

สรุปการรับฟังข้อคิดเห็นต่อ 
(ร่าง)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ- 
เล่ม3ระบบรู้จำส่วนที่1ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ


ชื่อร่างมาตรฐานร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ-เล่ม3ระบบรู้จำส่วนที่1ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ 
ชนิดของร่าง

CDV

รุ่น

วัน/ เดือน/ ปี 

28มิถุนายน2564

พฤษภาคม2564

ผู้รับผิดชอบ

จากการดำเนินการ

หน่วยงาน/บุคคลที่เข้าร่วมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น 194หน่วยงาน/คน  
เห็นชอบตามร่างฯทุกประการ5หน่วยงาน/คน 
1.
2.
3.
4.
5.

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
ธนาคารกสิกรไทย 
บริษัทเอ็นอีซีคอร์ปอเรชัน(ประเทศไทย) 
บริษัทTHAISECOMSECURITYCO.,LTD. 

เห็นชอบตามร่างฯส่วนใหญ่โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 12หน่วยงาน/คน 
1.
2.
3.
4.
5.
6.


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
สำนักงบประมาณ 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พิจักษ์เพิ่มประเสริฐ 

จัดสัมมนาและเวียนร่างเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

7.
8.
9.
10.
11.
12.

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
บริษัทดาต้าโปรดักส์ทอปปังฟอร์มจำกัด 
บริษัทMYPLUSGROUP 
บริษัทNetPosaTechnologiesLtd 
คุณสรร (ไม่ระบุนามสกุล) 

ไม่ให้ความเห็นชอบ0หน่วยงาน/คน 
ไม่ออกความเห็น177หน่วยงาน/คน  
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

กรมการสื่อสารทหารกองบัญชาการกองทัพไทย 
กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม 
กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมกระทรวงกลาโหม 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
กระทรวงพลังงาน 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม" 
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมกระทรวงกลาโหม 
กรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กองบังคับการตำรวจจราจร 
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

การประปานครหลวง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารทหารไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์(สำนักงานใหญ่) 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารออมสิน 
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
บริษัท เอไอเฟิร์สจำกัด 
บริษัทhikvisionIOT(Thailand)Co.,Ltd 
บริษัทPELCO 
บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน) 
บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที)จำกัด 
บริษัทครีเอทีฟอินโนเวชั่นเทคโนโลยีจำกัด 
บริษัทคอมพิวเตอร์เพอริเฟอรัลแอนด์ซัพพลายส์จำกัดสำนักงานใหญ่ 
บริษัทคอมม์เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย)
บริษัทชลบุรีพัฒนาเมืองจำกัด 
บริษัทเชียงรายพัฒนาเมืองจำกัด 
บริษัทเชียงใหม่พัฒนาเมืองจำกัด 
บริษัทซิสโก้ซีสเต็มส์(ประเทศไทย)จำกัด 
บริษัทซีซีทีวี(ประเทศไทย) 
บริษัทซีเอ็มเอสคอนโทรลซิสเท็ม 
บริษัทดอลลี่โซลูชั่นจำกัด 
บริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัด 
บริษัททีโซลูชั่นส์จำกัด 
บริษัททีทีสมาร์ทวิชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด 
บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) 
บริษัททูฟซูดพีเอสบี(ประเทศไทย)จำกัด 
บริษัทไทยดิจิตอลซีเคียวรีตี้ซิสเต็มส์จำกัด 
บริษัทนครสวรรค์พัฒนาเมืองจำกัด 
บริษัทนเรศกรุ๊ป(ประเทศไทย) 
บริษัทโปรซีเคียวอินเตอร์เทคจำกัด 
บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด(สำนักงานใหญ่) 
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

บริษัทพานาโซนิคซิวเซลส์(ประเทศไทย)จำกัด. 
บริษัทพิษณุโลกพัฒนาเมืองจำกัด 
บริษัทพีพีเออินโนเวชั่นจำกัด 
บริษัทฟอร์ทคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) 
บริษัทโฟกัสซิสเต็มแอนด์ดีไซน์จำกัด 
บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด 
บริษัทยู.ซัพพลายแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด 
บริษัทระยองพัฒนาเมืองจำกัด 
บริษัทวาสซัพพลายเออร์จำกัด 
บริษัทไวเด้นเทรดดิ้ง 
บริษัทสงขลาพัฒนาเมืองจำกัด 
บริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด 
บริษัทสระบุรีพัฒนาเมืองจำกัด 
บริษัทสุโขทัยพัฒนาเมืองจำกัด 
บริษัทออลล์เว็บเทคโนโลยี่จำกัด 
บริษัทอินเตอร์เทคเทสดิ้งเซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จำกัด 
บริษัทอีซี่เน็ต 
บริษัทเอชไอีโกลบอล 
บริษัทเอเซ็ดคิงจำกัด(สำนักงานใหญ่) 
บริษัทเอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้งจำกัด(สำนักงานใหญ่) 
บริษัทเอส.ที.เอฟ.ซีจำกัด 
บริษัทไอทูเอ็นเตอร์ไพรซ์จำกัด(สำนักงานใหญ่) 
บริษัทไอบีเอ็ม(ประเทศไทย)จำกัด 
บริษัทไอแอพพ์เทคโนโลยีจำกัด 
บริษัทซีเคียวริตี้ซิสเต็มมีเดีย 
บริษัทดิจิตอลคอม 
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122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

บริษัททีโซลูชัน 
บริษัทเบคอมอินเตอร์เน็ทเวอร์ค 
บริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชัน 
บริษัทอินสไปร์คอมมินิเคชัน 
บริษัทอีไอเดียส์จำกัด 
"ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การไฟฟ้านครหลวง" 
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 
ราชบัณฑิตยสถาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการต่างประเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงคมนาคม 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(สสท.) 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์ 
สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 
สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย 
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148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย 
สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย(iCA) 
สมาคมสมองกลฝังตัวไทย 
สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย 
สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย 
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอบผู้บริโภค 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงพลังงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)(สพร.) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
8/19 

174. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการประปาส่วนภูมิภาค 
175. สำนักนายกรัฐมนตรี 
176. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
รายละเอียดข้อคิดเห็นมีดังตารางต่อไปนี้
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ตารางรายละเอียดของข้อคิดเห็นจ ากการรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ-เล่ม3ระบบรู้จำส่วนที่1ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะ 


ลำดับ

หน่วยงาน  อ้างอิง
อ้างอิง 
ชนิด 
หรือบุคคล  (หน้า)  (ข้อหรือเนื้อหา)  ข้อคิดเห็น
(ที่ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ) 

1  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

2  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทั้งเล่ม 

ทั้งเล่ม 

3  3.1.10
ผลบวกจริง 

ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางปฏิบัติ 
เสนอโดยคณะทำงานฯ 

วิชาการ  มีประเด็นจากการสัมมนาฯหลายๆ เห็นควรรับประเด็นข้อคิดเห็นจากการ 
ข้อที่อาจจะต้องนำไปทบทวนเพิ่มเติม สัมมนาฯมาพิจารณา 
เล็กน้อยเพื่อให้ร่างมาตรฐานมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
วิชาการ  คำนิยามผลบวกจริงควรระบุให้
ชัดเจนเช่นจะเริ่ม 
นับตั้งแต่จุดที่ป้ายเริ่มปรากฏจนถึง
ป้ายพ้นออกจากเฟรมไปแล้ว 

10/19 

สรุปการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
เสนอ 

เห็นควรให้แก้ไขข้อ3.1.10ดังนี้ 
เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
-ปรับคำนิยามผลบวกจริง 
เสนอแต่ 
จาก“ผลบวกจริง(truepositive)หมายถึง ปรับหมายเหตุ2จาก 
ผลที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนแสดงสถานะว่ามี “หมายเหตุ2:กรณีที่ป้าย
ป้ายทะเบียนเมื่อมีป้ายทะเบียน 
ทะเบียนหายไปจากฉาก
ปรากฏในภาระงานมาตรฐาน” 
นานเกินกว่า5วินาทีและ
เป็น“ผลบวกจริง(truepositive)หมายถึง กลับมาปรากฎบนฉากใหม่
ผลที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนแสดงสถานะว่ามี ให้นับเป็นป้ายทะเบียนป้าย
ป้ายทะเบียนเมื่อมีป้ายทะเบียนปรากฏในฉาก ใหม่”เป็น 
(scene)ของภาพเคลื่อนไหวจนถึงป้าย
“หมายเหตุ2:กรณีที่ป้าย
ทะเบียนพ้นออกจากฉากไป” 
ทะเบียนหายไปจากฉาก
-เพิ่ม“หมายเหตุ2:กรณีที่ป้ายทะเบียนหาย นานเกินกว่า2วินาทีและ
ไปจากฉากนานเกินกว่า5วินาทีและกลับมา กลับมาปรากฎบนฉากใหม่
ปรากฎบนฉากใหม่ให้นับเป็นป้ายทะเบียน ให้นับเป็นป้ายทะเบียนป้าย
ป้ายใหม่” 
ใหม่”

ลำดับ

หน่วยงาน  อ้างอิง
อ้างอิง 
ชนิด 
หรือบุคคล  (หน้า)  (ข้อหรือเนื้อหา)  ข้อคิดเห็น
(ที่ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ) 

ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางปฏิบัติ 
เสนอโดยคณะทำงานฯ 

สรุปการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

3  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ต่อ) 

3  3.1.10
ส่วนหมายเหตุ 

วิชาการ  กรณีการตรวจจับยานพาหนะคันเดิม
ที่ปรากฏในฉากได้มากกว่า1ครั้ง
และนับเป็นผลบวกเท็จนั้นควรระบุ
ช่วงเวลาที่ตรวจจับด้วยเพราะรถคัน
เดียวกันอาจวิ่งผ่านกล้องในวันหรือ
เวลาอื่นด้วย 

4 

13  รูปที่ข.1การ
สร้างชุดภาระงาน
มาตรฐาน 

รูปแบบ  Flowchartควรมีลูกศรแสดงเส้นการ เห็นควรให้แก้ไขโดยปรับแก้Flowchartเพื่อ เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
ทำงานให้ชัดเจน 
ให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานได้ถูกต้องรวมถึง เสนอ 
Flowchartจุดอื่นด้วย 

5 

13  ข.2การคัดเลือก
ไฟล์ภาพ
เคลื่อนไหว
(videoformat)
สำหรับใช้ในชุด
ภาระงาน
มาตรฐาน 

วิชาการ  เรื่องของมาตรฐานการencoding เห็นควรให้คงเดิมเนื่องจากเทคโนโลยีการ เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
ของภาพไม่ควรใช้คำว่ามาตฐานที่ใช้ Encodingภาพมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่ เสนอ 
กันโดยทั่วไปเพราะจะมีปัญหาใน สามารถระบุได้ 
อนาคตควรระบุมาตรฐานที่อนุญาต
และระบุช่องทางการเสนอมาตรฐาน
ของการencodingใหม่ๆในอนาคต
ให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการเพิ่ม
มาตรฐานการencodingใหม่ๆได้ใน
อนาคต 
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เห็นควรให้คงเดิมเนื่องจากมาตรฐานกำหนด เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
ให้ระบุเวลาการตรวจจับป้ายทะเบียนไว้แล้ว  เสนอ 
และมีการนิยามผลบวกจริงเพิ่มเติมแล้วตาม
ข้อคิดเห็นที่2 

ลำดับ

หน่วยงาน  อ้างอิง
อ้างอิง 
ชนิด 
หรือบุคคล  (หน้า)  (ข้อหรือเนื้อหา)  ข้อคิดเห็น
(ที่ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ) 

ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางปฏิบัติ 
เสนอโดยคณะทำงานฯ 

สรุปการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

6  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ต่อ) 

15  ตารางข.1ปัจจัย วิชาการ  ในเอกสารโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ เห็นควรให้คงเดิมเนื่องจากคำวิเศษณ์ที่ระบุ  เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
และคะแนนความ
มาตรฐานไม่ควรใช้คำที่ไม่เป็น
(มากน้อยหนักเบามีไม่มี)เป็นเพียงระดับ เสนอ 
ยากของปัจจัย
วิทยาศาสตร์เช่นหมอกหนาหมอก ชั้นของปัจจัยที่สังเกตุได้ผ่านวิดีโอเท่านั้นและ
แต่ละระดับ 
น้อย ไม่มีหมอก เพราะจริงๆแล้วค่า คำวิเศษณ์ที่เลือกใช้เพื่อให้เข้าใจระดับได้โดย
เหล่านี้มีมาตรฐานอยู่แล้วควรระบุ ง่ายเท่านั้น โดยในการใช้งานจริงให้ดูที่คำ
เป็นตัวเลขปัญหาลักษณะนี้มีกระจาย นิยามที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับในตารางข.1
อยู่ทั่วเอกสารครับ 

7 

19  ตารางข.1ปัจจัย วิชาการ  ในกรณีที่ไม่มีอุปสรรคในการอ่านป้าย เห็นควรให้คงเดิมเนื่องจากเป็นข้อจำกัด 
 และคะแนนความ
ตามปัจจัยแต่ละอย่างก็ควรระบุค่า ของสมการ 
ยากของปัจจัย
อุปสรรคในการอ่านเป็น0 

แต่ละระดับ 

8 

39 ข.6.1ระดับ
ความเร็วของยาน
พาหนะ 
หมายเหตุ2 







วิชาการ  ข้อมูลหมายเหตุที่2ก่อนตารางข.9 เห็นควรให้แก้ไขสมการ 
ทั้งแกนXและY ในธรรมชาติต้อง จากdif f erenceplate =
คำนวณไปพร้อมๆกันครับ 
เป็นdif f erenceplate =
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d
s

เห็นควรให้คงเดิมเนื่องจาก
มาตรฐานพิจารณาจาก
ระดับความยากตั้งแต่1ถึง
100 



√xs +y
2

2

เห็นชอบตามที่คณะทำงานเสนอ
และปรับแก้หมายเหตุ2 จาก 
“หมายเหตุ2:ให้เลือกใช้ค่าเฉลี่ย
 ของขนาดป้ายทะเบียนด้านกว้าง
หรือยาวตามทิศทางการเคลื่อนที่
ของยานพาหนะตามแกนในระบบ
พิกัดแกนXและแกนY
(XYcoordinate)” 
เป็น 
“หมายเหตุ2:ใช้ค่าเฉลี่ยของ
ขนาดป้ายทะเบียนด้านกว้างและ
ยาวตามทิศทางการเคลื่อนที่ของ
ยานพาหนะตามแกนในระบบ
พิกัดแกนXและแกนY
(XYcoordinate)” 

ลำดับ

หน่วยงาน  อ้างอิง
อ้างอิง 
ชนิด 
หรือบุคคล  (หน้า)  (ข้อหรือเนื้อหา)  ข้อคิดเห็น
(ที่ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ) 

9  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7  ข้อ5.5.1ความ
จุฬาลงกรณ์
แม่นยำในการ
มหาวิทยาลัย 
ตรวจจับ 

ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบ  มีคำผิดค่ะFNRfalsenegative
result(หน้า7บรรทัดที่8) 

แนวทางปฏิบัติ 
เสนอโดยคณะทำงานฯ 

สรุปการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

เห็นควรให้แก้ไข 
จาก “falsepositiveresult”  
เป็น“falsenegativeresult” 

เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
เสนอ 

เห็นควรให้แก้ไขดังนี้ 
-ปรับค่าตัวแปรiเป็นค่าชดเชยคะแนนความ
ยากของตัวแปรcซึ่งกำหนด=1 
-เพิ่ม“หมายเหตุ5: กรณีที่คะแนนของ
ปัจจัยเชิงซ้อนมีค่ามากกว่าMMSไม่สามารถ
ใช้สมการประเมินค่าLSSได้” 

เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
เสนอโดยมีเหตุผลเพิ่มเติม
เนื่องจากค่าiในสมการ
เดิมมีค่าเท่ากับ1เพราะ
ปัจจัยเชิงซ้อนมีเพียง1
ปัจจัยการกำหนดให้เป็นค่า
ชดเชยที่มีค่า1จึงไม่
กระทบกับผลของสมการ 

10 

27  ข.3.3.1วิธีการ
วิชาการ  สมการLSSทำไมถึงหารด้วยc+i
ประเมินระดับ
โดยที่cคือค่าคะแนนแต่iคือ
ความยากของป้าย
เลขลำดับ 
ทะเบียน 

11 

30  ข.3.3.2ตัวอย่าง รูปแบบ  พบตัวเลขinconsistantในสูตรและ เห็นควรให้แก้ไขตัวเลขในสมการของตัวอย่าง เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
การประเมินความ
ตัวอย่างการคำนวนค่ะตรงยกกำลัง การคำนวณจาก“25”เป็น“75” 
เสนอ 
ยากของป้าย
หาร7 5บ้าง25บ้าง 
ทะเบียน 

12 

39  ข.6.1ระดับ
ความเร็วของยาน
พาหนะ 

วิชาการ  สมการdifferenceplateการเอา
ขนาดป้ายมาnormalizeป้ายของรถ
แต่ละคันจะไม่เหมาะสมได้ค่าไม่เท่า
กัน(ควรnormalizeด้วยค่าคงที่
เช่นขนาดป้ายมาตรฐานหรือความ
สูงของเสา) 
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เห็นควรให้คงเดิมเนื่องจาก 
เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
-ไม่ทราบขนาดที่แน่นอนของวัตถุอื่นทำให้ไม่ เสนอ 
สามารถระบุความสัมพันธ์กับขนาดของวัตถุใน
กรอบภาพได้ 
-ไม่ใช้ขนาดป้ายมาตรฐานเพราะระยะทาง
จากกล้องถึงป้ายที่มีความแตกต่างกันจะส่งผล
ต่อการคำนวณ 

ลำดับ

หน่วยงาน  อ้างอิง
อ้างอิง 
ชนิด 
หรือบุคคล  (หน้า)  (ข้อหรือเนื้อหา)  ข้อคิดเห็น
(ที่ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ) 

ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางปฏิบัติ 
เสนอโดยคณะทำงานฯ 

สรุปการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

13  ศูนย์เทคโนโลยี
ทั้งเล่ม  ทั้งเล่ม 
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

วิชาการ  รูปแบบการใช้งานLPRแบ่งเป็น3 เห็นควรให้คงเดิมเนื่องจาก
เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
แบบคือ 
มาตรฐานนี้สามารถเลือกใช้งานรูปแบบใดรูป เสนอ 
-ทางเข้าออกอาคาร 
แบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกันได้  
-สำหรับงานงานจราจร 
และวิธีการประเมินผลสมรรถนะด้านการอ่าน
-ติดตั้งบนยานพาหนะ 
ป้ายทะเบียนที่กำหนดสามารถใช้ได้กับLPR
จริงๆน่าจะแยกหมวดมาตรฐาน
ทั้ง3รูปแบบจึงกำหนดให้รวมรูปแบบการใช้
มากกว่าใช้วิธีรวมกัน 
งานไว้ด้วยกัน 
เนื่องจาก 

-DataSetแตกต่างกันมาก 
-ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานLPR
ทางเข้าออกอาคารได้อาจจะไม่ได้
สนใจตลาดLPRบนยานพาหนะก็ได้ 

14  สำนักงบประมาณ 

วิชาการ  1.การอ่านป้ายทะเบียนควรมีการ
อ่านได้ทั้งหน้าและหลัง 
2.การอ่านป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
ต้องเหมือนกัน 
กรณีมีปัญหาตาม1หรือ2หรือไม่มี
ป้ายทะเบียนอันใดอันหนึ่งควรมีการ
ถ่ายรูปหรือบันทึกไว้พร้อมพิกัดและ
ส่งเตือนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

ทั้งเล่ม  ทั้งเล่ม 
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เห็นควรให้คงเดิมเนื่องจาก
1รูปแบบการติดตั้งเป็นหน้าที่ของผู้ติดตั้ง
เจ้าของระบบหรือผู้ใช้งาน 
2อยู่นอกเหนือขอบข่ายของมาตรฐานนี้ ซึ่ง
มาตรฐานนี้ครอบคลุมเฉพาะความสามารถใน
การอ่านป้าย 

เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
เสนอ โดยมีเหตุผลเพิ่มเติม
คือมาตรฐานฉบับนี้
สามารถวัดสมรรถนะของ
การอ่านป้ายทะเบียนได้ทั้ง
ที่ติดตั้งหน้าและหลังยาน
พาหนะอยู่แล้ว 




ลำดับ

หน่วยงาน  อ้างอิง
อ้างอิง 
ชนิด 
หรือบุคคล  (หน้า)  (ข้อหรือเนื้อหา)  ข้อคิดเห็น
(ที่ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ) 

15  สำนักงบประมาณ  ทั้งเล่ม  ทั้งเล่ม 
(ต่อ) 

ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางปฏิบัติ 
เสนอโดยคณะทำงานฯ 

สรุปการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

วิชาการ  1.กรณีการอ่านป้ายตรวจจับความเร็ว เห็นควรให้คงเดิมเนื่องจาก
(วิ่งขวา)ในกรณีที่มีการแซงคันหน้า เหตุผลตามข้อคิดเห็นข้อ14 
อันนี้มีหลายปัจจัยเช่นความช้าไว 
ของรถคันหน้าคันด้านข้างและต้องมี 
ระยะห่างหรือการถ่ายภาพต้องมีช่วง
ที่ยาวขึ้นอันนี้ต้องระวัง 
2.กรณีการอ่านป้ายรถช้าแต่วิ่งขวา
ตลอดอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญกับ
การจราจรปัจจุบันต้องมีการบังคับใช้
และอาจมีการแจ้งเตือนให้เข้าใจกฎ
จราจรเกี่ยวกับรถวิ่งขวาให้มากขึ้น 

เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
เสนอ 

16  สำนักงานปลัด
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

18  ตารางข.1 
วิชาการ  ตามที่มีท่านที่เสนอในเรื่องของเกรน เห็นควรให้คงเดิม 
ปัจจัยรอง
ภาพเป็นขั้นต่ำระดับ0 
ตามเหตุผลในข้อคิดเห็นที่7 
สัญญาณรบกวน

การแสดงผลภาพ 

เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
เสนอ 

17  สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

4  5.1.1สภาพ
แวดล้อมสำหรับ
การทดสอบ 

เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
เสนอ 





วิชาการ  ข้อ5.1.1สภาพแวดล้อมตอนนี้มี
อุณหภูมิ/ความชื้นแล้วควรกำหนด
ปริมาณแสงสว่างด้วยไหมครับดูจะ
จำเป็นมากกับกล้อง 
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เห็นควรให้คงเดิมเนื่องจาก 
มาตรฐานนี้ไม่ได้ใช้วิธีทดสอบซึ่งใช้รูปแบบการ
แสดงผลผ่านจอแสดงผลที่สภาพแสงมี 
ผลกระทบสำคัญ 

ลำดับ

หน่วยงาน  อ้างอิง
อ้างอิง 
ชนิด 
หรือบุคคล  (หน้า)  (ข้อหรือเนื้อหา)  ข้อคิดเห็น
(ที่ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ) 

ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางปฏิบัติ 
เสนอโดยคณะทำงานฯ 

สรุปการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

18  บริษัทดาต้าโปรดักส์ 16  ตารางข.1ปัจจัย วิชาการ  ความเร็วยานพาหนะ ควรมีตัวเลข
ทอปปังฟอร์มจำกัด 
และคะแนนความ
ความเร็วระบุด้วย 
ยากของปัจจัย
แต่ละระดับ 
ปัจจัยรองความ 
เร็วยานพาหนะ 

เห็นควรให้คงเดิมเนื่องจาก 
เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
ไม่สามารถระบุความเร็วของยานพาหนะเป็น เสนอ 
ตัวเลขได้เพราะภาระงานมาตรฐานที่มีเป็น
ไฟล์วิดีโอไม่สามารถลงไปพื้นที่เพื่อวัดระยะ
ทางและไม่มีจุดอ้างอิงเพื่อใช้ในการคำนวณ
ความเร็วของยานพาหนะ 

19  บริษัทMYPLUS
GROUP 

2  2.เอกสารอ้างอิง  วิชาการ  มาตรฐานdynamicให้สามารถอิง
เมื่อมีการupdate 



เห็นควรให้คงเดิมเนื่องจาก
เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
มาตรฐานอ้างอิงมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วโดยใช้ เสนอ 
วิธีอ้างอิงชื่อมาตรฐานโดยไม่เจาะจงปีของ
มาตรฐาน 

20  บริษัทMYPLUS
GROUP 
(ต่อ) 

15  ตารางข.1ปัจจัย วิชาการ  ปรับในบางส่วนให้มีความเป็น
และคะแนนความ
มาตรฐานอ้างอิงได้เช่น 
ยากของปัจจัย
-ระดับของปัจจัยเช่นหมอกหรือฝน
แต่ละระดับ 
ควรจะเขียนเป็นค่าที่สามารถวัดได้
เช่นฝนตกหนักคือมีปริมาณpixelที่
เป็นฝน30-50%ของภาพหรืออื่นๆ
ที่บ่งบอกมากกว่าความรู้สึก 

เห็นควรให้คงเดิม 
ตามเหตุผลในข้อคิดเห็นที่6 



เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
เสนอ 

21  บริษัทNetPosa
TechnologiesLtd 

39  ข.6.1ระดับ
รูปแบบ  มีตัวVเกินมา 
ความเร็วของยาน
พาหนะ 
สมการ
differenceplate

เห็นควรให้แก้ไข 
โดยตัดตัวแปรVออก 

เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
เสนอ 
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ลำดับ

หน่วยงาน  อ้างอิง
อ้างอิง 
ชนิด 
หรือบุคคล  (หน้า)  (ข้อหรือเนื้อหา)  ข้อคิดเห็น
(ที่ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ) 

22  คุณสรร 

(ไม่ระบุนามสกุล) 

23 

ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

แนวทางปฏิบัติ 
เสนอโดยคณะทำงานฯ 

สรุปการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

7  5.5.1ความ
แม่นยำในการ
ตรวจจับ 
สมการRecall 

รูปแบบ  4.ในหน้า7ที่สมการของRecall
ระบุชื่อของFNRผิดเป็นFalse
positiveresult 






9  ก.1วิธีการจัดชุด
ภาระงาน
มาตรฐานสำหรับ
การทดสอบ 

วิชาการ  ในการจัดชุดภาระงานมาตรฐาน
เห็นควรให้คงเดิมเนื่องจาก 
เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
สำหรับการทดสอบดูเหมือนจะแบ่ง -การจัดชุดภาระงานมีระดับความยากครบทั้ง เสนอ 
งานไว้3ประเภทคือยากที่สุดยาก 4ระดับอยู่แล้วคือ 
มากและยากซึ่งจากข้อก.1ระบุว่า ระดับยากที่สุดระหว่าง15%ถึง20% 
ควรให้มีงานแต่ละประเภทในสัดส่วน ระดับยากมากระหว่าง20%ถึง25% 
ที่ใกล้เคียงกันแต่จากข้อกำหนดดัง ระดับยากระหว่าง20%ถึง25% 
กล่าวสัดส่วนของแต่ละประเภทรวม ระดับทั่วไปคือจำนวนที่เหลือ 
กันไม่ถึง100%และมีความต่างกัน -ที่กำหนดสัดส่วนไว้แตกต่างกันเพื่อเน้นไปที่
มากสุดถึง10%ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น  การแยกระดับสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
หรือหากแบ่งงานเป็น4ประเภทควร บนให้ได้ผลต่างที่ละเอียดมากกว่า 
ให้สัดส่วนในแต่ละประเภทใกล้เคียง
25%หรือไม่ 
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เห็นควรให้แก้ไข 
เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
โดยปรับแก้จาก“Falsepositiveresult”  เสนอ 
เป็น“แก้เป็นFalseNegativeresult” 

ลำดับ

หน่วยงาน  อ้างอิง
อ้างอิง 
ชนิด 
หรือบุคคล  (หน้า)  (ข้อหรือเนื้อหา)  ข้อคิดเห็น
(ที่ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ) 

24  คุณสรร 

(ไม่ระบุนามสกุล) 
(ต่อ) 

ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

15  ตารางข.1ปัจจัย วิชาการ  จากตารางข.1สามารถระบุ
เห็นควรให้คงเดิม 
และคะแนนความ
คุณลักษณะของภาพด้วยตัวเลขชี้วัด ตามเหตุผลในข้อคิดเห็นที่6 
ยากของปัจจัย
อื่นได้หรือไม่อ าจช่วยให้กำหนด
แต่ละระดับ 
ลักษณะภาพที่น ำมาใช้ได้ตรงกันมาก
ขึ้น 

25  ศูนย์เทคโนโลยี
20  ตารางข.1ปัจจัย วิชาการ  เพิ่มข้อกำหนดอนุญาตให้ปรับแต่ง
อิเล็กทรอนิกส์และ
และคะแนนความ
ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวได้ 
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
ยากของปัจจัย
(คณะทำงาน) 
แต่ละระดับ 
ส่วนหมายเหตุ 
26 

แนวทางปฏิบัติ 
เสนอโดยคณะทำงานฯ 

เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
เสนอ 

เห็นควรให้แก้ไขโดยเพิ่มข้อความ 
เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
“หมายเหตุ3: อนุญาตให้ใช้โปรแกรม
เสนอ 
คอมพิวเตอร์เพิ่มปัจจัยต่างๆโดยการใส่
ปรากฏการณ์(effect)ลงในไฟล์ภาพ
เคลื่อนไหวสำหรับใช้ในชุดภาระงานมาตรฐาน
ได้” 

26  ข.3.3.1วิธีการ
วิชาการ  เพิ่มกรณีการยกเว้นการใช้งานสมการ เห็นควรให้แก้ไขโดย 
ประเมินระดับ
เนื่องจากภาระงานมาตรฐานที่มี
-เพิ่ม“หมายเหตุ4: กรณีที่ภาระงาน
ความยากของป้าย
ปัจจัยรองความเบลอของการแสดงผล มาตรฐานประกอบด้วยปัจจัยรองความเบลอ
ทะเบียน 
ภาพและสัญญาณรบกวนการแสดง ของการแสดงผลภาพและสัญญาณรบกวนการ
สมการLSS 
ผลภาพ(noise)เนื่องจากค่าที่ได้จาก แสดงผลภาพ(noise)ไม่สามารถใช้สมการ
การคำนวณมีความแตกต่างกับค่าที่ ประเมินค่าLSSได้” 
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสูง 
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สรุปการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบตามที่คณะทำงาน
เสนอแต่ปรับแก้“
หมายเหตุ4: กรณีที่ภาระ
งานมาตรฐานประกอบด้วย
ปัจจัยรองความเบลอของ
การแสดงผลภาพและ
สัญญาณรบกวนการแสดง
ผลภาพ(noise)ตั้งแต่
ระดับปานกลางขึ้นไป ไม่
สามารถใช้สมการประเมิน
ค่าLSSได้ไม่ควรนำมาใช้
ในการประเมินสมรรถนะ” 


หมายเหตุ:ชนิดข้อคิดเห็นมี3ประเภทคือ วิชาการหมายถึงข้อคิดเห็นเชิงวิชาการ 
รูปแบบหมายถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดรูปแบบรูปหน้าการพิมพ์ตกหล่นหรือคำสะกดผิดพลาด 
ทั่วไป หมายถึงข้อคิดเห็นอื่นๆที่ไม่ใช่สองประเภทแรก 
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