตกหนักมาก มีหยดหรือเห็นฝน + ไม่เห็นป้าย 100

สภาพหมอก/ฝุ่น
ควัน

ไม่มีหมอก/ฝุ่นควัน ไม่เห็นหมอก/ฝุ่นควันขวางระหว่างกล้องกับป้าย 1

มีหมอก/ฝุ่นควันปานกลาง มีหมอก/ฝุ่นคว ัน  + เห็นป้าย/ข้อมูลบนป้าย
ชัดเจนอยู่

19

มีหมอก/ฝุ่นควันหนาแนน่ มีหมอก/ฝุ่นควัน + เห็นป้าย/ข้อมูลบนป้ายอยู่
แต่ข้อมูลอาจจะไม่ชัดเจนมากนัก

52

มีหมอก/ฝุ่นควันหนาแนน่มาก มีหมอก/ฝุ่นควัน + ไม่เห็นป้าย 100

ป ร ิม า ณ แ ส ง ท ี่
ป้าย

มีแสงจ้า มองไม่เห็นป้าย/ข้อมูลบนป้าย 100

มีแสงเหมาะสม มีแสงท่ีทำาให้เห็นป้าย/ข้อมูลบนป้ายชัดเจน 1

มีแสงปานกลาง มีแสงท่ีทำาให้เห็นป้าย/ข้อมูลบนป้ายอยู่ 21

มีแสงน้อย มีแสงพอมองเห็นป้าย/ข้อมูลบนป้ายอยู่ 59

ไม่มีแสง มืด มองไม่เห็นป้าย/ข้อมูลบนป้าย 100

แ ส ง ส ะ ท ้อ น ท ี่
ป้าย

ไม่มีแสงสะท้อนท่ีป้าย ไม่มีแสงสะท้อนท่ีป้ายเลย 10

มีแสงสะท้อนท่ีป้าย มีแสงสะท้อนท่ีป้ายบางส่วน 60

เ ง า บ น ป ้า ย
ทะเบียน

ไม่มีเงาบนป้ายทะเบียน ไม่มีเงาพาดทับป้ายทะเบียนเลย 5

มีเงาบนป้ายทะเบียน มีเงาพาดทับป้ายทะเบียนเลย 60

15



ตาราง ข.1 ปัจจัยและคะแนนความยากของปัจจัยแต่ละระดับ (ต่อ)

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ระดับของปัจจัย คุณลกัษณะ คะแนนความยาก

สภาพแวดล้อม
(ต่อ)

อัตราการเปลี่ยน
ความสว่าง

ไม่มีการเปล่ียนความสว่าง ความสว่างของภาพไม่มีการเปล่ียนแปลง 1

อัตราการเปลี่ยนแปลงความ
สว่างปานกลาง

ความสว่างเปลี่ยนแปลงตำ่า และ/หรือความเร็ว
ในการเปล่ียนแปลงตำ่า

46

อัตราการเปลี่ยนแปลงความ
สว่างสูง

ความสว่างมีการเปล่ียนแปลงสูง และความเร็วใน
การเปล่ียนแปลงสูง

88

วตัถุ ค ว า ม เ ร ็ว ย า น
พาหนะ 1

ยานพาหนะจอด รถหยดุนิ่ง 1

ยานพาหนะวิ่งช้า รถเคล่ือนตัวช้า 11

ยานพาหนะวิ่งปานกลาง รถเคล่ือนตัวด้วยความเร็วปานกลาง 44

ยานพาหนะวิ่ิ่งเร็วสูง รถเคล่ือนตัวด้วยความเร็วมาก 76

ท ิศ ท า ง ย า น
พาหนะเทียบกับ
กล้อง

ยานพาหนะวิ่งเข้าหากล้อง รถมีทิศทางการเคล่ือนท่ีหันหน้าเข้าหากล้อง 8

ยานพาหนะวิ่ิ่งออกจากกล้อง รถมีทิศทางการเคล่ือนท่ีหันหน้าออกจากกล้อง 26

มุมมองของป้าย
ที่แสดงบนภาพ
เคล่ือนไหว

มองเห็นป้ายในแนวตรง ป้ายอยู่ในแนวตั้งฉากกับกล้อง 1

มองเห็นป้ายในแนวเฉียงเล็ก
น้อย

ป้ายอยู่ในแนวเฉียงออกด้านซ้าย ขวา ก้ม เงย
หรือคละกัน 

35

มองเห็นป้ายทะเบียนแนวเฉยีง
มาก

ป้ายอยู่ในแนวเฉียงออกจากกล้องจนไม่เห็น
ข้อมูลบนป้าย

98

ร ูป แ บ บ ป ้า ย
ทะเบียน

ป้ายปกติ ป้ายท่ีออกให้ยานพาหนะท่ัวไปโดยกรมขนส่ง 1

ป้ายพืน้หลังภาพกราฟิก ป้ายประมูลที่ออกให้ยานพาหนะทั่วไปโดยกรม
ขนส่ง

31

ป้ายพิเศษของไทย ป้ายที่ออกให้ยานพาหนะของหน่วยงานเฉพาะ
เช่น ป้ายของรถตำารวจ ป้ายของรถทหาร

31
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ตาราง ข.1 ปัจจัยและคะแนนความยากของปัจจัยแต่ละระดับ (ต่อ)

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ระดับของปัจจัย คุณลกัษณะ คะแนนความยาก

วตัถุ (ต่อ) ร ูป แ บ บ ป ้า ย
ทะเบียน (ต่อ)

ป้ายของรถต่างประเทศ ป้ายที่ออกให้ยานพาหนะโดยกรมขนส่งของ
ประเทศอ่ืน ๆ

61

ร ูปแบบการต ิด
ตั้งป้าย

ไม่มีวัตถุปิดบังป้ายทะเบียน ไม่มีวัตถุใดๆ ปิดบังป้าย + เห็นข้อมูลบนป้าย
ครบถ้วน

1

มีวัตถุปิดบังป้ายทะเบียนเล็ก
น้อย

มีน็อต กรอบป้ายบังขอบเล็กน้อย + เห็นข้อมูล
บนป้ายครบถ้วน

29

มีวัตถุปิดบังป้ายทะเบียนมาก มีวัตถุปิดบังรายละเอียดของป้ายบางส่วน 62

ค ว า ม ส ม บ ูร ณ ์
ของป้าย

ป้ายสมบูรณ์ ป้ายที่ไม่มีการชำารุด/บิดงอ ดัดแปลง สีลอกหรือ
จาง หรือสกปรก

1

ป้ายมีการดัดแปลงเล็กน้อย มีการดัดแปลงเล็กน้อย + ยังเห็นข้อมูลบนป้าย
ครบถ้วน เช่น ตดัป้าย ดัดป้ายโค้ง

13

ป้ายดดัแปลง ป้ายมีตดิสติกเกอร์ ทาสี + ยังเห็นข้อมูลบนป้าย
ครบถ้วน

56

ป้ายชำารุด/บิดงอ ป้ายมีรอบพับ แตก ชำารุด งอ + ยังเห็นข้อมูลบน
ป้ายครบถ้วน

58

ป้ายแตกร่อนเป็นลายงา พื้นผิวป้ายแตกร่อนเป็นลายงา  + ยังเห็นข้อมูล
บนป้ายครบถ้วน

55

ป้ายสีลอกหรือจาง สี/ข้อมูลบนป้าย ซดี จาง หรือลอกบางส่วนหรือ
ท้ังหมด

70

ป้ายสกปรก ป้ายเลอะสี นำ้ามัน ฝุ่นโคลน ที่ไม่ใช่สีเดียวกับสีที่
ใช้บนป้าย

81

ข ้อม ูลป ้าย (ตวั
อ ักษ ร  ต ัว เ ล ข
และจังหวัด)

ป ้า ย ทะ เบ ีย น ไ ม ่ม ีอ ัก ข ร ะ
และ/หรือตัวเลขท่ีคล้ายกัน

อักขระและ/หรือตัวเลขบนป้ายไม่มีลักษณะที่
คล้ายกัน

13

ป้ายทะเบีียนม ีอ ักขระและ/
หรือตัวเลขท่ีคล้ายกัน

อักขระและ/หรือตวัเลขบนป้ายมีลักษณะท่ีคล้าย
กัน

44
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ตาราง ข.1 ปัจจัยและคะแนนความยากของปัจจัยแต่ละระดับ (ต่อ)

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ระดับของปัจจัย คุณลกัษณะ คะแนนความยาก

วตัถุ (ต่อ) ระยะเวลาที่ป้าย
ทะเบียนปรากฏ

ป้ายทะเบียนปรากฏเป็นระยะ
เวลานาน

ป้ายทะเบียนทั้งป้ายปรากฏในภาพเป็นระยะ
เวลามากกว่าหรือเท่ากับ 5 วินาทีขึ้นไป

1

ป้ายทะเบียนปรากฏเป็นระยะ
เวลาปานกลาง

ป้ายทะเบียนทั้งป้ายปรากฏในภาพเป็นระยะ
เวลามากกว่าหรือเท่ากับ 2 วินาที แต่น้อยกว่า 5
วินาที

31

ป้ายทะเบียนปรากฏเป็นระยะ
ส้ัน

ป้ายทะเบียนทั้งป้ายปรากฏในภาพเป็นระยะ
น้อยกว่า 2 วินาที

58

ร ะ บ บ ต ร ว จ
สอบด้วยวิดีโอ

ความละ เอ ีย ด
ของการบันทึก

≥ 4k (8 เมกะพิกเซล) หร ือ
4  096  พ ิก เ ซ ล  × 2  160
พิกเซล

ความละเอียดในการบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
ขนาดอัลตราเอชดีหรือยูเอชดี (ultra HD: UHD)

3

2k (4  เ ม กะพ ิก เ ซ ล )  ห ร ือ
2  560  พ ิก เ ซ ล  × 1  440
พิกเซล

ความละเอียดในการบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
ขนาด      ควอดเอชดีหรือคิวเอชดี (quad HD:
QHD)

6

1080p (2 เมกะพิกเซล) หรือ
1  920  พ ิก เ ซ ล  × 1  080
พิกเซล

ความละเอียดในการบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
ขน าดฟ ูล เ อ ชด ีห ร ือ เ อ ฟ เ อช ด ี (full high
deffinition: FHD) 

14

720p (1 เมกะพิกเซล) หรือ
1 280 พิกเซล × 720 พิกเซล

ความละเอียดในการบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
ขนาดเอชดี (high definition: HD)

28

576p (414 720 พิกเซล) หรือ
720 พิกเซล × 576 พิกเซล

ความละเอียดในการบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
ขนาดดี 1 (D1)

42

480p (307 200 พิกเซล) หรือ
640 พิกเซล × 480 พิกเซล

ความละเอียดในการบันทึกไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
ขนาดวีจีเอ (video graphics array: VGA)

56

ความต ่อ เน ื่อ ง
ของการแสดงผล
ภาพเคล่ือนไหว

แสดงผลต่อเนื่อง ไม่มีการกระโดดของยานพาหนะ 2 ในไฟล์ภาพ
เคล่ือนไหว

1

แสดงผลไม่ต่อเนื่อง ม ีการกระโดดของยานพาหนะในไฟล ์ภาพ
เคล่ือนไหว

39
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ตาราง ข.1 ปัจจัยและคะแนนความยากของปัจจัยแต่ละระดับ (ต่อ)

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ระดับของปัจจัย คุณลกัษณะ คะแนนความยาก

ร ะ บ บ ต ร ว จ
สอบด้วยว ิด ีโอ
(ต่อ)

ความเบลอของ
การแสดงผลภาพ

ไม่เบลอ ภาพไม่เบลอ + เห็นป้าย/ข้อมูลบนป้ายชัดเจน 1

เบลอปานกลาง ภาพม ีความเบลอระด ับปานกลาง  + เห ็น
ป้าย/ข้อมูลบนป้ายอยู่

44

เบลอมาก ภาพเบลอมาก + ไม่เห็นป้าย/ข้อมูลบนป้าย 100

สัญญาณรบกวน
การแสดงผลภาพ
(noise)

ไม่มีสัญญาณรบกวนและ/หรือ
มีสัญญาณรบกวนน้อย

ภาพไม ่ม ีการรบกวนและหร ือม ีน ้อย + เห ็น
ป้าย/ข้อมูลบนป้ายชัดเจนอยู่

1

มีสัญญาณรบกวนปานกลาง ภาพม ีส ัญญาณรบกวนปานกลาง  +  เห ็น
ป้าย/ข้อมูลบนป้ายอยู่

40

มีสัญญาณรบกวนสูง ภาพมีสัญญาณรบกวนสูง + ไม่เห็นป้าย/ข้อมูล
บนป้าย

100

หมายเหตุ 1: การประเมินความเร็วยานพาหนะให้ประเมินตามวิธีที่ให้ไว้ในภาคผนวก ข.6

หมายเหตุ 2: การกระโดดของยานพาหนะ คือ ลักษณะของยานพาหนะที่ปรากฎในภาพเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งทันทีทันใด

ตาราง ข.2 ตัวอยา่งภาพแสดงปัจจัยแต่ละระดับ

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ระดับของปัจจัย ตัวอย่างภาพ

สภาพแวดล้อม สภาพฝน ฝนตกปานกลาง
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ตาราง ข.2 ตัวอยา่งภาพแสดงปัจจัยแต่ละระดับ (ต่อ)

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ระดับของปัจจัย ตัวอย่างภาพ

สภาพแวดล้อม
(ต่อ)

สภาพฝน (ต่อ) ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก

สภาพหมอก/ฝุ่น
ควัน

มีหมอก/ฝุ่นควันปานกลาง

มีหมอก/ฝุ่นควันหนาแนน่
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ตาราง ข.2 ตัวอยา่งภาพแสดงปัจจัยแต่ละระดับ (ต่อ)

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ระดับของปัจจัย ตัวอย่างภาพ

สภาพแวดล้อม
(ต่อ)

สภาพหมอก/ฝุ่น
ควัน (ต่อ)

มีหมอก/ฝุ่นควันหนาแนน่มาก

ป ร ิม า ณ แ ส ง ท ี่
ป้าย

มีแสงจ้า

มีแสงปานกลาง

มีแสงน้อย

ตาราง ข.2 ตัวอยา่งภาพแสดงปัจจัยแต่ละระดับ (ต่อ)
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ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ระดับของปัจจัย ตัวอย่างภาพ

สภาพแวดล้อม
(ต่อ)

ป ร ิม า ณ แ ส ง ท ี่
ป้าย (ต่อ)

ไม่มีแสง

ร ะ บ บ ต ร ว จ
สอบด้วยวิดีโอ

ค ว า ม เ บ ล อ
ของการแสดง
ผล

เบลอปานกลาง

เบลอมาก

สัญญาณรบกวน
การแสดงผลภาพ
(noise)

มีสัญญาณรบกวนปานกลาง
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ตาราง ข.2 ตัวอยา่งภาพแสดงปัจจัยแต่ละระดับ (ต่อ)

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ระดับของปัจจัย ตัวอย่างภาพ

ร ะ บ บ ต ร ว จ
สอบด้วยว ิด ีโอ
(ต่อ)

สัญญาณรบกวน
การแสดงผลภาพ
(noise) (ต่อ)

มีสัญญาณรบกวนสูง

การประเมินคะแนนความยากของปัจจัยซึ่งเป็นอุปสรรคในการอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ ให้ด ำาเนินการโดยผู้
เชี่ยวชาญอยา่งน้อย 7 คน  ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนให้ประเมินคะแนนจากความคดิเห็นของตน โดยระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง
100  คะแนน  โดย 1 คะแนน หมายถึง ปัจจัยหรือระดับของปัจจัยน้ันมีความเป็นอุปสรรคน้อยมาก จนไม่นับว่าเป็นอุปสรรค์
ในการอ่านป้ายทะเบียน และ 100 คะแนน หมายถึง ปัจจัยหรือระดับของปัจจัยน้ันมีความเป็นอุปสรรคสูงจนไม่สามารถมอง
เห็นป้าย หรือข้อมูลบนป้ายทะเบียนได้ จากน้ันนำาคะแนนของผู้ประเมินแต่ละรายมาคำานวณหาค่าเฉลี่ย โดยไม่นำาคะแนนตำ่า
สุด และสูงสุดมาคำานวณเพื่อลดความแปรปรวนของข้อมูล
หมายเหต:ุ ผู้เชี่ยวชาญต้องผ่านการทดสอบการมองเห็นและตาบอดสี  ผ่านการอบรมพร้อมการประเมินผลด้านความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ

อ่านป้ายทะเบียนของระบบอ่านป้ายทะเบียนก่อนการประเมินด้วย

ข.3.2 ปัจจัยเชิงซ้อนและคะแนนความยากของปัจจัยเชิงซ้อน
ปัจจัยต่าง ๆ ทีร่ะบุใน ข.3.1 ที่เป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดอุปสรรคในการทำางานของระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ ซ่ึงการ

พิจารณาที่ผ่านมาจะเป็นการพิจารณาปัจจัยเชิงเดี่ยว แต่เมื่อนำาปัจจัยดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกัน ทำาให้เกิดปัจจัยใหม่ขึ้น ซึ่ง
ปัจจัยที่เกิดข้ึน เรียกวา่ ปัจจัยเชิงซ้อน ปัจจัยเชิงซ้อนมีระดับของปัจจัย และคะแนนความยากดังแสดงในตาราง ข.3

ตาราง ข.3 ปัจจัยเชิงซ้อนและคะแนนความยากของปัจจัยเชิงซ้อน

ขนาดป้ายทะเบียน

ประเภทยานพาหนะ ระดับของปัจจัย คุณลกัษณะ คะแนนความยาก

รถยนต์ > 80 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 80 พิกเซล 1

> 60 p แต่ ≤ 80 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 60 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 80 p

15
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ตาราง ข.3 ปัจจัยเชิงซ้อนและคะแนนความยากของปัจจัยเชิงซ้อน (ต่อ)

ขนาดป้ายทะเบียน

รถยนต์ (ต่อ) > 40 p แต่ ≤ 60 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 40 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 60 p

30

> 20 p แต่ ≤ 40 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 20 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 40 p

65

≤ 20 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดน้อยกว่า 20 p 90

รถจักรยานยนต์ > 92 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 92 พิกเซล 1

> 69 แต่ ≤ 92 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 69 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 92 p

15

> 46 แต่ ≤ 69 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 46 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 69 p

30

> 23 แต่ ≤ 46 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 23 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 46 p

65

≤ 23 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดน้อยกว่า 23 p 90

รถยนต์ทหาร > 75 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 75 พิกเซล 1

> 56 p แต่ ≤ 75 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 56 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 75 p

15

> 37 p แต่ ≤ 56 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 37 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 56 p

30

> 19 p แต่ ≤ 37 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 19 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 37 p

65

≤ 19 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดน้อยกว่า 19 p 90
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ตาราง ข.3 ปัจจัยเชิงซ้อนและคะแนนความยากของปัจจัยเชิงซ้อน (ต่อ)

ขนาดป้ายทะเบียน

รถจักรยานยนต์ทหาร > 43 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 43 พิกเซล 1

> 32 p แต่ ≤ 43 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 32 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 43 p

15

> 21 p แต่ ≤ 32 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 21 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 32 p

30

> 11 แต่ ≤ 21 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 11 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 21 p

65

≤ 11 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดน้อยกว่า 11 p 90

รถยนต์ตำารวจ > 59 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 59 พิกเซล 1

> 44 p แต่ ≤ 59 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 44 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 59 p

15

> 29 p แต่ ≤ 44 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 29 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 44 p

30

> 15 p แต่ ≤ 29 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 15 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 29 p

65

≤ 15 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดน้อยกว่า 15 p 90

รถจักรยานยนต์ตำารวจ > 48 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 48 พิกเซล 1

> 36 p แต่ ≤ 48 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 36 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 48 p

15

> 24 p แต่ ≤ 36 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 24 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 36 p

30

> 12 แต่ ≤ 24 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดมากกว่า 12 p แต่ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 24 p

65

25



ตาราง ข.3 ปัจจัยเชิงซ้อนและคะแนนความยากของปัจจัยเชิงซ้อน (ต่อ)

ขนาดป้ายทะเบียน

รถจักรยานยนต์ต ำารวจ
(ต่อ)

≤ 12 p ความสูงของป้ายทะเบียนมีขนาดน้อยกว่า 12 p 90

ข.3.3 การประเมินระดับความยากของป้ายทะเบียน

ข.3.3.1 วิธีการประเมินระดับความยากของป้ายทะเบียน
ป้ายทะเบียนแต่ละป้ายจะมีระดับความยากในการอา่นป้ายแตกต่างกัน  ระดับความยากของป้ายทะเบียนแบ่่งเป็น 4

ระดับ ได้แก่ ยากที่สุด ยากมาก ยาก และทั่วไป

ป้ายทะเบียน 1 ป้าย จะประกอบดว้ยภาพนิ่งจำานวนหนึ่งซึ่งรวมกันเป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งภาพดังกลา่วประกอบด้วย
ปัจจัยตา่ง ๆ ที่เป็นอุปสรรค์ในการอ่านป้ายทะเบียน แต่ละปัจจัยจะมีคะแนนความยากแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับระดับของปัจจัย
นั้น ๆ การประเมินระดับความยากของป้ายทะเบียนต้องพิจารณาวา่ป้ายทะเบียนนั้นประกอบด้วยปัจจัยอะไรที่เป็นอุปสรรค์
ในการอ่านป้ายทะเบียน และปัจจัยดังกล่าวอยู่ในระดับใด มีคะแนนความยากเท่าใด จากนั้นน ำาคะแนนความยากของแต่ละ
ปัจจัยมาคำานวณคะแนนความยากของป้ายทะเบียน (LSS) จากสมการ

LSS=MMS − Z
เมื่อ

LSS คือ คะแนนความยากของป้ายทะเบียน  (License plate Summary Scores)

MMS คือ ผลรวมคะแนนความยากของปัจจัยที่มีคะแนนมากที่สุดและคะแนนความยากของ
ปัจจัยที่มีคะแนนรองลงมา (Major and Minor factors Scores)

Z คือ คะแนนโดยรวมของปัจจัยเชิงซ้อน ได้มาจากคำานวณ
หมายเหตุ 1: การคำานวณ MMS ให้คำานวณจากภาพทุกภาพของป้ายทะเบียน และเลือกภาพที่มี MMS น้อยที่สุดมาใช้ในการคำานวณ LSS กรณีภาพที่มี MMS

น้อยที่สุดมีค่าเท่ากันหลายภาพ ให้ใช้ภาพที่มีคะแนนความยากของปัจจัยเชิงซ้อนน้อยที่สุดมาใช้ในการคำานวณ LSS

หมายเหตุ 2: กรณีที่คะแนนความยากของปัจจัยที่มีคะแนนมากที่สุด (y0) มีค่ามากกว่า 75 คะแนน ให้ประเมิน LSS เท่ากับ y0

หมายเหตุ 3: กรณีที่ป้ายทะเบียนมีปัจจัย ดังนี้ สภาพฝนอยู่ในระดับ ฝนตกหนัก และฝนตกหนักมาก สภาพหมอก/ฝุ่นควันอยู่ในระดับ มีหมอก/ฝุ่นควันหนาแน่น
และมีหมอก/ฝุ่นควันหนาแน่นมาก ปริมาณแสงที่ป้ายอยู่ในระดับ มีแสงจ้า และไม่มีแสง ความเบลอของการแสดงผลภาพอยู่ในระดับ เบลอมาก
สัญญาณรบกวนการแสดงผลภาพอยู่ในระดับ มีสัญญาณรบกวนสูง ค่า LSS จะมีค่าเท่ากับ MSS

โดยที่ คำานวณผลรวมคะแนนความยากของปัจจัยที่มีคะแนนมากที่สุดและคะแนนความยากของปัจจัยที่มีคะแนนรอง
ลงมา (MMS) ได้จากสมการ
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MMS= y 0+∑
i=1

n

( y i

( y 0 − y i+10 ) i(
y 0

75 ) )
เมื่อ

y0 คือ คะแนนความยากของปัจจัยที่มีคะแนนมากที่สุด

yi คือ คะแนนความยากของปัจจัยที่มีคะแนนรองลงมา

i คือ ลำาดับของปัจจัยรอง

เลือกและ คำานวณคะแนนโดยรวมของปัจจัยเชิงซ้อน (Z) ได้จากสมการ

Z=
MMS
( c+ i )

เมื่อ

MMS คือ ผลรวมคะแนนความยากของปัจจัยที่มีคะแนนมากที่สุดและคะแนนความยากของ
ปัจจัยที่มีคะแนนรองลงมา

c คือ คะแนนของปัจจัยเชิงซ้อน

i คือ ลำาดับปัจจัยเชิงซ้อน

การประเมินระดับความยากของป้ายทะเบียน ให้ประเมินโดยนำาเปรียบเทียบค่า LSS ที่ได้จากการคำานวณกับระดับ
ความยากของป้ายทะเบียนในตาราง ข.4

ตาราง ข.4 ระดับความยากของป้ายทะเบียน

ระดับความยาก LSS

ยากที่สุด 76 ถึง 100

ยากมาก 51 ถึง 75

ยาก 26 ถึง 50

ทัว่ไป 1 ถึง 25
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ข.3.3.2 ตัวอยา่งการประเมินความยากของป้ายทะเบียน
ประเมินระดับความยากของป้ายทะเบียนจากข้อมูลในตาราง ข.5 และตาราง ข.6

ตาราง ข.5 ตวัอย่างข้อมูลปัจจัยหลักและปัจจัยรองสำาหรับการประเมินระดับความยากป้ายทะเบียน

กลุ่มหลัก ปจัจัย

LPR01/1 LPR01/2 LPR01/3

ระดับของปัจจัย คะแนนของปัจจัย ระดับของปัจจัย คะแนนของปัจจัย ระดับของปัจจัย คะแนนของปัจจัย

ส ภ า พ
แวดล้อม

สภาพฝน ฝนไม่ตก 1 ฝนไม่ตก 1 ฝนไม่ตก 1

สภาพหมอก/ฝุ่นควัน ไม่มีหมอก/ฝุ่น
ควัน

1 ไม่มีหมอก/ฝุ่น
ควัน

1 ไม่มีหมอก/ฝุ่น
ควัน

1

ปริมาณแสงที่ป้าย มีแสงปานกลาง 21 มีแสงเหมาะสม 1 มีแสงเหมาะสม 1

แสงสะท้อนที่ป้าย ไม่มีแสงสะท้อนที่
ป้าย

10 ไม่มีแสงสะท้อนที่
ป้าย

10 ไม่มีแสงสะท้อนที่
ป้าย

10

มีเงาบนป้ายทะเบียน ไม่มีเงาบนป้าย
ทะเบียน

5 ไม่มีเงาบนป้าย
ทะเบียน

5 ไม่มีเงาบนป้าย
ทะเบียน

5

อ ัต ร า ก า ร เ ปล ี่ย น
ความสว่าง

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ความสว่างปาน
กลาง

46 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ความสว่างปาน
กลาง

46 ไม่มีการเปลี่ยน
ความสว่าง

1

วัตถุ ความเร็วยานพาหนะ ยานพาหนะว่ิงช้า 11 ยานพาหนะว่ิงช้า 11 ยานพาหนะว่ิงช้า 11

ทิศทางยานพาหนะ
เทียบกับกล้อง

ยานพาหนะว่ิง
เข้าหากล้อง

8 ยานพาหนะว่ิง
เข้าหากล้อง

8 ยานพาหนะว่ิง
เข้าหากล้อง

8

ม ุมมองของป ้ายท ี่
แ ส ด ง บ น ภ า พ
เคลื่อนไหว

มองเห็นป้ายใน
แนวตรง

1 มองเห็นป้ายใน
แนวตรง

1 มองเห็นป้ายใน
แนวตรง

1

รูปแบบป้ายทะเบียน ป้ายปกติ 1 ป้ายปกติ 1 ป้ายปกติ 1

ร ูปแบบการต ิดต ั้ง
ป้าย

ไม่มีวัตถุปิดบัง
ป้ายทะเบียน

1 ไม่มีวัตถุปิดบัง
ป้ายทะเบียน

1 ไม่มีวัตถุปิดบัง
ป้ายทะเบียน

1

ป้ายสมบูรณ์ ใช่ 1 ใช่ 1 ใช่ 1
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ตาราง ข.5 ตวัอย่างข้อมูลปัจจัยหลักและปัจจัยรองสำาหรับการประเมินระดับความยากป้ายทะเบียน (ต่อ)

กลุ่มหลัก ปจัจัย

LPR01/1 LPR01/2 LPR01/3

ระดับของปัจจัย คะแนนของปัจจัย ระดับของปัจจัย คะแนนของปัจจัย ระดับของปัจจัย คะแนนของปัจจัย

วัตถุ (ต่อ) ป้ายม ีการด ัดแปลง
เล็กน้อย

ไม่ใช่ - ไม่ใช่ - ไม่ใช่ -

ป้ายดัดแปลง ไม่ใช่ - ไม่ใช่ - ไม่ใช่ -

ป้ายชำารุด/บิดงอ ไม่ใช่ - ไม่ใช่ - ไม่ใช่ -

ป ้ายแตกร ่อน เป ็น
ลายงา

ไม่ใช่ - ไม่ใช่ - ไม่ใช่ -

ป้ายสีลอกหรือจาง ไม่ใช่ - ไม่ใช่ - ไม่ใช่ -

ป้ายสกปรก ไม่ใช่ - ไม่ใช่ - ไม่ใช่ -

ข้อมูลป้าย ป้ายทะเบียนมี
อักขระและ/หรือ
ตัวเลขที่คล้ายกัน

44 ป้ายทะเบียนมี
อักขระและ/หรือ
ตัวเลขที่คล้ายกัน

44 ป้ายทะเบียนมี
อักขระและ/หรือ
ตัวเลขที่คล้ายกัน

44

ร ะ ย ะ เ ว ล า ท ี่ป ้า ย
ทะเบียนปรากฏ

ป้ายทะเบียน
ปรากฏเป็นระยะ
เวลาปานกลาง

31 ป้ายทะเบียน
ปรากฏเป็นระยะ
เวลาปานกลาง

31 ป้ายทะเบียน
ปรากฏเป็นระยะ
เวลาปานกลาง

31

ระบบตรวจ
ส อ บ ด ้ว ย
วิดีโอ

ความละเอ ียดของ
การบันทึก

1080p 14 1080p 14 1080p 14

ความต ่อเน ื่องของ
กา รแสดงผลภาพ
เคลื่อนไหว

แสดงผลต่อเน่ือง 1 แสดงผลต่อเน่ือง 1 แสดงผลต่อเน่ือง 1

ความเบลอของการ
แสดงผล

ไม่เบลอ 1 ไม่เบลอ 1 ไม่เบลอ 1

สัญญาณรบกวนการ
แสดงผลภาพ

ไม่มีสัญญาณ
รบกวนและ/หรือ
มีสัญญาณรบกวน
น้อย

1 ไม่มีสัญญาณ
รบกวนและ/หรือ
มีสัญญาณรบกวน
น้อย

1 ไม่มีสัญญาณ
รบกวนและ/หรือ
มีสัญญาณรบกวน
น้อย

1
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ตาราง ข.6 ตัวอยา่งข้อมูลปัจจัยเชิงซ้อนสำาหรับการประเมินระดับความยากป้ายทะเบียน
ปัจจัยเชิงซ้อน LPR01/1 LPR01/2 LPR01/3

ระดับของปัจจัย คะแนนของปัจจัย ระดับของปัจจัย คะแนนของปัจจัย ระดับของปัจจัย คะแนนของปัจจัย
ขนาดภาพ > 60 แต่ ≤80 p 15 > 80 p 1 > 80 p 1

คำานวณคา่ MMS ของแต่ละภาพ จากสมการ

MMS= y 0+∑
i=1

n

( y i

( y 0 − y i+10 ) i
( y0

25))
จากตาราง ข.6 LPR01/1

y0 คือ คะแนนของปัจจัยหลัก มคี่าเท่ากับ 46

yi คือ คะแนนความยากของปัจจัยที่มีคะแนนรองลงมา

แทนค่าในสมการเพื่อหาค่า MMS ของ LPR01/1

MMS= y 0+∑
i=1

n

( y i

( y 0 − y i+10 ) i
( y0

25))
ตัวอยา่งการคำานวณค่าความยากของปัจจัยรองลำาดับที่ 1

44

(46 − 44+10 ) 1
( 46

75 )
=3.667 

ตัวอยา่งการคำานวณค่าความยากของปัจจัยรองลำาดับที่ 2

31

(46 − 31+10 ) 2
( 46

75)
=0.881
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ค่าความยากของปัจจัยรองลำาดับที่ i เมื่อคำานวณแล้วมีค่าดังน้ี

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

yi 44 31 21 14 11 10 8 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ค่าความ
ยาก

3.667 0.811 0.306 0.142 0.091 0.072 0.051 0.027 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003

MMS =  46+(3.667+0.811+0.306+0.142+0.091+0.072+0.051+0.027+0.005+0.004+0.004+0.004+0.004+
0.004+0.003+0.003+0.003)

MMS = 46+(5.202) = 51.202

คา่ MMS  ของ LPR01/1 มีคา่เท่ากับ 51.202

จากตาราง ข.6 LPR01/2 เมื่อคำานวณค่า MMS  ของ LPR01/2 มีค่าเท่ากับ 50.958

จากตาราง ข.6 LPR01/3 เมื่อคำานวณค่า MMS  ของ LPR01/3 มีค่าเท่ากับ 45.969

เลือก LPR01/3 ซ่ึงมี MMS น้อยที่สดุ เพื่อนำาไปคำานวณ LSS

คำานวณคา่ LSS จากสมการ

LSS=MMS − Z

คา่ MMS มีค่าเท่ากับ 45.969

Z คือ คะแนนโดยรวมของปัจจัยเชิงซ้อน คำานวณไดจ้ากสมการ

Z =
MMS
( c+ i )

MMS คือ ผลรวมคะแนนความยากของปัจจัยที่มีคะแนนมากที่สุดและคะแนนความยากของปัจจัยที่มีคะแนนรองลง
มา ของภาพที่มีผลรวมน้อยที่สดุ มีคา่ 45.969

c คือ คะแนนของปัจจัยเชิงซ้อน จากตาราง ข.4 มีค่าเท่ากับ 1

I คือ ลำาดับปัจจัยเชิงซ้อน มีคา่เท่ากับ 1
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แทนค่าในสมการ เพื่อหาคา่ Z

Z =
45.969
1+1

=22.984

แทนค่าในสมการ เพื่อหาคา่ LSS

LSS=MMS − Z

LSS=45.969 − 22.984=22.985

เปรียบเทียบ LSS กับระดับความยากของป้ายทะเบียนในตาราง ข.3 ป้ายทะเบียนอยู่ในระดับความยาก  ทั่วไป
เน่ืองจาก LSS มีค่าอยูใ่นช่วง 1 ถึง 25

ข.4 การสรา้งข้อมูลจริงของภาระงานมาตรฐาน

ป้ายทะเบียน 1 ป้าย จะประกอบด้วยภาพนิ่งจำานวนหนึ่งซึ่งรวมกันเป็นภาพเคลื่อนไหว การสรา้งข้อมูลจริงของภาระ
งานมาตรฐาน คือ การระบุข้อมูลภาพน่ิงของป้ายทะเบียนแต่ละภาพ

การสร้างข้อมูลจริงจะเริ่มเมื่อป้ายทะเบียนปรากฏในฉากทั้งป้าย โดยความสูงของป้ายทะเบียนต้องมีขนาดมากกวา่
หรือเทา่กับ 10 พิกเซล และจะเสร็จสิ้นเมื่อป้ายทะเบียนมีขนาดความสูงน้อยกว่า 10 พิกเซล ก่อนป้ายทะเบียนหายไปจาก
ฉาก

กรณีที่ป้ายทะเบียนไม่ปรากฎในฉากทั้งป้าย ให้ทำาข้อมูลจริงของป้ายทะเบียนนั้น ๆ โดยไม่ตอ้งระบุข้อมูลบนป้าย
ทะเบียน และป้ายทะเบียนดังกล่าวจะใช้ทดสอบเฉพาะการตรวจจับของตัวอย่างทดสอบเท่าน้ัน
หมายเหตุ 1: ขณะที่ป้ายทะเบียนอยู่ในฉาก หากมีบางภาพที่ป้ายทะเบียนถูกบดบังจากวัตถุ หรือสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นบางส่วน ภาพเหล่านั้นต้องถูกน ำามา

รวมในข้อมูลจริงด้วย

หมายเหตุ 2: ความสูงของป้ายทะเบียนในข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า 10 พิกเซลได้ หากเรารู้ข้อมูลจริงของตัววัตถุจริง (ตัวป้ายทะเบียนจริง)

ข.5 รูปแบบข้อมูลจริงของชุดภาระงานมาตรฐาน
ข้อมูลจริงของชุดภาระงานมาตรฐานสำาหรับการเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของตัวอย่างทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะใน

การทำางานประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

- ภาพรวม โดยแสดงภาพน่ิงของป้ายทะเบียนแต่ละป้ายทีมีอยู่ในชุดภาระงานมาตรฐาน โดยแสดงทกุ ๆ 1 วินาที

- ตำาแหน่ง โดยแสดงตำาแหน่งของป้ายทะเบียนในภาพ ทั้งมุมบนซ้ายและมุมล่างขวาหรือแสดงมุมทั้ง 4 มุมของป้าย
ทะเบียน การแสดงตำาแหน่งให้แสดงในรูปแบบพิกัด

- เวลา โดยแสดงเวลาที่ป้ายทะเบียนปรากฎในฉาก การแสดงเวลาให้แสดงในรูปแบบ hh:mm:ss

- ข้อมูล โดยแสดงข้อมูลทะเบียนและ/หรือจังหวัดที่สามารถระบุได้

ตัวอยา่งรูปแบบข้อมูลจริงของชุดภาระงานมาตรฐาน แสดงไวใ้นตาราง ข.7
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ตาราง ข.7 ตวัอย่างรูปแบบข้อมูลจริงของชุดภาระงานมาตรฐาน

ลำาดับ ภาพรวม ตำาแหน่งป้ายทะเบียน เวลา ทะเบียน จงัหวัด

มุมบนซ้าย มุมล่างขวา

X Y X Y

LPR01/1 1 329 583 1 474 661 hh:mm:ss ฆง 350 กรุงเทพ
มหานคร

LPR01/2 596 681 841 820 hh:mm:ss ฆง 350 กรุงเทพ
มหานคร

LPR01/3 373 712 642 873 hh:mm:ss ฆง 350 กรุงเทพ
มหานคร

LPR01/4 373 712 642 873 hh:mm:ss ฆง 350 กรุงเทพ
มหานคร

LPR01/5 373 712 642 873 hh:mm:ss ฆง 350 กรุงเทพ
มหานคร

LPR02/1 146 192 152 195 hh:mm:ss ขร 2599 อ่านไม่ได้

LPR02/2 155 193 164 197 hh:mm:ss ขร 2599 อ่านไม่ได้

LPR02/3 172 195 183 201 hh:mm:ss ขร 2599 อ่านไม่ได้

LPR02/4 197 200 212 207 hh:mm:ss ขร 2599 อ่านไม่ได้
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ตาราง ข.7 ตัวอยา่งรูปแบบข้อมูลจริงของชุดภาระงานมาตรฐาน (ต่อ)

ลำาดับ ภาพรวม ตำาแหน่งป้ายทะเบียน เวลา ทะเบียน จงัหวัด

LPR02/5 230 206 130 147 hh:mm:ss ขร 2599 อ่านไม่ได้

LPR02/6 265 185 294 198 hh:mm:ss ขร 2599 อ่านไม่ได้

LPR02/7 318 179 356 195 hh:mm:ss ขร 2599 อ่านไม่ได้

LPR02/8 423 196 468 215 hh:mm:ss ขร 2599 อ่านไม่ได้

LPR02/9 599 207 650 233 hh:mm:ss ขร 2599 อ่านไม่ได้

LPR03/1 876 988 1 032 1 048 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/2 912 956 1 065 1 014 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/3 946 922 1 098 979 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/4 982 886 1 131 945 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/5 1 516 385 1 641 434 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา
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ตาราง ข.7 ตัวอยา่งรูปแบบข้อมูลจริงของชุดภาระงานมาตรฐาน (ต่อ)

ลำาดับ ภาพรวม ตำาแหน่งป้ายทะเบียน เวลา ทะเบียน จงัหวัด

LPR03/6 1 540 364 1 663 412 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/7 1 562 344 1 687 390 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/8 1 585 322 1708 369 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/9 1 631 276 1 751 323 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/1
0

1 651 259 1 772 304 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/1
1

1 671 240 1 792 285 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/1
2

1 694 220 1 812 266 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/1
3

1 713 201 1 830 245 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/1
4

1 732 185 1 848 228 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/1
5

1 769 149 1 883 192 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา
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ตาราง ข.7 ตัวอยา่งรูปแบบข้อมูลจริงของชุดภาระงานมาตรฐาน (ต่อ)

ลำาดับ ภาพรวม ตำาแหน่งป้ายทะเบียน เวลา ทะเบียน จงัหวัด

LPR03/1
6

1 786 129 1 900 173 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR03/1
7

1 804 113 1 915 154 hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

LPR04/1 272 115 393 162 hh:mm:ss 2 กษ 5029 กรุงเทพ
มหานคร

LPR04/2 299 99 416 145 hh:mm:ss 2 กษ 5029 กรุงเทพ
มหานคร

LPR04/3 324 83 442 132 hh:mm:ss 2 กษ 5029 กรุงเทพ
มหานคร

LPR04/4 350 71 465 117 hh:mm:ss 2 กษ 5029 กรุงเทพ
มหานคร

LPR04/5 400 42 516 83 hh:mm:ss 2 กษ 5029 กรุงเทพ
มหานคร

LPR05/1 845 404 877 416 hh:mm:ss กง 2936 อ่านไม่ได้

LPR05/2 850 410 881 422 hh:mm:ss กง 2936 อ่านไม่ได้

LPR05/3 837 409 869 421 hh:mm:ss กง 2936 อ่านไม่ได้
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ตาราง ข.7 ตัวอยา่งรูปแบบข้อมูลจริงของชุดภาระงานมาตรฐาน (ต่อ)

ลำาดับ ภาพรวม ตำาแหน่งป้ายทะเบียน เวลา ทะเบียน จงัหวัด

LPR05/4 822 412 850 425 hh:mm:ss กง 2936 อ่านไม่ได้

LPR05/5 796 406 824 418 hh:mm:ss กง 2936 อ่านไม่ได้

LPR05/6 760 404 789 415 hh:mm:ss กง 2936 อ่านไม่ได้

LPR05/7 731 404 757 415 hh:mm:ss กง 2936 อ่านไม่ได้

LPR05/8 709 404 736 415 hh:mm:ss กง 2936 อ่านไม่ได้

LPR06/1 5 498 105 585 hh:mm:ss 9 กข 8720 กรุงเทพ
มหานคร

LPR06/2 421 512 511 560 hh:mm:ss 9 กข 8720 กรุงเทพ
มหานคร

LPR06/3 741 515 816 557 hh:mm:ss 9 กข 8720 กรุงเทพ
มหานคร

LPR06/4 788 522 861 552 hh:mm:ss 9 กข 8720 กรุงเทพ
มหานคร

LPR06/5 817 535 896 564 hh:mm:ss 9 กข 8720 กรุงเทพ
มหานคร
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ตาราง ข.7 ตัวอยา่งรูปแบบข้อมูลจริงของชุดภาระงานมาตรฐาน (ต่อ)

ลำาดับ ภาพรวม ตำาแหน่งป้ายทะเบียน เวลา ทะเบียน จงัหวัด

LPR06/6 778 571 872 604 hh:mm:ss 9 กข 8720 กรุงเทพ
มหานคร

LPR06/7 524 630 631 676 hh:mm:ss 9 กข 8720 กรุงเทพ
มหานคร

LPR06/8 129 705 260 789 hh:mm:ss 9 กข 8720 กรุงเทพ
มหานคร

... ... ... ... ... ... ... ... ...

ข.6 การประเมินความเร็วของยานพาหนะ
ข.6.1 ระดับความเร็วของยานพาหนะ

การประเมินความเร็วของยานพาหนะให้ประเมินจากค่าเฉลี่ยของจำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกัน จากนั้นนำาค่าที่ได้
มาเปรียบเทียบกับข้อมูลในตาราง ข.8

ตาราง ข.8 ระดับความเร็วของยานพาหนะ

ความเร็วยานพาหนะ ค่าสัมบูรณ์ของความต่างเฉลีย่ของป้าย
ทะเบียน

ยานพาหนะจอด ≤ 1 ป้าย

ยานพาหนะวิ่งชา้ > 1 ป้าย แต่ ≤ 15 ป้าย

ยานพาหนะวิ่งปานกลาง > 15 ป้าย แต่ ≤ 25 ป้าย

ยานพาหนะวิ่ิ่งเรว็สูง > 25 ป้าย
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คา่เฉลี่ยของจำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันให้คำานวณจากจำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันของยานพาหนะแต่ละ
จดุในข้อมูลจริง โดยจำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันของยานพาหนะคำานวณจาก ระยะห่างระหว่างป้ายทะเบียน และค่า
เฉลี่ยของขนาดป้ายทะเบียนทั้งหมดในข้อมูลจริงของยานพาหนะน้ัน โดยใช้สมการ

difference plate=
d
s ∨

เมื่อ

difference plate คือ คา่ความต่างเฉลี่ยสัมบูรณ์ของป้ายทะเบียน
d คือ ระยะห่างระหวา่งป้ายทะเบียน หน่วยเป็น พกิเซล
s คือ คา่เฉลี่ยของขนาดป้ายทะเบียน หน่วยเป็น พิกเซล

หมายเหตุ 1: ระยะห่างระหว่างป้ายทะเบียนประเมินจากระยะห่างของจุดอ้างอิงจุดเดียวกันบนป้ายทะเบียนระหว่างภาพน่ิงในข้อมูลจริง 2 ภาพ

หมายเหตุ 2: ให้เลือกใช้ค่าเฉลี่ยของขนาดป้ายทะเบียนด้านกว้างหรือยาวตามทิศทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะตามแกนในระบบพิกัดแกน X และแกน Y (XY
coordinate)

ข.6.2 ตวัอย่างการประเมินความเรว็ของยานพาหนะ

ข.6.2.1 ตัวอยา่งที่ 1 ประเมินความเร็วของยานพาหนะจากข้อมูลในตาราง ข.9

ตาราง ข.9 ตัวอยา่งข้อมูลสำาหรับการประเมินระดับความเร็วยานพาหนะ

ลำาดับ ภาพรวม ตำาแหน่งป้ายทะเบียน ขนาดป้าย
ทะเบียน
(พิกเซล)

ระยะห่าง
ระหว่างป้าย
ทะเบียน 
(พิกเซล)

จำานวนป้าย
ทะเบียนท่ี
แตกต่างกัน

(ป้าย)
มุมบนซ้าย มุมบนขวา มุมล่างขวา มุมล่างซ้าย

X Y X Y X Y X Y ยาว กว้าง X Y X Y

LPR01
/1

719 628 954 637 954 741 718 722 235 94 - - - -

LPR01
/2

721 629 953 639 953 737 720 719 232 98 2 1 0 0

ค่าเฉลี่ย 233.5 96 0 0
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คำานวณหาจำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันระหว่าง LPR01/1 และ LPR01/2

จำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน X

difference plate=
2

233.5=0.008≃ 0

จำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน Y

difference plate=
1
96 =0.01≃ 0

เมื่อนำาคา่เฉลี่ยของจำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน X และแกน Y จากตาราง ข.14 เปรียบเทียบกับ
ระดับความเร็วของยานพาหนะในตาราง ข.13 ความเรว็ของยานพาหนะที่ปรากฎในข้อมูลจริงเป็น ยานพาหนะจอด เน่ืองจาก
ค่าเฉลี่ยของจำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน X และแกน Y มีคา่ ≤ 1 ป้าย

ข.6.2.2 ตัวอยา่งที่ 2 ประเมินความเร็วของยานพาหนะจากข้อมูลในตาราง ข.10

ตาราง ข.10 ตวัอย่างข้อมูลสำาหรับการประเมินระดับความเร็วยานพาหนะ

ลำาดับ ภาพรวม ตำาแหน่งป้ายทะเบียน ขนาดป้าย
ทะเบียน
(พิกเซล)

ระยะห่าง
ระหว่างป้าย
ทะเบียน 
(พิกเซล)

จำานวนป้าย
ทะเบียนท่ี
แตกต่างกัน

(ป้าย)
มุมบนซ้าย มุมบนขวา มุมล่างขวา มุมล่างซ้าย

X Y X Y X Y X Y ยาว กว้าง X Y X Y

LPR01
/1

835 595 1 070 598 1 070 696 835 688 235 98 - - - -

LPR01
/2

268 666 562 679 562 811 268 788 294 132 567 71 2 1

ค่าเฉลี่ย 264.5 115 2 1
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คำานวณหาจำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันระหว่าง LPR01/1 และ LPR01/2

จำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน X

difference plate=
567

264.5=2.144≃ 2

จำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน Y

difference plate=
71
115=0.617≃ 1

เมื่อนำาคา่เฉลี่ยของจำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน X และแกน Y จากตาราง ข.15 เปรียบเทียบกับ
ระดับความเร็วของยานพาหนะในตาราง ข.13 ความเรว็ของยานพาหนะที่ปรากฎในข้อมูลจริงเป็น ยานพาหนะวิ่งชา้
เน่ืองจากคา่เฉลี่ยของจำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน X และแกน Y มีคา่ > 1 ป้าย แต่ ≤ 15 ป้าย

ข.6.2.3 ตัวอยา่งที่ 3 ประเมินความเร็วของยานพาหนะจากข้อมูลในตาราง ข.11

ตาราง ข.11 ตวัอย่างข้อมูลสำาหรับการประเมินระดับความเร็วยานพาหนะ

ลำาดับ ภาพรวม ตำาแหน่งป้ายทะเบียน ขนาดป้าย
ทะเบียน
(พิกเซล)

ระยะห่าง
ระหว่างป้าย
ทะเบียน 
(พิกเซล)

จำานวนป้าย
ทะเบียนท่ี
แตกต่างกัน

(ป้าย)
มุมบนซ้าย มุมบนขวา มุมล่างขวา มุมล่างซ้าย

X Y X Y X Y X Y ยาว กว้าง X Y X Y

LPR01
/1

70 621 70 556 95 556 95 621 65 25 - - - -

LPR01
/2

490 671 486 581 525 581 525 671 90 35 420 50 11 1

LPR01
/3

1 320 779 1 319 638 1 377 638 1 377 779 141 57 830 108 21 1

ค่าเฉลี่ย 98.67 39 16 1
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คำานวณหาระยะทางในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะระหว่าง LPR01/1 และ LPR01/2

จำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน X 

difference plate=
420
39 =10.76≃ 11

จำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน Y

difference plate=
50

98.67 =0.51≃ 1

คำานวณหาระยะทางในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะระหว่าง LPR01/2 และ LPR01/3

จำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน X

difference plate=
830
39 =21.28≃ 21

จำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน Y

difference plate=
108

98.67 =1.09≃ 1

เมื่อนำาคา่เฉลี่ยของจำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน X และแกน Y จากตาราง ข.16 เปรียบเทียบกับ
ระดับความเร็วของยานพาหนะในตาราง ข.13 ความเรว็ของยานพาหนะที่ปรากฎในข้อมูลจริงเป็น ยานพาหนะวิ่งปานกลาง
เน่ืองจากคา่เฉลี่ยของจำานวนป้ายทะเบียนที่แตกต่างกันในแนวแกน X มีค่า > 15 ป้าย แต่ ≤ 25 ป้าย
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ภาคผนวก ค.
รูปแบบผลลพัธ์ของตัวอย่างทดสอบ

(ข้อกำาหนด)
(ขอ้ 5.4)

ค.1 รูปแบบผลลัพธ์ของตัวอยา่งทดสอบ
ผลลพัธ์ของตวัอย่างทดสอบอย่างน้อยต้องประกอบดว้ยรายละเอียดดังต่อไปน้ี

- ภาพป้ายทะเบียน โดยแสดงภาพของป้ายทะเบียนพร้อมเวลาทีต่วัอยา่งทดสอบอ่านป้ายทะเบียนได้ การแสดงเวลา
ให้แสดงในรูปแบบ hh:mm:ss กรณีที่เป็นการทดสอบแบบออฟไลน์ ให้แสดงเวลาทีใ่ช้ในการอา่นป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์
ทั้งภาระงานมาตรฐานด้วย

- ตำาแหน่ง โดยแสดงตำาแหน่งของป้ายทะเบียนที่ตัวอย่างทดสอบตรวจจับได้ ทั้งมุมบนซ้ายและมุมล่างขวา หรือแสดง
มุมทั้ง 4 มุมของป้ายทะเบียน การแสดงตำาแหน่งให้แสดงในรูปแบบพิกัด

- ข ้อ ม ูล  โ ด ย แ ส ด ง ข ้อ ม ูล ท ะ เ บ ีย น แ ล ะ /ห ร ือ จ ัง ห ว ดั ท ี่ต ัว อ ย ่า ง ท ด ส อ บ ท ี่ต ร ว จ จ ับ แ ล ะ อ ่า น ไ ด ้ 
กรณีที่ตรวจจับป้ายทะเบียนได้ แต่อ่านไม่ได้เน่ืองจากข้อมูลบนภาพที่ตรวจจับได้ไม่เพียงพอ ตัวอย่างทดสอบต้องรายงานป้าย
ที่ตรวจจับได้น้ันว่า “อ่านไม่ได้” หรือใช้คำาอื่น ๆ ตามที่ผูท้ำากำาหนด

กรณีทีต่รวจจับป้ายทะเบียนได้ แต่อา่นไม่ได้เน่ืองจากปัญหาของป้ายทะเบียน เช่น ป้ายทะเบียนเสียหายจนไม่สามารถ
อ่านได้ ป้ายที่ตดิไว้ไม่ใช่ป้ายทะเบียน หรือปัญหาอื่น ๆ ตัวอย่างทดสอบต้องรายงานป้ายที่ตรวจจับได้นั้นวา่ “ป้ายผิดปกติ”
หรือใช้คำาอื่น ๆ ตามที่ผู้ทำากำาหนด

ตัวอยา่งรูปแบบผลลัพธ์ของตัวอย่างทดสอบ แสดงไว้ในตาราง ค.1
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ตาราง ค.1 ตวัอย่างรูปแบบผลลัพธ์ของตัวอย่างทดสอบ

ลำาดับ ภาพป้าย
ทะเบียน

ตำาแหน่งป้ายทะเบียน เวลาท่ีตรวจ
จับพบ

เวลาท่ีอ่าน ทะเบียน จังหวัด เวลาท่ีใช้ใน
การอ่านป้าย

ทะเบียน
แบบออฟ

ไลน์

มุมบนซ้าย มุมล่างขวา

X Y X Y

1 373 712 642 873 hh:mm:ss hh:mm:ss ฆง 350 กรุงเทพมหานคร

2 599 207 650 233 hh:mm:ss hh:mm:ss ขร 5529 อ่านไม่ได้

3 876 988 1 032 1 048 hh:mm:ss hh:mm:ss กธ 583 ฉะเชิงเทรา

4 272 115 393 162 hh:mm:ss hh:mm:ss 2 ก ษ 502
9

กรุงเทพมหานคร

5 973 449 1 076 479 hh:mm:ss hh:mm:ss กง 2936 อ่านไม่ได้

6 421 512 511 560 hh:mm:ss hh:mm:ss 9 ก ข 872
0

กรุงเทพมหานคร

hh:mm:ss

หมายเหตุ : การรายงานผลลพัธ์ กรณีป้ายทะเบียนที่แสดงในชุดภาระงานมาตรฐานมีการปรากฎป้ายทะเบียนทั้งป้ายบ้าง ปรากฎบางส่วนบ้าง และหายไปบาง
เวลาบ้าง ตัวอย่างทดสอบต้องรายงานผลลัพธ์ของป้ายทะเบียนน้ันทั้งป้าย

ค.2 ระบบพิกัดแกน X และแกน Y
คำาอธิบายสำาหรับพิกัดที่เกี่ยวข้อง ในมาตรฐานน้ีจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงต่อไปน้ีอย่างสมำ่าเสมอ

คำาจำากัดความของระบบพิกัดแกน X และแกน Y คือ พกิัดของหน่วยพิกเซล มุมซ้ายบนของรูปภาพถูกตั้งค่าเป็นจุดเริ่ม
ต้น ทิศทางบวกของแกน X และแกน Y แสดงในรูป ค.1
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รูป ค.1 ระบบพิกัดแกน X และแกน Y

45



ภาคผนวก ง.
ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ

(ขอ้แนะนำา)
(ขอ้ 7)

รายงานผลการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

หมายเลขรายงาน

หมายเลขตัวอย่างทดสอบ

ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า

มาตรฐาน

วันทีร่ับตัวอย่างทดสอบ

วันทีด่ำาเนินการทดสอบ

ผู้ทดสอบ

……………………………………………………...
(............................................................)

ผู้รับรองรายงาน

……………………………………………………...
(............................................................)
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รายละเอียดของตัวอย่างทดสอบ
ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ:์ …………………………………………………………..……………... รุ่น: …………………………..………………..
หมายเลขประจำาเครื่อง: …………………………………………………………………………………..……………………………..…………..………
ส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีท่ีประกอบรวมกันเป็นตัวอยา่งทดสอบ

ลำาดับท่ี ส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี รายละเอียดของส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี

1 หน่วยประมวลผลกลาง ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

หมายเลขประจำาเคร่ือง

2 แผงวงจรหลัก ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

หมายเลขประจำาเคร่ือง

3 อ่ืน ๆ ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

หมายเลขประจำาเคร่ือง

รายละเอียดของซอฟต์แวร์ท่ีติดตั้งบนตัวอย่างทดสอบ

ลำาดับท่ี ซอฟต์แวร์ รายละเอียดของซอฟต์แวร์

1 ระบบปฏิบตัิการ ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น
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รายละเอียดของซอฟต์แวร์ท่ีติดตั้งบนตัวอย่างทดสอบ (ต่อ)

ลำาดับท่ี ซอฟต์แวร์ รายละเอียดของซอฟต์แวร์

2 โปรแกรมขับ

แผงวงจรหลัก ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

หน่วยประมวลผลภาพ ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

อ่ืน ๆ ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

3 โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียน
ยานพาหนะ

ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

รหัส MD5

4 โปรแกรมประยุกต์ ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

โปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น
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รายละเอียดของฐานทดสอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์: …………………………………………………………..…………………. รุ่น: …………………………………………..

หมายเลขประจำาเครื่อง: ………………………………………………………………………………………………………………………………..………

สว่นประกอบเชิงหน้าท่ีท่ีประกอบรวมกันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ลำาดับท่ี ส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี รายละเอียดของส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี

1 หน่วยประมวลผลกลาง ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

หมายเลขประจำาเคร่ือง

2 แผงวงจรหลัก ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

หมายเลขประจำาเคร่ือง

3 อ่ืน ๆ ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

หมายเลขประจำาเคร่ือง
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รายละเอียดของซอฟต์แวร์ท่ีติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ลำาดับท่ี ส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี รายละเอียดของส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี

1 ระบบปฏิบัติการ ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

2 โปรแกรมขับ

แผงวงจรหลัก ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

หน่วยประมวลผลภาพ ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

อ่ืน ๆ ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

3 โปรแกรมประยุกต์ ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

โปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์

รุ่น

อุปกรณ์เครือข่าย

ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์: …………………………………………………………………..………. รุ่น: ……………………………………………..

หมายเลขประจำาเครื่อง: ………………………………………………………………………………………………………………………………..………

สายส่งข้อมูล
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ตราสินค้า / ตราสัญลักษณ์: ………………………………………………………………………..………. รุ่น: ………………………………………..

ความเรว็ในการส่งและรับข้อมูล: …………………………...………………………… หมายเลขประจำาเครื่อง: ………..………………………

รายละเอียดของชุดภาระงานมาตรฐานสำาหรับการทดสอบ
ชุดภาระงานมาตรฐานสำาหรับการทดสอบการอา่นป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง ชุดท่ี 1

ลำาดับท่ี ภาระงานมาตรฐาน ขนาดไฟล์ MD5

1 NT-256-3f1ba-240658.mp4 478MB a4a7089c6621bf9d03858ba79dde116c

2 NT-1-5c1ba-101771.mp4 291MB 5f18541fe532c26e42bb9179ebae9176

... ... ... ...

ชุดภาระงานมาตรฐานสำาหรับการทดสอบการอา่นป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง ชุดท่ี 2

ลำาดับท่ี ภาระงานมาตรฐาน ขนาดไฟล์ MD5

1 NT-299-4f1ba-849932.mp4 214MB 90f9d647bad9fbaaae19801ac2f1f0d3

2 NT-31-5c1ba-101791.mp4 132MB 6f47b885143397e9292fddf033a72ac5

... ... ... ...

ชุดภาระงานมาตรฐานสำาหรับการทดสอบการอา่นป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

ลำาดับท่ี ช่ือไฟล์ ขนาดไฟล์ MD5

1 NT-44-4c1ba-101756.mp4 166MB 3017816c9f7cdf79c4a26adc622025ad

2 NT-293-4f1ba-849951.mp4 212MB 9f26962712e9f7f494d7e4bb44e0bfc6

... ... ... ...
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สภาพแวดล้อมสำาหรับการทดสอบ
อุณหภูมิ: ………………………………………………………………………………………. ความช้ืนสัมพัทธ์: …………………………………………………………………

แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำาหรับการทดสอบ

ชนิดของแหล่งจ่าย: ……………………………………………….. แรงดนั: …………………………..…………. ความถี่: ……………………...………………………….

ความเร็วเฉล่ียในการรับส่งข้อมูลระหว่างฐานทดสอบและตัวอย่างทดสอบ: …………………………………………………………………………………………

อัตรากรอบภาพของการทดสอบการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง: ………………………………………………………………………………………………....
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ผลการทดสอบ

1. การทดสอบการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง
1.1  งานควบคุมการเข้า  -  ออกพ้ืนท่ี  

ผลการทดสอบท้ังชุดภาระงานมาตรฐาน
การทดสอบชุดท่ี 1 การทดสอบชุดท่ี 2 (ถ้ามี)

จำานวนป้ายทะเบียน …………………….. ป้าย …………………….. ป้าย

ผลบวกจรงิ

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

ผลการทดสอบท่ีไม่รวมป้ายทะเบียนระดับยากท่ีสุด
การทดสอบชุดท่ี 1 การทดสอบชุดท่ี 2 (ถ้ามี)

จำานวนป้ายทะเบียน …………………….. ป้าย …………………….. ป้าย

ผลบวกจรงิ

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

53



1. การทดสอบการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง (ต่อ)
1.2  งานจราจร

ผลการทดสอบท้ังชุดภาระงานมาตรฐาน
การทดสอบชุดท่ี 1 การทดสอบชุดท่ี 2 (ถ้ามี)

จำานวนป้ายทะเบียน …………………….. ป้าย …………………….. ป้าย

ผลบวกจริง

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

ผลการทดสอบท่ีไม่รวมป้ายทะเบียนระดับยากท่ีสุด
การทดสอบชุดท่ี 1 การทดสอบชุดท่ี 2 (ถ้ามี)

จำานวนป้ายทะเบียน …………………….. ป้าย …………………….. ป้าย

ผลบวกจรงิ

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง
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1. การทดสอบการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง (ต่อ)
1.3  งานติดตั้งบนยานพาหนะ

ผลการทดสอบท้ังชุดภาระงานมาตรฐาน
การทดสอบชุดท่ี 1 การทดสอบชุดท่ี 2 (ถ้ามี)

จำานวนป้ายทะเบียน …………………….. ป้าย …………………….. ป้าย

ผลบวกจริง

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

ผลการทดสอบท่ีไม่รวมป้ายทะเบียนระดับยากท่ีสุด
การทดสอบชุดท่ี 1 การทดสอบชุดท่ี 2 (ถ้ามี)

จำานวนป้ายทะเบียน …………………….. ป้าย …………………….. ป้าย

ผลบวกจรงิ

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

55



1. การทดสอบการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง (ต่อ)
1.4  งานท้ังหมด

ผลการทดสอบท้ังชุดภาระงานมาตรฐาน
การทดสอบชุดท่ี 1 การทดสอบชุดท่ี 2 (ถ้ามี)

จำานวนป้ายทะเบียน …………………….. ป้าย …………………….. ป้าย

ผลบวกจริง

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

ผลการทดสอบท่ีไม่รวมป้ายทะเบียนระดับยากท่ีสุด
การทดสอบชุดท่ี 1 การทดสอบชุดท่ี 2 (ถ้ามี)

จำานวนป้ายทะเบียน …………………….. ป้าย …………………….. ป้าย

ผลบวกจริง

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบเวลาจริง
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2. การทดสอบการอา่นป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์
2.1  งานควบคุมการเข้า  -  ออกพ้ืนท่ี  

ผลการทดสอบท้ังชุดภาระงานมาตรฐาน

จำานวนป้ายทะเบียน ……………………………….. ป้าย

ผลบวกจริง

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

ผลการทดสอบท่ีไม่รวมป้ายทะเบียนระดับยากท่ีสุด

จำานวนป้ายทะเบียน ……………………………….. ป้าย

ผลบวกจรงิ

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์
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2. การทดสอบการอา่นป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์ (ต่อ)

2.2  งานจราจร

ผลการทดสอบท้ังชุดภาระงานมาตรฐาน

จำานวนป้ายทะเบียน ……………………………….. ป้าย

ผลบวกจริง

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

ผลการทดสอบท่ีไม่รวมป้ายทะเบียนระดับยากท่ีสุด

จำานวนป้ายทะเบียน ……………………………….. ป้าย

ผลบวกจรงิ

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์
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2. การทดสอบการอา่นป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์ (ต่อ)
2.3  งานติดตั้งบนยานพาหนะ

ผลการทดสอบท้ังชุดภาระงานมาตรฐาน

จำานวนป้ายทะเบียน ……………………………….. ป้าย

ผลบวกจริง

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

ผลการทดสอบท่ีไม่รวมป้ายทะเบียนระดับยากท่ีสุด

จำานวนป้ายทะเบียน ……………………………….. ป้าย

ผลบวกจรงิ

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์
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2. การทดสอบการอา่นป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์ (ต่อ)
2.4  ผลการทดสอบโดยรวม

ผลการทดสอบท้ังชุดภาระงานมาตรฐาน

จำานวนป้ายทะเบียน ……………………………….. ป้าย

ผลบวกจรงิ

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

ผลการทดสอบท่ีไม่รวมป้ายทะเบียนระดับยากท่ีสุด

จำานวนป้ายทะเบียน ……………………………….. ป้าย

ผลบวกจริง

ผลบวกเท็จ

ผลลบเท็จ

F1-Score ในการค้นหาตำาแหน่งป้ายทะเบียน

ค่าความแม่นยำาในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์

ความเร็วในการอ่านป้ายทะเบียนแบบออฟไลน์
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รูปแบบการจัดวางตวัอย่างทดสอบ

แสดงรูปแบบการจัดวางตัวอย่างทดสอบ

รูปท่ี 1 รูปแบบการจัดวางตัวอย่างทดสอบ

คู่มือและเงื่อนไขการใช้งานของตัวอย่างทดสอบ

แสดงรูปคู่มือ (หน้าปก) และเง่ือนไขการใช้งานตัวอย่างทดสอบ

รูปท่ี 2 คู่มือและเงื่อนไขการใช้งานของตัวอย่างทดสอบ

รูปถ่ายของตัวอย่างทดสอบ

แสดงรูปถ่ายของตัวอย่างทดสอบ

รูปท่ี 3 ระบุช่ือหรือตำาแหน่งของรูปถ่าย

______________________________
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