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ระบบตรวจจบัการฝ่าไฟแดง คือ ระบบท่ีท าการตรวจสอบรถท่ีกระท าผดิกฏจราจร โดยการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
จราจร โดยระบบจะท าการตรวจสอบรถจากภาพวดีิโอท่ีไดจ้ากกลอ้งความละเอียดสูง IP Camera ซ่ึงมีการ
ก าหนดเง่ือนไขของการกระท าผดิกฏจราจร เม่ือมีรถคนัใดเขา้สู่เง่ือนไขการกระท าผดิ ระบบจะท าการ
บนัทึกภาพรถคนัดงักล่าวไว ้4 ภาพ คือ ภาพก่อนกระท าผดิ ภาพระหวา่งกระท าผดิ ภาพหลงักระท าผดิ และภาพ
รถท่ีเห็นป้ายทะเบียนชดัเจน รวมทั้งคลิปภาพรถขณะกระท าผดิกฏสัญญาณไฟจราจรฝ่าไฟแดง เพื่อน าไปใชเ้ป็น
หลกัฐานการกระท าผดิ 

 

 

 

คุณสมบตัิของระบบ (Software) 

• ระบบสามารถตรวจจบัผูฝ่้าฝืนสัญญาณไฟจราจรได้ 
• ระบบสามรถตรวจจบัรถยนต ์รถบรรทุก และรถจกัรยานยนตไ์ด้ 
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• ระบบสามารถติดตามการเคล่ือนท่ีของยานพาหนะได้ 
• ระบบสามารถแยกประเภทยานพาหนะได ้

• ระบบสามารถค านวณความเร็วของยานพาหนะไดจ้ากอตัราการเคล่ือนท่ีในภาพ 

• มีระบบการบริหารจดัการขอ้มูลภาพ เช่น การคน้หา บนัทึก แกไ้ขต่างๆ 

• มีระบบส่งขอ้มูลภาพผา่น File transfer protocol 

• รองรับการอ่านป้ายทะเบียนภาษา ไทย ลาว องักฤษ 

• รองรับฐานขอ้มูล SQL ,MySQL ,Oracle 

• ระบบสามารถประยกุตใ์ชง้านร่วมกบั ซอฟแวร์และระบบอ่ืนๆ เช่น แผน่ท่ี,report ต่างๆ 

  

ประเภทของกล้องทีใ่ช้งานม ี2 ประเภทคือ 

• กลอ้งส าหรับจบัป้ายทะเบียนรถยนต ์เป็นกลอ้งท่ีออกแบบมาส าหรับระบบ LPR โดยเฉพาะ (** จ านวนท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัจ  านวน
เลนถนนท่ีตอ้งการตรวจจบั 

• กลอ้งส าหรับวเิคราะห์ตรวจจบัการฝ่าสัญญาณไฟจราจร (Overview) มีขนาดความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 3MP เป็นกลอ้งแบบ 
Low Light (** จ านวนท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัหนา้งาน) 
 

 

คุณสมบตัิของกล้องที่ใช้ตรวจจับ 

• มีความละเอียดของภาพสูง (Network Camera) กรณีเป็นกลอ้ง Overview ความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 3MP 

หรือดีกวา่ 
• กรณีเป็นกลอ้งจบัป้ายทะเบียน LPR สามารถปรับเปล่ียนระยะของเลนส์ได ้เพื่อใหไ้ดร้ะยะของภาพ 

ท่ีตอ้งการ ขนาดของเลนส์ประมาณ 12-40 mm หรือ 8-50 mm 

• มีเทคโนโลย ีLow pass Filter ส าหรับตดัแสงท่ีสวา่งจา้ (แสงไฟหนา้รถ) เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีชดัเจน 

• มีชุดอินฟาเรด ส าหรับส่องภาพในเวลากลางคืน 

• กลอ้งรองรับมาตรฐานการใชง้านระดบั IP66 กรณีติดตั้งใชง้านภายนอก 
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อุปกรณ์ตดิตั้ง 

• กลอ้งส าหรับวเิคราะห์ตรวจจบัการฝ่าสัญญาณไฟจราจร (Overview) และ Housing 

• กรณีเป็นกลอ้งจบัป้ายทะเบียน LPR สามารถปรับเปล่ียนระยะของเลนส์ได ้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) 

  

ลกัษณะการติดตั้ง 

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

ตรวจจบัวตัถุในระยะ 12-15 เมตร 

• มุมกลอ้งส าหรับตรวจจบัประมาณลกัษณะกดลงส่องเห็นป้ายทะเบียน 

• ในมุมส าหรับจบัป้ายทะเบียนจะตอ้งไม่มีวตัถุมาบดบงั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นย  า 
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Red Light Enforcement System 

 

 

ข้อจ ากดัในการตดิตั้งระบบ 

• กลอ้ง Network Camera ท่ีใชค้วรเป็นกลอ้งท่ีมีความละเอียดสูง 

• กลอ้งส าหรับจบัภาพป้ายทะเบียนควรเลือกกลอ้ง Network Camera ชนิดท่ีออกแบบมาส าหรับใชก้บั 

งานจบัป้ายทะเบียนโดยเฉพาะจะช่วยท าใหก้ารท างานของระบบถูกตอ้งและแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 

• เลือกใชง้านระบบ Software ท่ีไดมี้การทดลองติดตั้งและใชง้านจริง และมีขอ้มูลอา้งอิงท่ีชดัเจน 

• ควรตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใชง้านวา่รองรับกบัระบบ Software ท่ีใชง้านหรือไม่ ป้องกนัการเกิดปัญหาในการ 
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ท างานร่วมกนัของอุปกรณ์ 

• มุมมองและต าแหน่งในการติดตั้งกลอ้ง ตอ้งมีการทดสอบก่อนการติดตั้งใชง้านจริง เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง 

และแม่นย  ามากท่ีสุด 

• บริเวณท่ียดึจบักลอ้งตอ้งไม่เกิดการสั่นไหว เพราะจะท าใหเ้กิดความผิดพลาดของขอ้มูลได ้

• ป้ายทะเบียนท่ีกลอ้งสามารถจบัไดค้วรมีความคมชดัตั้งแต่ 150-300 pixel จะช่วยใหข้อ้มูลถูกตอ้ง 

และแม่นย  ามากข้ึน 

• กรณีตอ้งการจบัภาพป้ายทะเบียนรถป้ายแดง และป้ายทะเบียนรถท่ีเป็นป้ายแบบกราฟฟิก ใหต้ั้งกลอ้ง 

จบัภาพเป็นแบบ Night Mode เพื่อใหส้ามารถจบัภาพป้ายไดช้นิดดงักล่าวได ้

• ในพื้นท่ีติดตั้งกลอ้งจบัป้ายทะเบียน และกลอ้ง Overview จะตอ้งไม่มีวตัถุมาบดบงั เพราะจะมีผล 

ต่อความถูกตอ้งและแม่นย  าของระบบ 

• สัญญาณไฟจราจรท่ีจุดติดตั้ง จะตอ้งสามารถใชง้านได ้และท างานไดถู้กตอ้งตามปกติ เพราะจะมีผล 

ต่อการท างานของระบบ 

• ป้ายทะเบียนรถยนตท่ี์ช ารุด ไม่ชดัเจน หรือดดัแปลงแกไ้ข นอกเหนือจากท่ีกรมขนส่งทางบกก าหนด 

อาจมีผลท าใหค้วามถูกตอ้งของขอ้มูลลดลง 

** กรมขนส่งก าหนดใหป้้ายทะเบียนรถยนตมี์ขนาดกวา้ง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร 

มีเคร่ืองหมายเป็นตวัอกัษร ขส อยูภ่ายในวงกลมอดัเป็นรอยดุนท่ีมุมล่างดา้นขวา 

 

ป้ายทะเบียนท่ีสมบูรณ์จากกรมขนส่ง 
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ป้ายทะเบียนไม่สมบูรณ์ช ารุด 

  

ตวัอยา่งการท างานของระบบตรวจจบัรถยนตฝ่์าไฟแดง 

 

ตัวอย่าง โปรแกรมในขณะใช้งาน (Live view) 
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ตัวอย่าง โปรแกรมขณะตรวจจับรถขณะกระท าผิด 

 

ตัวอย่าง เมนูส าหรับค้นหารถท่ีกระท าผิดกฏจราจร 
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จุดเด่นของโปรแกรมตรวจจับรถยนต์ฝ่าไฟแดง (Red Light Enforcement System) 

• โปแกรมถูกพฒันาดว้ยทีมงานคนไทย จึงสามารถ Customize โปรแกรมใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ได ้

• สามารถใชง้านร่วมกบักลอ้งวงจรปิดไดทุ้กยีห่อ้ ผา่นมาตรฐาน ONVIF หรือ RTSP 

• สามารถแจง้เตือนเหตุการณ์ต่างๆ ไปยงัโปรแกรม Video Management Software ท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้ปัจจุบนัรองรับ VMS 

ยีห่อ้ NxWitness, VIVOTEK VAST, 3T SMART และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


