
 

  

TT SMART VISION 

โปรแกรมตรวจจับยานพาหนะเปลีย่นชอ่งการจราจร 
ในพืน้ทีห่า้ม 

 

ระบบบนัทึกภาพขอ้มูลรถท่ีท าผดิในบริเวณพื้นท่ีท่ีหา้มกระท าการเปล่ียนช่องจราจร หรือกระท าผดิกฎจราจร ซ่ึงอาจสุ่มเส่ียง
ต่อการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนได ้โปรแกรมจะท างานร่วมกบักลอ้ง IP Camera คุณภาพสูงในการจบัภาพแบบ Real Time 

โดยกลอ้งจะท าการจบัภาพยานพาหนะท่ีแล่นเขา้มาในพื้นท่ีเป้าหมาย จากนั้นท าการติดตามยานพาหนะนั้น โดยเม่ือมีการ
เปล่ียนช่องทางจราจรในพื้นท่ีตอ้งหา้ม ระบบจะท าการบนัทึกภาพยานพาหนะท่ีกระท าผดิจ านวน 4 ภาพแบบต่อกนัใน
ช่วงเวลาเดียวกนั ไดแ้ก่ 

• ภาพปกติก่อนกระท าผดิ 

• ภาพในขณะกระท าผดิ 

• ภาพหลงัจากกระท าผดิแลว้ 

• ภาพยานพาหนะกระท าผดิท่ีเห็นลกัษณะของตวัรถ และป้ายทะเบียนรถท่ีชดัเจน 

ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดด้งักล่าว สามารถน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานในการแจง้ความกระท าผดิต่อผูข้บัข่ียานพาหนะท่ีท าผดิกฏจราจรได้
ต่อไป 
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คุณสมบตัิของระบบ (Software) 

• ระบบสามารถตรวจจบัผูฝ่้าฝืนกฎจราจรเปล่ียนช่องทางเดินรถในเขตตอ้งหา้ม 

• ระบบสามารถตรวจจบัรถยนต ์รถบรรทุก และรถจกัรยานยนตไ์ด้ 
• ระบบสามารถแยกประเภทยานพาหนะได ้

• มีระบบสามารถค านวณความเร็วของยานพาหนะไดจ้ากอตัราการเคล่ือนท่ีในภาพ 

• มีระบบการบริหารจดัการขอ้มูลภาพ เช่น การคน้หาร บนัทึก แกไ้ขต่างๆ 

• มีระบบส่งขอ้มูลภาพผา่น File transfer protocol 

• รองรับฐานขอ้มูล SQL,MySQL,Oracle,Postgres 

• ระบบสามารถประยกุตใ์ชง้านร่วมกบั ซอฟแวร์และระบบอ่ืนๆ เช่น แผน่ท่ี ,report ต่างๆ 

• ระบบสามารถบนัทึกภาพเคล่ือนไหวของรถท่ีฝ่าฝืนกฎจราจรได้ 
• มีระบบบริหารจดัการขอ้มูลภาพเพื่อเป็นหลกัฐาน และสามารถออกใบสั่งไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

  

ประเภทของกล้องทีใ่ช้งานม ี2 ประเภทคือ 

• กลอ้งส าหรับจบัป้ายทะเบียนรถยนต ์เป็นกลอ้งท่ีออกแบบมาส าหรับระบบ LPR โดยเฉพาะ 

• กลอ้งส าหรับตรวจจบัการเปล่ียนเลน (Overview) มีขนาดความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 3MP เป็นกลอ้งแบบ Low Light 

 (** จ านวนท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัหนา้งาน) 

  

คุณสมบตัิของกล้องที่ใช้ตรวจจับ 

• มีความละเอียดของภาพสูง (Network Camera) กรณีเป็นกลอ้ง Overview ความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 3MP หรือดีกวา่ 
• กรณีเป็นกลอ้งจบัป้ายทะเบียน LPR สามารถปรับเปล่ียนระยะของเลนส์ได ้เพื่อใหไ้ดร้ะยะของภาพท่ีตอ้งการ ขนาดของ
เลนส์ประมาณ 12-40mm หรือ 8-50mm 

• มีเทคโนโลย ีLow pass Filter ส าหรับตดัแสงท่ีสวา่งจา้ (แสงไฟหนา้รถ) เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีชดัเจน 

• มีชุดอินฟาเรด ส าหรับส่องภาพในเวลากลางคืน 

• กลอ้งรองรับมาตรฐานการใชง้านระดบั IP66 กรณีติดตั้งใชง้านภายนอก 
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อุปกรณ์ตดิตั้ง 
• กลอ้งวงจรปิดความละเอียดสูง (IP Network Camera) และ Housing 

• กลอ้งส าหรับจบัป้ายทะเบียนรถยนต ์LPR 

• ชุด Infrared (กรณีในพื้นท่ีแสงนอ้ยและตอ้งการดูภาพกลางคืน) 
• ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลสเปกแนะน า Corei7 Gen7 ,RAM 8GB ,SSD 500GB 

• เคร่ืองส ารองไฟส าหรับอุปกรณ์ในระบบ 

• อุปกรณ์ Network Switch 

• ชุดอุปกรณ์ Webserver (กรณีตอ้งการบริหารจดัการระบบท่ีส่วนกลาง) 
• อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีตอ้งการลิงคแ์ละดูขอ้มูลจากส่วนกลาง) 

 

ลกัษณะการติดตั้ง 
• เสาส าหรับติดตั้งกลอ้งตรวจจบัป้ายทะเบียน LPR และกลอ้ง Overview มีความสูง 5-6 เมตร ส าหรับตรวจจบัวตัถุในระยะ 

 12-15 เมตร 

• มุมกลอ้งส าหรับตรวจจบัประมาณ 60 องศา ลกัษณะกดลงส่องเห็นป้ายทะเบียน (เพื่อป้องกนักรณีรถขบัต่อทา้ยกนัมาจะท า
ใหบ้ดบงัขอ้มูลป้ายทะเบียน) 
• ในมุมส าหรับจบัป้ายทะเบียนจะตอ้งไม่มีวตัถุมาบดบงั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย 
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Lane Change Detection Diagram                     

 

 

ข้อจ ากดัในการตดิตั้งระบบ 

• กลอ้ง Network Camera ท่ีใชค้วรเป็นกลอ้งท่ีมีความละเอียดสูง 

• กลอ้งส าหรับจบัภาพป้ายทะเบียนควรเลือกกลอ้ง Network Camera ชนิดท่ีออกแบบมาส าหรับใชก้บังานจบัป้ายทะเบียน
โดยเฉพาะจะช่วยท าใหก้ารท างานของระบบถูกตอ้งและแม่นย  ามากยิง่ข้ึน  
• เลือกใชง้านระบบ Software ท่ีไดมี้การทดลองติดตั้งและใชง้านจริง และมีขอ้มูลอา้งอิงท่ีชดัเจน 

• ควรตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชง้านวา่รองรับกบัระบบ Software ท่ีใชง้านหรือไม่ ป้องกนัการเกิดปัญหาในการท างานร่วมกนั
ของอุปกรณ์ 

• มุมมองและต าแหน่งในการติดตั้งกลอ้ง ตอ้งมีการทดสอบก่อนการติดตั้งใชง้านจริง เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า
มากท่ีสุด 

• บริเวณท่ียดึจบักลอ้งตอ้งไม่เกิดการสั่นไหว เพราะจะท าใหเ้กิดความผิดพลาดของขอ้มูลได ้

• ป้ายทะเบียนท่ีกลอ้งสามารถจบัไดค้วรมีความคมชดัตั้งแต่ 150-300 pixel จะช่วยใหข้อ้มูลถูกตอ้งและแม่นย  ามากข้ึน 
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• กรณีตอ้งการจบัภาพป้ายทะเบียนรถป้ายแดง และป้ายทะเบียนรถท่ีเป็นป้ายแบบกราฟฟิก ใหต้ั้งกลอ้งจบัภาพเป็นแบบ  
Night Mode เพื่อใหส้ามารถจบัภาพป้ายไดช้นิดดงักล่าวได ้

• ป้ายทะเบียนรถยนตท่ี์ช ารุด ไม่ชดัเจน หรือดดัแปลงแกไ้ข นอกเหนือจากท่ีกรมขนส่งทางบกก าหนด อาจมีผลท าใหค้วาม
ถูกตอ้งของขอ้มูลลดลง 
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ตัวอย่างการท างานของโปรแกรมตรวจจับยานพาหนะเปลีย่นช่องการจราจรในพืน้ที่ห้าม 

 

 

ตัวอย่าง หน้าตาของโปรแกรมในขณะใช้งาน (Live view) 

 

 

ตัวอย่าง  เมนูค้นหาข้อมลูรถท่ีต้องการ 
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ตัวอย่าง  เมนูส าหรับตั้งค่าใช้งาน 

 

จุดเด่นของโปรแกรม 

• สามารถ Customize โปรแกรมใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้

• สามารถใชง้านร่วมกบักลอ้งวงจรปิดไดทุ้กยีห่อ้ ผา่นมาตราฐาน ONVIF หรือ RTSP 

• สามารถเช่ือมโยงเขา้ระบบใบสั่งออนไลน์ได ้

• สามารถเช่ือมต่อร่วมกบัโปรแกรมตรวจจบัป้ายทะเบียนรถยนต ์TT-LPR เพื่อเก็บภาพป้ายทะเบียน และภาพรถยนตทุ์กคนั
เพื่อเสริมงานดา้นความมัน่คง 

 

 

 


