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ระบบตรวจจบัและอ่านป้ายทะเบียนรถจกัรยานยนตแ์บบอตัโนมติั คือ การน าภาพขอ้มูลภาพป้ายทะเบียนของรถมอเตอร์ไซด ์
ท่ีไดจ้ากกลอ้ง LPR Camera (กลอ้งส าหรับจปัภาพป้ายทะเบียน) มาท าการวิเคราะห์และถอดขอ้มูลมาอยูใ่นรูปของ ตวัเลข และ
หมวดอกัษร เพื่อใหส้ะดวกต่อการน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ท่ีตอ้งการไดง่้ายข้ึน เช่น น าไปใชก้บังานจราจร 
งานตรวจสอบดา้นความมัน่คง หรือประยกุตใ์ชก้บังานดา้นบริหารลานจอดรถ อาคาร คอนโด หา้งร้าน อ่ืนๆ 

 

คุณสมบตัิของระบบ (Software) 

 ตรวจจบัเฉพาะรถและป้ายทะเบียน ไม่จบัคนหรือสัตว ์

 ความแม่นย  า 80% ส าหรับตวัเลขและตวัหนงัสือบนแผน่ป้าย 

 ความแม่นย  า 70% ส าหรับจงัหวดัข้ึนอยูก่บัขนาดและคุณภาพของกลอ้ง 

 สามารถใชง้านเป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนแบบเคล่ือนท่ีได ้

 มีระบบแจง้เตือน Blacklist 

 สามารถท างานแบบ Real Time Synchronize กบัฐานขอ้มูลภายนอกได ้

 มีระบบส่งขอ้มูลภาพผา่น File transfer protocol 
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 รองรับการจบัป้ายทะเบียนภาษา ไทย ลาว องักฤษ 

 รองรับป้ายทะเบียนทุกประเภทท่ีรับรองโดยกรมขนส่งทางบก 

** กรมขนส่งก าหนดใหป้้ายทะเบียนรถจกัรยานยนตมี์ขนาดกวา้ง 17.20 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร   มีเคร่ืองหมายเป็น
ตวัอกัษร ขส อยูภ่ายในวงกลมอดัเป็นรอยดุนท่ีมุมล่างดา้นขวา 
 

 

 

 กล้องส ำหรับใช้ในงำนจับป้ำยทะเบียนมี 2 แบบคือ 

 Analog Camera เป็นกลอ้งท่ีมีความละเอียดของภาพไม่สูงมาก การติดตั้งใชง้านค่อนขา้งยุง่ยาก เน่ืองจากตอ้งใชอุ้ปกรณ์ 
Capture Card ร่วมดว้ยในการติดตั้งระบบ 

 Network Camera เป็นกลอ้งท่ีมีความละเอียดคมชดัของภาพสูง ช่วยใหข้อ้มูลของป้ายทะเบียนมีความถูกตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน (** 
แนะน าความสูงของภาพป้ายทะเบียนมีความละเอียดของภาพขนาด 150 Pixel ข้ึนไป) โดยส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง คือ เร่ืองของ Lens 

ตอ้งใชแ้บบ P-iris ท่ีใหภ้าพคมชดัทั้งภาพ และชุดระบบแผงไฟ Infrared ท่ีช่วยใหก้ารจบัป้ายเวลากลางคืนมีความคมชดั กลอ้ง
ตอ้งรองรับ Auto Back Focus System เพื่อให้ภาพกลางคืน แสงนอ้ยมีความคมชดัสูงสุด เน่ืองจากกลอ้งจะท าการปรับจุดโฟกสั
ใหม่ เป็นคนละค่ากนัในระหวา่งกลางวนัและกลางคืน ยิง่ถา้มีเทคโนโลย ีLow-pass filter ท่ีช่วยกรองแสงท่ี over-exposure ให้
ภาพคมข้ึน จะส่งผลใหส้ามารถจบัป้ายทะเบียนไดแ้ม่นย  ามากข้ึน 

 

 

คุณสมบตัิของกล้องที่ใช้ตรวจจับ ( LPR Camera) 

 มีความละเอียดของภาพสูง (Network Camera) 
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 เป็นกลอ้งท่ีสามารถปรับเปล่ียนระยะของเลนส์ได ้เพื่อให้ไดร้ะยะของภาพท่ีตอ้งการ ขนาดของเลนส์ประมาณ 12-40mm 

หรือ 8-50mm 

 มีเทคโนโลย ีLow pass Filter ส าหรับตดัแสงท่ีสวา่งจา้เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีชดัเจน 

 มีชุดอินฟาเรด ส าหรับส่องภาพในเวลากลางคืน 

 กลอ้งรองรับมาตรฐานการใชง้านระดบั IP66 กรณีติดตั้งใชง้านภายนอก 

 

 

ประเภทของงำนจับป้ำยทะเบียนรถยนต์จะมี 2 ประเภทคือ 

 ระบบงานจบัป้ายทะเบียนลานจอดรถ ทางเขา้-ออกอาคารสถานท่ี ลกัษณะของรถท่ีตรวจจบัจะวิง่ดว้ยความเร็วค่อนขา้งต ่า 
กลอ้งท่ีใชค้วรเป็นกลอ้งท่ีสามารถปรับเปล่ียนเลนส์ได ้ขนาดประมาณ 4-18mm 

 ระบบงานจบัป้ายทะเบียนบนถนน High Way ลกัษณะของรถท่ีตรวจจบัจะวิง่ดว้ยความเร็วค่อนขา้งสูงกลอ้งท่ีใชค้วรเป็นกลอ้ง
ท่ีออกแบบมาส าหรับป้ายทะเบียนโดยเฉพาะ และสามารถปรับเปล่ียนเลนส์ได ้ขนาดประมาณ 12-40mm หรือ 8-50mm 

 

 

อุปกรณ์ทีต้่องใช้ในกำรตดิตั้ง 

 กลอ้งวงจรปิดความละเอียดสูง (IP Network Camera) และ Housing 

 ชุด Infrared (กรณีในพื้นท่ีแสงนอ้ยและตอ้งการดูภาพกลางคืน) 
 ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลสเปกแนะน า Corei7 Gen6 Speed 2.6GHz ,RAM 8GB ,HDD 1 TB Windows 7 professional or 

better  หรือ  Windows 10 professional or better 

 เคร่ืองส ารองไฟส าหรับอุปกรณ์ในระบบ 

 อุปกรณ์ Network Switch 

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

  

                                      

Centralized Management License Plate Recognition Diagram 

                                                

ระบบควบคุมส่วนกลาง จะมี Web server ส่วนกลางท าหน้าท่ีเกบ็ข้อมูลท่ีได้จากจุดติดตั้งกล้องใน Site ต่างๆ สามารถแสดงผลข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ แทป็เลต็และมือถือได้ 
** กรณีตอ้งการท า Webserver ส าหรับ Access ขอมูลท่ีส่วนกลาง จะมีค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ Software ดงักล่าว 
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ข้อจ ำกดัในกำรตดิตั้งระบบตรวจจับและอ่ำนป้ำยทะเบียนรถยนต์แบบอตัโนมตัิ (License Plate Recognition) 

  ควรเลือกกลอ้ง Network Camera ชนิดท่ีออกแบบมาส าหรับใชก้บังาน LPR โดยเฉพาะ เพราะจะช่วยท าใหก้ารท างานของ
ระบบถูกตอ้งและแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 

 เลือกใชง้านระบบ Software ท่ีไดมี้การทดลองติดตั้งและใชง้านจริง และมีขอ้มูลอา้งอิงท่ีชดัเจน 

 ควรตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชง้านวา่รองรับกบัระบบ Software ท่ีใชง้านหรือไม่ ป้องกนัการเกิดปัญหาในการท างานร่วมกนัของ
อุปกรณ์ 

 มุมมองและต าแหน่งในการติดตั้งกลอ้ง ตอ้งมีการทดสอบก่อนการติดตั้งใชง้านจริง เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งและแม่นย  ามาก
ท่ีสุด 

 ความสูงของภาพป้ายทะเบียนท่ีกลอ้งสามารถจบัไดค้วรมีความคมชดัตั้งแต่ 150 pixel จะช่วยใหข้อ้มูลถูกตอ้งและแม่นย  ามาก
ข้ึน 

 กรณีตอ้งการจบัภาพป้ายทะเบียนรถป้ายแดง และป้ายทะเบียนรถท่ีเป็นป้ายแบบกราฟฟิก ใหต้ั้งกลอ้งจบัภาพเป็นแบบ Night 

Mode เพื่อใหส้ามารถจบัภาพป้ายไดช้นิดดงักล่าวได ้

 ป้ายทะเบียนรถจกัรยานยนตท่ี์ช ารุด ไม่ชดัเจน หรือดดัแปลงแกไ้ข นอกเหนือจากท่ีกรมขนส่งทางบกก าหนด อาจมีผลท าให้
ความถูกตอ้งของขอ้มูลลดลง 

 

 

ตัวอย่างป้ายทะเบียนช ารุด 
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ตัวอย่ำงกำรท ำงำนของระบบจับป้ำยทะเบียนรถจักรยำนยนต์ 

 

 

ตัวอย่าง หน้าตาของโปรแกรมในขณะใช้งาน (Live view) 

 

 

ตัวอย่าง  ภาพย้อนหลัง Playback 
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ตัวอย่าง  ภาพย้อนหลัง Playback 

 

 

ตัวอย่าง  การแสดงข้อมลูแบบ Report 
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จุดเด่นของโปรแกรมตรวจจับและอ่ำนป้ำยทะเบียนรถจักรยำนยนต์แบบอตัโนมัติ (License Plate Recognition) 

• โปรแกรมถูกพฒันาดว้ยทีมงานคนไทย จึงสามารถ Customize โปรแกรมใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้

• สามารถใชง้านร่วมกบักลอ้งวงจรปิดไดทุ้กยีห่อ้ ผา่นมาตรฐาน ONVIF หรือ RTSP 

• สามารถแจง้เตือนเหตุการณ์ต่างๆ ไปยงัโปรแกรม Video Management Software ท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้ปัจจุบนัรองรับ VMS 

ยีห่อ้ NxWitness, VIVOTEK VAST, 3T SMART และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


