
 

  

TT SMART VISION 
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LPR for Parking Solution  คือ ระบบช่วยตรวจสอบการเข้า-ออกของรถยนต์แบบอจัฉริยะ ซึง่จะท าการตดิตัง้กล้อง
ส าหรับตรวจจบัปา้ยทะเบียนรถยนต์ท่ีบริเวณทางเข้าและทางออกของพืน้ท่ี โดยการท างานของระบบจะท าการตรวจสอบ
ข้อมลูจากเลขปา้ยทะเบียนของรถยนต์ท่ีเข้า-ออกพืน้ท่ี โดยจะมีกล้องส าหรับจบัปา้ยทะเบียนของรถและสามารถตรวจนบั
จ านวนของรถยนต์ท่ีเข้าและออกในพืน้ท่ีได้ จากนัน้ระบบจะท าการวิเคราะห์และค านวณเวลาของรถท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีและสรุป
ออกมาเป็นคา่จอดรถให้ทราบ และยงัสาสมารถรองรับระบบคปูองสว่นลด และตรวจสอบเง่ือนไขบริการตามตราประทบัของ
หนว่ยงานได้ โดยสามารถแสดงผลข้อมลูอยูใ่นรูปแบบของกราฟเพ่ือสะดวกตอ่การใช้งานย่ิงขึน้ 

 

 

คุณสมบัตขิองระบบ (Software) 

 ตรวจจบัเฉพาะรถและปา้ยทะเบียน ไมจ่บัคนหรือสตัว์ 

 ความแมน่ย าไมน้่อยกวา่ 90% ส าหรับตวัเลขและตวัหนงัสือบนแผ่นปา้ย 

 ความแมน่ย าไมน้่อยกวา่ 90% ส าหรับจงัหวดัขึน้อยูก่บัขนาดและคณุภาพของกล้อง 
 สามารถใช้งานเป็นระบบอา่นปา้ยทะเบียนแบบเคล่ือนท่ีได้ 
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 สามารถตรวจนบัจ านวนเข้า-ออกของรถในพืน้ท่ีได้ 

 ระบบสามารถค านวณคา่จอดรถ ได้ตามตารางท่ีต้องการได้ 

 มีระบบรับคปูองสว่นลดส าหรับคา่จอดรถ และการตรวจสอบตราประทบัของแตล่ะหน่วยงาน 

 มีระบบ wave คา่จอดรถได้ผ่าน admin page ได้ตามท่ีต้องการ โดยสามารถเก็บ log ได้วา่ใครเป็นผู้อนมุตัสิ่วนลด
พร้อมรายละเอียดใบเสร็จประกอบได้ 

 สามารถท าสรุปรายงานรถเข้า-ออก เทียบเป็นกราฟ ประวตัริถจอดเกินก าหนดได้ 

 มีระบบสง่ข้อมลูภาพผา่น File transfer protocol 

 รองรับการจบัปา้ยทะเบียนภาษา ไทย ลาว องักฤษ 

 รองรับฐานข้อมลู SQL, MySQL, Oracle 

 รองรับปา้ยทะเบียนทกุประเภทท่ีรับรองโดยกรมขนสง่ทางบก 

** กรมขนสง่ก าหนดให้ปา้ยทะเบียนรถยนต์มีขนาดกว้าง 15 เซนตเิมตร ยาว 34 เซนตเิมตร  
   มีเคร่ืองหมายเป็นตวัอกัษร ขส อยูภ่ายในวงกลมอดัเป็นรอยดนุท่ีมมุลา่งด้านขวา 
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กล้องส ำหรับใช้ในงำนจับป้ำยทะเบียน 

 Network Camera เป็นกล้องท่ีมีความละเอียดคมชดัของภาพสงู ชว่ยให้ข้อมลูของปา้ยทะเบียนมีความถกูต้อง
แมน่ย ายิ่งขึน้ (** แนะน าความละเอียดของภาพปา้ยทะเบียนมีขนาด 150-300 Pixel) โดยสิ่งท่ีต้องค านงึถึง คือ เร่ือง
ของ Lens ต้องใช้แบบ P-iris ท่ีให้ภาพคมชดัทัง้ภาพ และชดุระบบแผงไฟ Infrared ท่ีชว่ยให้การจบัปา้ยเวลา
กลางคืนมีความคมชดั กล้องต้องรองรับ Auto Back Focus System เพ่ือให้ภาพกลางคืน แสงน้อยมีความคมชดั
สงูสดุ เน่ืองจากกล้องจะท าการปรับจดุโฟกสัใหม ่เป็นคนละคา่กนัในระหวา่งกลางวนัและกลางคืน ยิ่งถ้ามี
เทคโนโลยี Low-pass filter ท่ีชว่ยกรองแสงท่ี over-exposure ให้ภาพคมขึน้ จะสง่ผลให้สามารถจบัปา้ยทะเบียนได้
แทน่ย ามากขึน้ และมีชอ่งตอ่ DO เพ่ือควบคมุอปุกรณ์ภายนอกได้ 

 

คุณสมบัตขิองกล้องที่ใช้ตรวจจับ ( LPR Camera)  

 มีความละเอียดของภาพสงู (Network Camera) 

 เป็นกล้องท่ีสามารถปรับเปล่ียนระยะของเลนส์ได้ เพ่ือให้ได้ระยะของภาพท่ีต้องการ ขนาดของเลนส์ประมาณ 12-

40mm หรือ 8-50mm  

 มีเทคโนโลยี Low pass Filter ส าหรับตดัแสงท่ีสวา่งจ้าเพ่ือให้ได้ภาพท่ีชดัเจน 

 มีชดุอินฟาเรด ส าหรับส่องภาพในเวลากลางคืน 

 ชอ่งตอ่ DI, DO เพ่ือควบคมุอปุกรณ์ภายนอกได้ 

 กล้องรองรับมาตาฐานการใช้งานระดบั IP66 กรณีตดิตัง้ใช้งานภายนอก 

 

ตัวอย่ำงกล้องท่ีแนะน ำ 
https://youtu.be/BBY16JJux0w 

 

 

https://youtu.be/BBY16JJux0w
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ระบบงำนจับป้ำยทะเบียนมี 2 ประเภทคือ 

 ระบบงานจบัปา้ยทะเบียนลานจอดรถ ทางเข้า-ออกอาคารสถานท่ี ลกัษณะของรถท่ีตรวจจบัจะวิ่งด้วยความเร็ว
คอ่นข้างต ่า กล้องท่ีใช้ควรเป็นกล้องท่ีสามารถปรับเปล่ียนเลนส์ได้ ขนาดประมาณ 4-18mm 

 ระบบงานจบัปา้ยทะเบียนบนถนน High Way ลกัษณะของรถท่ีตรวจจบัจะวิ่งด้วยความเร็วคอ่นข้างสงูกล้องท่ีใช้ควร
เป็นกล้องท่ีออกแบบมาส าหรับปา้ยทะเบียนโดยเฉพาะ และสามารถปรับเปล่ียนเลนส์ได้ ขนาดประมาณ 12-40mm 

หรือ 8-50mm 

 

อุปกรณ์ตดิตัง้ 

 กล้องวงจรปิดความละเอียดสงู (IP Network Camera) และ Housing 

 ชดุ Infrared (กรณีในพืน้ท่ีแสงน้อยและต้องการดภูาพกลางคืน) 
 ชดุคอมพิวเตอร์ประมวลผลเสปกแนะน า Corei7 Gen6 Speed 2.6GHz ,RAM 8GB ,HDD 1 TB Windows 7 

professional or better  หรือ  Windows 10 professional or better 

 เคร่ืองส ารองไฟส าหรับอปุกรณ์ในระบบ 

 อปุกรณ์ Network Switch 

 ชดุอปุกรณ์ Webserver (กรณีต้องการบริหารจดัการระบบท่ีสว่นกลาง) 
 อปุกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องการลิงค์และดขู้อมลูจากสว่นกลาง) 
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      โครงสร้ำงของระบบ 

 

 

 

ข้อจ ำกัดในกำรตดิตัง้ระบบ 

 ควรเลือกกล้อง Network Camera ชนิดท่ีออกแบบมาส าหรับใช้กบังาน LPR เฉพาะจะชว่ยท าให้การท างานของ
ระบบถกูต้องและแมน่ย ามากย่ิงขึน้ 

 เลือกใช้งานระบบ Software ท่ีได้มีการทดลองตดิตัง้และใช้งานจริง และมีข้อมลูอ้างอิงท่ีชดัเจน 

 ควรตรวจสอบอปุกรณ์ท่ีใช้งานวา่รองรับกบัระบบ Software ท่ีใช้งานหรือไม ่ปอ้งกนัการเกิดปัญหาในการท างาน
ร่วมกนัของอปุกรณ์ 
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 มมุมองและต าแหนง่ในการติดตัง้กล้อง ต้องมีการทดสอบก่อนการติดตัง้ใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีถกูต้องและ
แมน่ย ามากท่ีสดุ 

 ปา้ยทะเบียนท่ีกล้องสามารถจบัได้ควรมีความคมชดัตัง้แต ่150-300 pixel จะชว่ยให้ข้อมลูถกูต้องและแมน่ย ามาก
ขึน้ 

 กรณีต้องการจบัภาพปา้ยทะเบียนรถปา้ยแดง และปา้ยทะเบียนรถท่ีเป็นปา้ยแบบกราฟิก ให้ตัง้กล้องจบัภาพเป็น
แบบ Night Mode เพ่ือให้สามารถจบัภาพปา้ยได้ชนิดดงักลา่วได้ 

 

ตัวอย่ำงกำรท ำงำนของระบบ LPR ส ำหรับลำนจอดรถ 
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     จุดเด่นของระบบ LPR ส ำหรับลำนจอดรถ (LPR for Parking Solution) 

        •  โปรแกรมถกูพฒันาด้วยทีมงานคนไทย จงึสามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกบัความต้องการของ
ลกูค้าได้ 

        •  สามารถใช้งานร่วมกบักล้องวงจรปิดได้ทกุย่ีห้อ ผ่านมาตรฐาน ONVIF หรือ RTSP 

 

 


