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บทคัดย่อ 
บทความนีน้ าเสนอวิธีการตรวจจับและรู้จ า

โมเดลรถยนต์จากข้อความสว่นท้ายรถโดยใช้ข้อมลูเชิง
จุดภาพ  ซึ่งมีขัน้ตอนหลักส าคญั 2 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) 
การตรวจเพ่ือหาข้อความโมเดลรถยนต์ในภาพ และ 2) 
การรู้จ าข้อความเพ่ือระบโุมเดลรถยนต์ โดยในขัน้ตอน
ท่ีแรกภาพส่วนท้ายรถยนต์จะถูกแปลงเป็นภาพขาว-
ด าและระบุบริเวณท่ีคาดว่าเป็นข้อความโมเดลของ
รถยนต์ ด้วยการส ร้างเส้น ส่ี เห ล่ียม ปิดล้อมวัตถ ุ
(Bounding Box) ขณะท่ีขัน้ตอนท่ีสองค่าแม่นตรง
(precision) แ ล ะ ค่ า เ รี ย ก คื น (recall) ถู ก น า ม า
ประยุกต์ใช้หาค่าประสิทธิภาพโดยรวม (F-Measure) 
เพ่ือบอกระดับความคล้ายคลึงกันของภาพสองภาพ  
ในการวดัประสิทธิภาพในการรู้จ าของวิธีการทีน าเสนอ
เราท าการเปรียบเทียบกับอลักอริทึม Scale Invariant 
Feature Transform (SIFT) ซึ่งเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ
เป็นท่ียอมรับและนิยมใช้อย่างแพร่หลาย จากผลการ
ทดสอบพบว่าวิธีการท่ีน าเสนอสามารถตรวจจบัและ
รู้จ าข้อความโมเดลได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับอัลกอริทึม SIFT แบบ
มาตรฐาน เม่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการรู้จ าข้อความ
โมเดลรถยนต์ 

Abstract 
 This article presents a car model 
detection and recognition approach based on 
the pixels by using tail texts from rear view 
images. The proposed approach includes two 
main steps: 1) car model detection step and 2) 
text recognition step in order to identify the car 
model. In the first step, the rear view image is 
converted into binary while specifying the 
expected area of the car model message by 
creating a bounding box. Accordingly, the 
precision and recall coefficients are applied to 
the overall performance (F-Measure) so as to 
indicate the similarity of two images. To measure 
the effectiveness of the proposed method, we 
compared the Scale Invariant Feature Transform 
(SIFT) algorithm, which is a widely accepted and 
widely used method. According to the results, 
the proposed method can detect and recognize 
the model messages much more accurately and 
efficiently than the standard SIFT algorithm, 
previously used in car model tail text recognition. 
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1. บทน า 
 งานวิจัยด้านการจดจ ารถยนต์จากภาพถ่าย
หรือภาพจากกล้องวงจรปิด ยังคงเป็นงานวิจัย ท่ีท้า
ทายและมีท าวิจัยอย่ างต่อ เน่ื องจนถึ งปั จจุบัน 
[1][2][3] เ พ่ื อน า ไปป ระยุ ก ต์ ใ ช้ งาน ด้ านความ
ปลอดภัยและด้าน อ่ืน  ๆ ท่ี เก่ียวข้องกับรถยนต์ 
ตวัอย่างเช่นการก่ออาชญากรรมหรือการกระท าการท่ี
ผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ ทางผู้ ร้ายได้น ารถยนต์
มาใช้เป็นพาหนะในการก่ออาชญากรรมหรือการ
กระท าการท่ีผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก ซึ่งในทาง
ปฏิบตัินัน้เจ้าหน้าท่ีจะท าการสืบสวนหารถยนต์ต้อง
สงสยัของผู้กระท าความผิดจากกล้องวงจรปิดท่ีติดตัง้
ตามสถานท่ีต่าง ๆ นับเป็นเร่ืองยากและใช้เวลานาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือต้องตรวจสอบกับกล้องหลาย
ร้อยตัวในเวลาเดียวกัน ดังนัน้การตรวจสอบแบบ
อตัโนมตัิจะช่วยลดระยะเวลาและความยุ่งยากในการ
ค้นหารถยนต์ของผู้ ร้าย อีกทัง้บ่อยครัง้ท่ีคนร้ายใช้
วิธีการสวมป้ายทะเบียนปลอมเพ่ือใช้ในการก่อเหตซุึ่ง
ไม่ตรงกับรุ่นของรถท่ีจดทะเบียนไว้กับกรมขนส่งทาง
บกดงัแสดงในรูปท่ี 1 ท าให้ไม่สามารถติดตามจับรถ
ของคนร้ายตวัจริงได้ ทัง้นีห้ากเราสามารถตรวจสอบ
รุ่น สีและย่ีห้อของรถยนต์และเปรียบเทียบกับข้อมูล
จากป้ายทะเบียนรถยนต์ ก็จะท าให้ทราบว่ารถคนัใด
ต้องสงสัยท่ีอาจน าไปใช้ในการก่ออาชญากรรมได้ 
เพราะข้อมูลของรถท่ีตรวจจับได้ไม่ตรงกับข้อมูลตาม
ป้ายทะเบียนท่ีจดทะเบียนไว้ ซึ่งอาจป้องกันการก่อ
อาชญากรรมโดยใช้รถยนต์ได้อีกทางหนึ่ง จึงเป็นท่ีมา
ของงานวิจัยนี  ้โดยบทความวิจัยนีไ้ด้น าเสนอการ
ตรวจจับและรู้จ าข้อความโมเดลรถยนต์จากข้อความ
ท้ายรถด้วยข้อมูลเชิงจุดภาพ (Pixel-Based) โดยมี

ขัน้ตอนหลกัส าคญัได้แก่ 1) การตรวจจบัข้อความท้าย
รถด้วยการสร้างเส้นส่ีเหล่ียมปิดล้อมวตัถุ (Bounding 
Box) และ 2) การรู้จ าข้อความเพ่ือระบุโมเดลรถยนต์ 
ซึ่งทัง้สองขัน้ตอนจะใช้ข้อมูลเชิงจุดภาพซึ่งเป็นวิธีท่ีมี
ความรวดเร็วและมีประสิท ธิภาพเม่ื อใช้กับฐาน
ข้อมูลภาพขนาดเล็กอย่างเช่นฐานข้อมูลภาพรถยนต์ 
ทัง้นีเ้พ่ือทดสอบระสิทธิภาพของวิธีการท่ีน าเสนอใน
การรู้จ าโม เดลรถยนต์  ในการทดลองได้ท าการ
เปรียบเทียบกับอัลกอริทึม Scale Invariant Feature 
Transform (SIFT) [18] ซึ่งเป็นวิ ธี ท่ี มีประสิทธิภาพ
ได้รับการยอมและนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลาย 

 

รูปท่ี 1 การน าป้ายทะเบียนปลอมปิดทบัซ้อนเพื่อปิดบงัการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

(ผู้จดัการออนไลน์: 10 เมษายน 2558) 
 
2. บทความวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ในบทนีจ้ะกล่าวถึงงานวิจัยเก่ียวข้องกับการ
ตรวจจับ  (Detection) และการรู้จ า (Recognition) 
รถยนต์จากภาพถ่าย โดยทั่วไปการ รู้จ าวัตถุใน
ภาพถ่ายนัน้  จะใช้คุณลักษณะเฉพาะของภาพท่ี
มองเห็นได้(Feature)  เช่น รูปร่าง พืน้ผิว สี หรือวิธี
ผสมผสาน ด้วยการสกัด (Extraction) คุณลักษณะ
เด่นของภาพออกมาด้วยวิธีการตา่ง ๆ ในการรู้จ าวตัถุ
รถยนต์ในภาพถ่ายจากวิดีโอก็เช่นกนัการจดจ ารูปร่าง
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หรือสีของรถยนต์ก็มกัถกูน ามาใช้ในการตรวจจบัหรือ
รู้จ ารถยนต์  เช่น P. Viola และคณะ [4] น าเสนอ
วิ ธีการ Haar-Like Feature ซึ่ งใช้การตรวจจับมุม 
(Conner Detector) ในการสกัดคุณลักษณะเด่นของ
ภ า พ  ซึ่ ง ภ า ย ห ลั ง  Jaesik Choi [5]  ไ ด้ น า ม า
ประยุกต์ใช้กับการตรวจจับรถยนต์บนถนนแบบ
เรียลไทม์ (Real-time) ทัง้นีว้ิธีการ Haar-Like Feature 
ยังเป็นท่ีแพร่หลายถูกน าไปประยุกต์ใช้กับงานท่ี
เก่ียวข้องกับการตรวจจับรถยนต์อีกมากมาย เช่น ใน 
[6][7][8] ส่วนอีกวิธีการหนึ่ง คือ Edge Maps [9][10] 
ถูกน าเสนอโดย T.F. Cootes และ C.J. Taylor [9] ใช้
วิ ธี ก า ร แ บ บ ไ ม่ เ ป็ น เ ชิ ง เ ส้ น ( non-linear 
representation) ของ โค รงส ร้า ง เส้ น ขอบ  (Edge 
Structure)  ซึ่งสามารถใช้ในการปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการจับคู่ของวตัถุได้อย่างประสิทธิภาพ โดยแทนท่ี
จะใช้ความเข้มของเส้นขอบแตล่่ะเส้นเพียงอย่างเดียว 
วิธีการนีใ้ช้การประเมินความสอดคล้องกันของแต่ละ
เส้นขอบบนสมการความน่าเช่ือถือ (Reliable) หรือ
ความน่าจะเป็น(Probability) ส่วน C. Glaseby และ 
K. Mardia [10] น าเสนอวิธีการไลร่ะดบันอร์มลัไลแบบ
เชิงเส้น (Linearly Normalized Gradients) หลักการ
หนึ่งของวิธีการนีคื้อทุกจุดภาพท่ีเป็นเส้นขอบจะถูก
เซตให้เป็นศนูย์ นอกจากนีย้งัมีผู้วิจยัท่ีพยายามคิดค้น
วิธีการใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น Hajar E. 
[11]   เส น อ วิ ธี ก า ร จ า แ น กป ระ เภ ท ล าดั บ ชั ้น
(hierarchical classifier)ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จ ะ
ก าหนดระดับชัน้ของยานพาหนะในตอนแรกและ
จากนัน้จดจ ารูปแบบโมเดลของรถยนต์ในกลุ่มเล็ก ๆ 
ซึ่งจะเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นท่ี
บริเวณสนใจมากท่ีสุด ยิ่งไปกว่านัน้ Noppakun B. 

[12] ยังได้น าเสนอการรู้จ าโมเดลรถยนต์กับภาพถ่าย
ตอนกลางคืนอีกด้วย อย่างไรก็ตามเน่ืองจากงานวิจยั
นีใ้ช้การตรวจจบัข้อความส่วนท้ายรถยนต์เพ่ือระบุรุ่น
ของรถยนต์แตล่ะคนัซึง่แตกตา่งจากงานวิจยัท่ีได้กลา่ว
มาแล้วข้างต้น โดยน าวิธีการตรวจจบัข้อความในภาพ
ซึ่งเป็นหวัข้องานวิจยัท่ียงัมีการวิจยัอย่างตอ่เน่ือง เช่น 
ระบบ OCR (Optical Character Recognition) ระบบ
รู้จ าป้ายทะเบียนรถยนต์ และระบบอ่านป้ายบอกทาง
อัตโนมัติ เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี ้โดยมี
นั ก วิ จั ย จ าน วนม าก ท่ี เส น อวิ ธี ก า รต่ า ง  ๆ  ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่  Sezer Karaoglu [13] น าเสนอ
การตรวจจบัข้อความในรูปภาพแบบราสเตอร์(Raster 
Image) ซึ่งใช้ขัน้ตอนการสกดัคณุลกัษณะเดน่ร่วมกับ
บริบท (Context) ของภาพ และทดสอบประสิทธิภาพ
ของวิธีท่ีน าเสนอกับฐานข้อมูลท่ีแตกต่างกันได้แก่ 
CDAR 2003 PASCAL VOC 2011 และ IMET ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลภาพมาตรฐาน ส่วน Satadal Saha และ
คณะ [14] ได้น าเสนอการรู้จ าตัวอักษรบนป้าย
ทะเบียนรถยนต์แบบอัตโนมัติ (Automatic License 
Plate Recognition : ALPR) โดย มี ขั น้ ตอนหลัก  3 
ขัน้ตอนคือ 1) ค้นหาบริเวณท่ีคาดว่าจะเป็นแผ่นป้าย
ทะเบียนในภาพรถยนต์ 2) แยกตวัอกัษรออกจากแผ่น
ป้ายทะเบียน และ 3) กระบวนการรู้จ าตวัอกัษร โดยใช้
หลักการของการสร้างแม่แบบตัวอักษร (Template 
Creation) นอกจากนีย้ังมีนักวิจัยอ่ืนอีกหลายท่านท่ี
ท างานวิจัยในด้านนี ้เช่น [15][16][17] และ [18] ซึ่ง
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามงานวิจัยท่ีอ้างอิงท้าย
บทความนี ้ 
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3. น าเสนอการรู้จ าข้อความโมเดลรถยนต์จาก
ข้อมูลเชิงจุดภาพ 

บทนีจ้ะน าเสนอขัน้ตอนกระบวนการตรวจจบั
และรู้จ าข้อความของโมเดลรถยนต์จากข้อความ
สว่นท้ายรถ ในขัน้ตอนแรกการตรวจจบัข้อความโมเดล
รถยนต์นัน้จะใช้วิธีการสร้างเส้นส่ีเหล่ียมปิดล้อมวตัถุ
เพ่ือระบบุริเวณท่ีน่าจะเป็นข้อความของโมเดลรถยนต์ 
จากนัน้ข้อความท่ีสนใจซึ่งอยู่ในเส้นส่ีเหล่ียมปิดล้อม
วตัถุจะถูกส่งต่อไปยงัขัน้ตอนการรู้จ าข้อความโมเดล
ของรถยนต์โดยใช้ข้อมลูเชิงจดุภาพ โดยขัน้ตอนตา่ง ๆ 
ทัง้หมดแสดง ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 การแปลงภาพระดับเทา 

เพ่ือลดปริมาณข้อมูลในการประมวลผล
ขัน้ตอนแรกคือการปรับภาพจากภาพสีจริง (True 
Color) ให้เหลือเพียงภาพท่ีมีระดับสีเพียง 8 ระดับ 
ตัง้แต่ขาวจนถึงด าน าค่าสี RGB มาเข้าสู่สมการเพ่ือ
ค านวณหาคา่สีเทา และน าคา่ท่ีได้ไปแทนท่ีจดุจดุภาพ
เดมิ สามารถค านวณได้ดงัสมการท่ี 1 

BGRG 11.059.03.0/                        (1) 

เม่ือ G’ หมายถึงคา่ระดบัสีเทา สว่น RGB คือคา่ระดบั
ของสี แดง เขียว และน าเงิน ตามล าดบั ภาพผลลัพธ์
แสดงดงัรูปท่ี 3 
3.2 การแปลงภาพขาว-ด า 

เพ่ือปรับภาพให้เหมาะสมก่อนขัน้ตอนการท า 
Closing และ Opening  ภาพระดบัเทาจะถูกแปลงให้
เป็นภาพขาว-ด า ท่ีประกอบด้วยสีขาวและสีด าเท่านัน้ 
หมายความว่ามี เพียง 2 สถานะ คือ 0 และ 1 ถ้า
จุดภาพใดมีค่าเป็น 0 หมายความว่าจุดภาพนัน้คือสี
ด า จดุภาพใดมีคา่เป็น 1 หมายความวา่จดุภาพนัน้คือ
สีขาว โดยจะต้องก าหนดคา่ความเข้มท่ีต้องการอ้างอิง

หรือ ค่าขีดแบ่ง (Threshold Value) ซึ่งก าหนดได้เอง
หรือใช้อัลกอริทึมในการหาค่า ตัวอย่างภาพผลลัพธ์
แสดงดงัรูปท่ี 4 
3.3 การก าจัดสิ่ งรบกวนของภาพด้วยวิธีการ 
Closing และ Opening 

ขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการเตรียมภาพก่อนการสร้าง
เส้นส่ีเหล่ียมปิดล้อมวัตถุ (Bounding Box) โดยใช้
วิ ธีการ  Closing และ Opening  โดย Opening คือ
ก าจัดรายละเอียดขนาดเล็กหรือสิ่งรบกวนของภาพ 
ด้วยการท า Opening จะท าให้จุดภาพของภาพขาว-
ด าถูกเปิดกว้างมากขึน้ดัง รูปท่ี  6 โดยวิธีการของ 
Opening คือการท า  Erosion ก่อน  จากนั น้ จึ งท า 
Dilation ดั ง ส ม ก า ร ท่ี  2 เ ม่ื อ  B เป็ น  Structuring 
Element 

          AοB = (AΘB) ⊕ B                          (2) 

ในขณะท่ี  Closing ท าในวิ ธีตรงข้ามกับ Opening 
กล่าวคือจะเป็นการท าให้ภาพมีการเช่ือมต่อกันมาก
ขึน้และการท า Closing จะท าให้จุดภาพของภาพจะ
ถกูปิดเช่ือมตอ่กนัมากขึน้ดงัรูปท่ี 9 วิธีการท า Closing 
คือการท า Dilation ก่อนจึงท า Erosion ดงัสมการท่ี 3 
เม่ือ B เป็น Structuring Element ภาพผลลัพธ์แสดง
ดงัรูปท่ี 5  

A•B = (A⊕B) Θ B                            (3) 

3.4 กระบวนการสร้างเส้นส่ีเหล่ียมส าหรับปิด
ล้อมรอบวัตถุ (Bounding Box) 

คือการสร้างเส้นส่ีเหล่ียมส าหรับปิดล้อมรอบ
บริเวณ ท่ีสนใจ (Region of Interest) โดยในท่ีนี คื้อ
ข้อความโมเดลรถยนต์จากภาพมุมมองท้ายรถ โดย
ขัน้ตอนแรกจะท าการสร้างเส้นส่ีเหล่ียมปิดล้อมรอบ
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ทกุบริเวณจดุภาพท่ีมีสีขาวจากนัน้จึงคดักรองให้เหลือ
เฉพาะบริเวณท่ีน่าจะเป็นข้อความโมเดลของรถยนต์
โดยใช้คุณสมบัติพืน้ฐานอย่างง่ายได้แก่ขนาดพืน้ท่ี
และอตัราส่วนระหว่างของความยาวและความกว้าง 
ทัง้นีโ้ดยสว่นใหญ่แล้วข้อความโมเดลรถยนต์จะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ซึ่งงานวิจยันีจ้ะใช้อตัราส่วนความยาว
ต้องมากกว่า 2 เท่าของความกว้าง  ซึ่งเส้นส่ีเหล่ียมนี ้
จะช่วยในการค านวณจุดศูนย์กลาง พืน้ท่ี ความยาว 
ความกว้าง จุดพิกัด ของบริเวณหรือวัตถุในภาพท่ี
สนใจ เพ่ือตัดภาพท่ีคาดว่าจะเป็นข้อความโมเดล
สว่นท้ายรถยนต์ และน าเข้าสูก่ระบวนการรู้จ าข้อความ
โมเดลรถยนต์ตอ่ไป ตวัอยา่งผลลพัธ์แสดงได้ดงัรูปท่ี 7 
3.5 การรู้จ าข้อความโมเดลรถยนต์ 

จากผลลพัธ์ในข้อ 3.4 เราจะได้ภาพท่ีคาดว่า
จะเป็นข้อความโมเดลรถยนต์ โดยงานวิจยันีจ้ะใช้ภาพ
ท่ีมีความน่าจะเป็นมากท่ีสุดไม่เกิน 10 ภาพเม่ือผ่าน
การกรองขัน้ตอนสดุท้าย เพ่ือลดปริมาณข้อมลูในการ
ประมวลผลในการเปรียบเทียบกับภาพในฐานข้อมูล 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าภาพสอบถาม(Query Image) มา
เปรียบเทียบกับภาพท่ีอยู่ในฐานข้อมูล หาจ านวน
จดุภาพท่ีทบัซ้อนกนัเพ่ือระบรุะดบัความคล้ายคลึงกนั
ของภาพทัง้สอง ด้วยการประยุกต์ใช้ค่า precision 
และ recall โดย recall คือ อัตราส่วนของจ านวน
จดุภาพท่ีเก่ียวข้องและถกูดงึออกมากบัจ านวนจดุภาพ
ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด ส่วน precision คือ อตัราส่วนของ
จ านวนจดุภาพท่ีเก่ียวข้องและถกูดงึออกมากบัจ านวน
จุดภาพท่ีถูกดึงออกมาทัง้หมด รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถศกึษาได้จาก [17] จากนัน้จงึค านวณหาคา่ F-
Measure เพ่ือหาระดับความคล้ายคลึงกันของภาพ

สอบถามและภาพในฐานข้อมลู ดงัแสดงในสมการท่ี 4 
- 6 

 
 

รูปท่ี 2 ภาพต้นฉบบั 
 

  
 

รูปท่ี 3 แปลงภาพให้เป็นสเีทา 
 

 
 

รูปท่ี 4 แปลงภาพเป็นสขีาว-ด า 
 

 
 

รูปท่ี 5 เช่ือมตอ่จดุให้เป็นกลุม่ก้อนเดียวกนัด้วยวิธีการ 
Closing 
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รูปท่ี 6 ก าจดัสิง่รบกวนในภาพด้วยวิธีการ Opening  
 

 
 

รูปท่ี 7 ใช้ Bounding Box ที่คาดวา่จะเป็นโมเดล   
 

P = A ∩ B                           (4) 
     A 

R = B ∩ A           (5) 
     B 

F = P  *  R                          (6) 
 

เม่ือ  A คือภาพสอบถาม ส่วน B คือภาพท่ีมี
อยู่ในฐานข้อมูล และ F คือ คา่เฉล่ียความถูกต้องของ 
recall และ precision ตวัอย่างผลลพัธ์แสดงได้ดงัรูปท่ี 
8 

จากรูปท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบข้อความ
โมเดลรถยนต์ระหว่างภาพสอบถามและภาพใน
ฐานข้อมูลซึ่งในการทดลองยังได้ท าการหมุนภาพ
สอบถามเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา โดยหมุน
ภาพครัง้ละ 1 องศาทัง้ด้านบวกและด้านลบ ด้านละ 5 
องศา ซึ่งช่วยในกรณีท่ีภาพสอบถามไม่ได้ถูกบันทึก
แบบด้านหน้าตรงเพ่ือให้สอดคล้องกบัการน าไปใช้งาน
ในสภาพแวดล้อมจริงท่ีตัวรถมักจะท ามุมเอียงกับ
กล้องบนัทึกภาพ ทัง้นี ้ค่า F-Measure จะถูกค านวณ

ในการหมุนแต่ละครัง้จนครบทัง้ 10 องศา(ด้านบวก
และด้านลบ) จากนัน้จึงน าค่าท่ีดีท่ีสดุระบรุะดบัความ
คล้ายคลึงกันของภาพสองภาพ โดยขัน้ตอนของ
กระบวนการทัง้หมดแสดงดงัรูปท่ี 9 

 
(a) 

 
(b) 

รูปท่ี 8 ตวัอยา่งภาพผลลพัธ์ของการรู้จ าโมเดลรถยนต์ด้วย
ข้อมลูเชิงจดุภาพ 

(a) ภาพสอบถามคล้ายคลงึกบัภาพในฐานข้อมลูที ่F>=0.5 
(b) ภาพสอบถามคล้ายคลงึกบัภาพในฐานข้อมลูที ่F<=0.5 

 
4. ผลการทดลอง 

เพ่ื อทดสอบประสิท ธิภาพของวิ ธีการ ท่ี
น าเสนอ เราได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง 
ได้แก่ การทดลองท่ี 1 ทดสอบความสามารถในการ
ตรวจจับข้อความโมเดลส่วนท้ายรถยนต์ และการ
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ทดลองท่ี 2 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพด้านความ
ถกูต้องในการรู้จ าข้อความโมเดลสว่นท้ายรถยนต์ 

     

                 

     234x20

         

       

       

                 

                    F

               

i = i+1

i <= 10

F >= 0.5

      F       

Model= not found 

Brand= not found 

   index        F 

      

    index      

Model, Brand    

SQLite

Model= modelSQL 

Brand= brandSQL 

Print Model;

Print Brand;

i = 1

  

YesNo

Yes

No

 
 

รูปท่ี 9 กระบวนรู้จ าโมเดลรถยนต์จากข้อความสว่นท้ายรถ 

โดยทัง้ 2 การทดลองนี ไ้ด้ก าหนดฐานข้อมูลภาพ
ข้อความโมเดลส่วนท้ายรถยนต์จ านวน 8 ย่ีห้อ ได้แก่ 
TOYOTA, HONDA, MITSUBISHI, ISUZU, 
SUZUKI, MAZDA, FORD และ  CHEVROLET รวม 
23 รุ่น ภาพตวัอย่างแสดงดงัรูปท่ี 10 เพ่ือใช้เป็นภาพ
ฐานข้อมูลส าหรับเปรียบเทียบ จากนัน้ภาพสอบถาม
ได้แก่ภาพรถยนต์มุมมองท้ายรถท่ีแตกต่างกันของรุ่น
และย่ีห้อ จ านวน 50 ภาพ จะถูกน ามาเปรียบกับฐาน
ข้อมูลภาพข้อความโมเดลส่วนท้ายรถยนต์ และหา
ผลลพัธ์ความถกูต้องของการรู้จ าด้วยข้อมลูเชิงจดุภาพ
ซึง่วิธีการค านวณความคล้ายคลงึกนัของภาพสองภาพ
ได้แสดงไว้แล้วในบทท่ี 3 และในบทนีจ้ะได้น าเสนอ

การทดลองและผลลพัธ์ท่ีได้โดยมีรายละเอียดของแต่
ละการทดลองดงันี ้ 

 

รูปท่ี 10 ตวัอยา่งภาพข้อความโมเดลรถยนต์ในฐานข้อมลู
รูปภาพที่ขนาด 234x20 จดุภาพ 

4.1 การทดลองที่  1 การทดสอบประสิทธิภาพใน
การตรวจจับข้อความโมเดลส่วนท้ายรถยนต์  

เม่ือน าภาพสอบถามเข้าสู่โปรแกรม ภาพจะ
เข้าสู่กระบวนการแปลงภาพให้เป็นสีเทา และถกูแปลง
เป็นภาพ สีขาว -ด า หลังจากนั น้ รูปภาพจะผ่าน
กระบวนการก าจัดสิ่งรบกวนในภาพ โดยใช้วิธีการ 
closing เพ่ือเช่ือมต่อจุดให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ต่อ
ด้วยการใช้วิธีการ opening เพ่ือก าจัดสิ่งรบกวนใน
ภาพ และสร้างเส้น ส่ีเหล่ียมปิดล้อมวัตถุ  เพ่ือหา
บริเวณท่ีคาดวา่จะเป็นข้อความโมเดลสว่นท้ายรถยนต์ 
ทัง้นีผ้ลลัพธ์ท่ีถูกต้องหมายถึงเส้นส่ีเหล่ียมปิดล้อม
วัตถุ ท่ีครอบคลุมบริเวณท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสมบูรณ์ของ
ข้อความโมเดลรถยนต์โดยตวัอกัษรไม่ขาดหาย(เส้นสี
เขียว) ผลลัพธ์ของแต่ละขัน้ตอนของการตรวจจับ
ข้อความโมเดลท้ายรถได้แสดงไว้แล้วดังรูปท่ี 2 - 7 
โดยตวัอย่างผลลพัธ์สดุท้ายของการทดลองนีแ้สดงดงั
ตารางท่ี 1 และผลลพัธ์ทัง้หมดของการทดลองแสดงใน
รูปของกราฟแทง่ดงัรูปท่ี 11  

ตารางท่ี 1 แสดงตวัอย่างผลการทดลองของ
โปรแกรมตรวจจบัข้อความโมเดลสว่นท้ายรถยนต์ ของ
รถ ย น ต์ ย่ี ห้ อ  HONDA, SUZUKI, TOYOTA แ ล ะ 
MAZDA  ซึ่งมีโมเดลเป็น  CR-V, Swift, Camry และ 

Engineering  Journal  of  Siam  University Page 96 Volume  19, Issue 1,  No.36, January-June 2018



Mazda 2 ตามล าดบั ภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าจ านวน
ข้อความโมเดลท่ีต้องการตรวจสอบมี 1 ข้อความ คือ
ค าว่า Accord โปรแกรมสามารถสร้างเส้นส่ีเหล่ียมปิด
ล้อมบริเวณท่ีคาดว่าจะเป็นข้อความโมเดลรถยนต์
จ านวนทัง้หมด 11 บล็อก โดยเป็นบล็อกข้อความท่ี
สมบูรณ์และถูกต้องจ านวน 1 ข้อความ รูปท่ี 2 แสดง
จ านวนข้อความท่ีต้องการตรวจสอบ 1 ข้อความคือค า
ว่า Swift โปรแกรมสามารถสร้างเส้นส่ีเหล่ียมปิดล้อม
บริเวณท่ีคาดว่าจะเป็นข้อความโมเดลรถยนต์จ านวน 
20 บล็อก และเป็นบล็อกข้อความท่ีสมบูรณ์และ
ถูกต้องจ านวน 1 ข้อความ จากตัวอย่างผลลัพ ธ์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการตรวจจับข้อความท้าย
รถยนต์ด้วยวิธีการท่ีน าเสนอสามารถตรวจจบัได้อย่าง
ถกูต้องและมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามในบางรุ่นของ
บางย่ีห้อวิธีการท่ีน าเสนอยงัมีข้อบกพร่องในตรวจสอบ
อยูบ้่างดงัแสดงในตารางท่ี 2 และขัน้ตอนตอ่ไปคือการ
คดักรองบล็อกท่ีไม่ใช่ข้อความท่ีต้องการออกให้เหลือ
เพียง 10 บล็อก โดยใช้กระบวนการตามข้อท่ี 3.5 เพ่ือ
น าไปใช้ในการทดลองท่ี 2 ตอ่ไป 

 

รูปท่ี 11 กราฟแทง่แสดงประสทิธิภาพของการตรวจจบั
ข้อความโมเดลท้ายรถ (สฟ้ีา = ผลลพัธ์ถกูต้อง, สแีดง = 

ผลลพัธ์ไมถ่กูต้อง) 

 
 

4.3 การทดลองที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพการ
รู้จ าข้อความโมเดลส่วนท้ายรถยนต์ 

เป็นการทดสอบประสิท ธิภาพด้านความ
ถกูต้องในการรู้จ าข้อความโมเดลสว่นท้ายรถยนต์ ตาม
หวัข้อ 3.4 โดยการประยกุต์ใช้คา่ F-Measure เพ่ือระบุ
ความคล้ายคลึงกนัระหว่างภาพสอบถามและภาพใน
ฐานข้อมูลโดยก าหนดให้ภาพท่ีมีความคล้ายคลึงกัน
ต้องมีค่า F-Measure มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 โดย
ภาพท่ีคล้ายคลึงกันมากท่ีสุดก็คือภาพท่ีมีค่า F-
Measure มากท่ีสุดและต้องมากกว่า 0.5     ตวัอย่าง
ภาพผลลพัธ์แสดงดงัตารางท่ี 4 และผลการทดสอบกบั
ภาพสอบถามทัง้หมดจ านวน 50 ภาพแสดงดงัรูปท่ี 12 
ทัง้นี เ้พ่ือแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการท่ี
น าเสนอในการรู้จ าข้อความโมเดลรถยนต์เราท าการ
เปรียบเทียบกับอลักอริทึม SIFT ท่ีได้รับการยอมรับว่า
เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและนิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย [18] ในการรู้จ าวัตถุภายในภาพ ตวัอย่าง
ผลลพัธ์ในการทดสอบด้วยอลักอริทมึ SIFT แสดงได้ดงั
ตารางท่ี 3 

จากตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบจดุสนใจ
ระหว่างภาพสองภาพด้วยอลักอริทึม SIFT ซึ่งจะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่าจุดสนใจท่ีตรงกันระหว่างภาพ
สอบถามและภาพจากฐานข้อมูลประสิทธิภาพจะ
ลดลงอย่างมากเม่ื อภาพสอบถามและภาพใน
ฐานข้อมูลเป็นคนละภาพกนั ทัง้นีจ้ากการทดสอบกับ
ภาพทัง้หมดจ านวน 50 ภาพ พบว่าหากภาพสอบถาม
มีแสงเงาและความละเอียดของภาพแตกตา่งจากภาพ
ในฐานข้อมูล อัลกอริทึม SIFT มาตรฐาน  ยังไม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการรู้จ าข้อความโมเดล
รถยนต์ 
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ตารางที่ 1 ตวัอย่างภาพผลลพัธ์การตรวจจบัข้อความโมเดล
สว่นท้ายรถยนต์ ด้วยวิธีการสร้างเส้นสีเ่หลีย่มปิดล้อมวตัถุ 

ยี่ห้อ โมเดล ผลลพัธ์ 

 
CR-V ภาพที่ 1 

 
จ านวนข้อความ = 1, จ านวนที่จบัได้ = 17 
จ านวนที่ถกูต้อง = 1 

 
Swift ภาพที่ 2 

 
จ านวนข้อความ = 1, จ านวนที่จบัได้ = 20 
จ านวนที่ถกูต้อง = 1 

 

Camry ภาพที่ 3 

 
จ านวนข้อความ = 1, จ านวนที่จบัได้ = 19 
จ านวนที่ถกูต้อง = 1 

 
Mazda 

2 
ภาพที่ 4 

 
จ านวนข้อความ = 1, จ านวนที่จบัได้ = 25 
จ านวนที่ถกูต้อง = 1 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างภาพผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องของการ
ตรวจจบัข้อความโมเดลสว่นท้ายรถยนต์ ด้วยวิธีการสร้างเส้น
สีเ่หลีย่มปิดล้อมวตัถ ุ

ยี่ห้อ โมเดล ผลลพัธ์ 

 
Civic ภาพที่ 1 

 
จ านวนข้อความ = 1, จ านวนที่จบัได้ = 18 
จ านวนที่ถกูต้อง = 0 (ข้อความไมส่มบรูณ์) 

 
Escape ภาพที่ 2 

 
จ านวนข้อความ = 1, จ านวนที่จบัได้ = 16 
จ านวนที่ถกูต้อง = 0 (ข้อความไมส่มบรูณ์) 

 
ตารางที่ 3 ตวัอยา่งภาพผลลพัธ์การรู้จ าด้วยอลักอริทมึ SIFT 
 

ยี่ห้อ โมเดล เปรียบเทียบด้วยภาพ
เดียวกนั 

เปรียบเทียบด้วยภาพ
สอบถาม 

 
CRV 

 
จ านวนจดุตรงกนั = 35  

 
จ านวนจดุตรงกนั = 0 

 
D-
Max  

จ านวนจดุตรงกนั = 40 
 

จ านวนจดุตรงกนั = 10 

 
Vios 

 
จ านวนจดุตรงกนั = 35 

 
จ านวนจดุตรงกนั = 1 
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ตารางที่ 4 ตวัอยา่งภาพผลลพัธ์ของข้อความโมเดล Mazda 2 
และ Mazda 3 กบัคา่ F-Measure ในแตล่ะองศาของการหมนุ
ภาพสอบถาม 

Mazda 2 Mazda 3 องศาการหมนุ 

  
ภาพสอบถาม 

  
ภาพฐานข้อมลู 

 
F=0.32 

 
F=0.29 

5o 

 
F=0.36 

 
F=0.32 

4 o 

 
F=0.40 

 
F=0.35 

3 o 

 
F=0.45 

 
F=0.49 

2 o 

 
F=0.46 

 
F=0.67 

1 o 

 
F=0.59 

 
F=0.72 

0 o 

 
F=0.68 

 
F=0.50 

-1 o 

 
F=0.63 

 
F=0.49 

-2 o 

 
F=0.52 

 
F=0.44 

-3 o 

 
F=0.45 

 
F=0.38 

-4 o 

 
F=0.40 

 
F=0.33 

-5 o 

 
 
 

ตารางที่ 5 ตวัอยา่งภาพผลลพัธ์ของ Mazda 2 และ Mazda 3 
ที่มีคา่ F-Measure สงูที่สดุในแตล่ะโมเดล 

Mazda 2 Mazda 3 

 
 ภาพสอบถาม 

 
 ภาพสอบถาม 

 
F=0.30 

 
F=0.26 

 
F=0.45 

 
F=0.43 

 
F=0.40 

 
F=0.35 

 
F=0.42 

 
F=0.35 

 
F=0.68 

 
F=0.62 

 
F=0.61 

 
F=0.72 

 
F=0.20 

 
F=0.19 

 
F=0.15 

 
F=0.11 

 
F=0.28 

 
F=0.23 

 
F=0.34 

 
F=0.27 

 
F=0.38 

 
F=0.34 

 
F=0.33 

 
F=0.31 

 
F=0.39 

 
F=0.33 

 
F=0.23 

 
F=0.20 
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบประสทิธิภาพตามการทดลองที่ 4.2 กบัภาพสอบถามทัง้หมดจ านวน 50 ภาพ 

Query image Database Image  F-Measure  angle Result Query image Database Image  F-Measure  angle Result

honda_accord_2.jpg  picDB\HONDA_ACCORD.jpg 0.747 1 TRUE Fiesta_01.jpg  picDB\FORD_FIESTA.jpg 0.573 5 TRUE

mitsu_mirage_2.jpg  picDB\MITSUBISHI_MIRAGE.jpg 0.730 3 TRUE che_captiva_1.jpg  picDB\CHEVROLET_CAPTIVA.jpg 0.571 5 TRUE

MU-X_02.jpg  picDB\ISUZU_MU-X.jpg 0.717 -5 TRUE MU-7_01.jpg  picDB\ISUZU_MU-7.jpg 0.553 -3 TRUE

mazda3_02.jpg  picDB\MAZDA_MAZDA-3.jpg 0.716 5 TRUE CX-5_01.jpg  picDB\MAXDA_CX-5.jpg 0.546 1 TRUE

Mazda2_02.jpg  picDB\MAZDA_MAZDA-2.jpg 0.708 5 TRUE che_optra_1.jpg  picDB\CHEVROLET_OPTRA.jpg 0.546 -3 TRUE

honda_cr-v_2.jpg  picDB\HONDA_CR-V.jpg 0.690 1 TRUE honda_civic_2.jpg  picDB\HONDA_CIVIC.jpg 0.544 1 TRUE

mazda3_01.jpg  picDB\MAZDA_MAZDA-3.jpg 0.690 1 TRUE D-Max_02.jpg  picDB\ISUZU_D-MAX.jpg 0.542 -1 TRUE

Mazda2_01.jpg  picDB\MAZDA_MAZDA-2.jpg 0.679 3 TRUE honda_civic_1.jpg  picDB\HONDA_CIVIC.jpg 0.531 1 TRUE

vios_01.JPG  picDB\TOYOTA_VIOS.jpg 0.676 5 TRUE suzuki_celerio_01.jpg  picDB\SUZUKI_CELERIO.jpg 0.528 -1 TRUE

CX-5_02.jpg  picDB\MAXDA_CX-5.jpg 0.658 1 TRUE mitsu_triton_1.jpg  picDB\MITSUBISHI_TRITON.jpg 0.526 1 TRUE

camry_01.jpg  picDB\TOYOTA_CAMRY.jpg 0.654 -5 TRUE che_optra_2.jpg  picDB\CHEVROLET_OPTRA.jpg 0.525 -5 TRUE

suzuki_ciaz_01.jpg  picDB\SUZUKI_CIAZ.jpg 0.651 5 TRUE Focus_01.jpg  picDB\FORD_FOCUS.jpg 0.524 5 TRUE

toyota_yaris_02.jpg  picDB\TOYOTA_YARIS.jpg 0.642 1 TRUE che_corolado_2.jpg  picDB\CHEVROLET_COLO.jpg 0.522 1 TRUE

honda_accord_1.jpg  picDB\HONDA_ACCORD.jpg 0.640 5 TRUE honda_cr-v_1.jpg  picDB\HONDA_CR-V.jpg 0.519 -1 TRUE

mitsu_triton_2.jpg  picDB\MITSUBISHI_TRITON.jpg 0.614 -1 TRUE suzuki_ciaz_02.jpg  picDB\SUZUKI_CIAZ.jpg 0.514 -3 TRUE

mitsu_mirage_1.jpg  picDB\MITSUBISHI_MIRAGE.jpg 0.600 1 TRUE vios_02.JPG  picDB\TOYOTA_VIOS.jpg 0.514 -5 TRUE

suzuki_celerio_02.jpg  picDB\SUZUKI_CELERIO.jpg 0.599 3 TRUE D-Max_01.jpg  picDB\ISUZU_D-MAX.jpg 0.511 1 TRUE

Fiesta_02.jpg  picDB\FORD_FIESTA.jpg 0.597 -1 TRUE camry_02.jpg  picDB\TOYOTA_CAMRY.jpg 0.501 1 TRUE

CX-5_02.jpg  picDB\MAXDA_CX-5.jpg 0.591 -3 TRUE mitsu_pajero_2.jpg  picDB\ISUZU_MU-X.jpg 0.425 -5 FALSE

MU-X_01.jpg  picDB\ISUZU_MU-X.jpg 0.587 -5 TRUE toyota_yaris_01.jpg  picDB\ISUZU_MU-X.jpg 0.392 -1 FALSE

MU-7_02.jpg  picDB\ISUZU_MU-7.jpg 0.585 -1 TRUE Escape_02.jpg  picDB\ISUZU_D-MAX.jpg 0.365 1 FALSE

che_captiva_2.jpg  picDB\CHEVROLET_CAPTIVA.jpg 0.585 1 TRUE Focus_02.jpg  picDB\ISUZU_MU-X.jpg 0.279 -3 FALSE

suzuki_swift_02.jpg  picDB\SUZUKI_SWIFT.jpg 0.582 5 TRUE suzuki_swift_01.jpg  picDB\MITSUBISHI_MIRAGE.jpg 0.248 -5 FALSE

Escape_01.jpg  picDB\FORD_EDCAPE.jpg 0.577 3 TRUE suzuki_swift_02.jpg  picDB\MITSUBISHI_MIRAGE.jpg 0.248 -5 FALSE

che_corolado_1.jpg  picDB\CHEVROLET_COLO.jpg 0.574 -1 TRUE mitsu_pajero_1.jpg  picDB\SUZUKI_CELERIO.jpg 0.232 3 FALSE  
 

ตารางท่ี 4 แสดงตวัอยา่งภาพผลลพัธ์ท่ีได้จาก
การทดสอบด้วยวิธีการท่ีน าเสนอ ซึ่งจากตวัอย่างเป็น
การใช้ภาพสอบถามของรถยนต์โมเดล Mazda 3 โดย
เปรียบเทียบกับภาพในฐานข้อมูลภาพของ Mazda 3 
และ   Mazda 2  โดยมีการหมุนภาพเพ่ือหาค่า  F-
Measure สูงท่ีสุดและต้องมากกว่า 0.5 ซึ่งจะเห็นว่า
วิธีการท่ีน าเสนอ นอกจากจะสามารถหาภาพท่ีมีความ
คล้ายคลึงกันมากท่ีสุดได้แล้ว ยังสามารถแยกข้ออค
วามโมเดลรถท่ีมีความคล้ายคลึงกันมากอย่างเช่น 
Mazda 2 และ Mazda 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
นอกจากนีใ้นตารางท่ี 5 ยังแสดงผลการเปรียบเทียบ
ของภาพสอบถาม Mazda 2 และ Mazda 3 กับภาพ
ข้อความโมเดลของแต่ละรุ่นในฐานข้อมูลท่ีมีค่า F-
Measure สูงท่ีสุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีการท่ีน าเสนอ
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อความโมเดล
รถยนต์แตล่ะรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเชน่กนั โดยผล
การทดลองกับภาพสอบถามทัง้หมดจ านวน 50 ภาพ
แสดงได้ตารางท่ี 6 และรูปท่ี 12 

 

 
 

รูปท่ี12 ผลลพัธ์ของการทดสอบประสทิธิภาพการรู้จ าข้อความ
โมเดลรถยนต์ 

 
5. สรุป 

บทความนี เ้สนอวิธีการตรวจจับและรู้จ า
ข้อความโมเดลส่วนท้ายรถยนต์ด้วยข้อมลูเชิงจดุภาพ 
ทัง้นีท้างคณะผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมกบัภาพสอบถามมมุมองท้ายรถ ทัง้หมด 
8 ย่ีห้อ 23 รุ่น จ านวน 50 ภาพ โดยการทดลองท่ี 1 
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พบว่าวิธีการสร้างเส้นส่ีเหล่ียมปิดล้อมวัตถุสามารถ
ตรวจจับ ข้อความโม เดล ท้ายรถยนต์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถไปใช้ในกระบวนการการรู้จ าได้ 
และผลการทดลองท่ี 2 แสดงให้เห็นได้อย่างชดัเจนว่า
การรู้จ าข้อความโมเดลท้ายรถยนต์ด้วยวิธีการท่ี
น าเสนอสามารถรู้จ าข้อความโมเดลรถยนต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับอัลกอริทึม 
SIFT แบบมาตรฐาน  ทัง้นี เ้พ่ือเป็นแนวทางในการ
น าไปใช้งานร่วมกับระบบตรวจจับรถยนต์ต้องสงสัย 
หรือระบบความปลอดภยั อ่ืน ๆ เก่ียวกบัรถยนต์ต่อไป
ในอนาคต 
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