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Auto Gate Barrier for VIP and Member LPR  ระบบควบคมุไม้กัน้อจัฉริยะส ำหรับสมำชิกและลกูค้ำ VIP คือ ระบบ
ชว่ยควบคมุกำรเข้ำ-ออกของรถยนต์แบบอจัฉริยะ ส ำหรับลกูค้ำ VIP หรือเป็นสมำชิกรำยเดือน หรือรำยปี โดยกำรท ำงำนของ
ระบบจะท ำกำรตรวจสอบข้อมลูจำกเลขปำ้ยทะเบียนของรถยนต์ท่ีเข้ำ-ออกพืน้ท่ี โดยจะมีกล้องส ำหรับจบัปำ้ยทะเบียนของ
รถ จำกนัน้ระบบจะท ำกำรวิเครำะห์และตรวจสอบข้อมลูบนปำ้ยทะเบียนกบัข้อมลูในระบบวำ่เป็นลกูค้ำสมำชิกหรือไม ่
จำกนัน้เม่ือระบบตรวจสอบแล้วพบวำ่เป็นสมำชิก VIP หรือเป็นสมำชิกรำยเดือน หรือรำยปี ระบบจะท ำกำรสัง่ให้ไม้กนัเปิดให้
อตัโนมตัิ ทัง้นีเ้พ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลกูค้ำมำกย่ิงขึน้ 

 

 

 

คุณสมบัตขิองระบบ (Software) 

 ตรวจจบัเฉพำะรถและปำ้ยทะเบียน ไมจ่บัคนหรือสตัว์ 



 

  

TT SMART VISION 

ระบบควบคมุไมก้ัน้อจัฉรยิะส ำหรับสมำชกิและลกูคำ้ VIP 

 

 ควำมแมน่ย ำมำกกวำ่ 90% ส ำหรับตวัเลขและตวัหนงัสือบนแผน่ปำ้ย 

 สำมำรถใช้งำนเป็นระบบอำ่นปำ้ยทะเบียนแบบเคล่ือนท่ีได้ 

 มีระบบแจ้งเตือน Blacklist ไปท่ี Line ของ Security ได้ 

 มีระบบตรวจสอบและเปรียบเทียบกบัฐำนข้อมลูได้ 

 ระบบสำมำรถเพิ่มข้อมลูของลกูค้ำ VIP หรือสมำชิกรำยเดือน รำยปี ได้ 

 ระบบสำมำรถ Integrate with gate barrier เพ่ือควบคมุกำรเปิดไม้กัน้ทำงเข้ำออกได้ 

 ระบบสำมำรถเช่ือมตอ่กล้อง LPR รุ่น IB9365-HT เพ่ือควบคมุไม้กัน้ โดยกำรเช่ือมตอ่พอร์ต DO ของกล้องไปยงั
ต ำแหนง่ Push Button (ปุ่ มกดเปิด) ของระบบไม้กัน้ เพ่ือให้โปรแกรมสำมำรถสัง่เปิดไม้กัน้ได้ทนัที ถ้ำปำ้ยทะเบียน
ตรงกบัฐำนข้อมลู 

 รองรับปำ้ยทะเบียนทกุประเภทท่ีรับรองโดยกรมขนสง่ทำงบก 

** กรมขนสง่ก ำหนดให้ปำ้ยทะเบียนรถยนต์มีขนำดกว้ำง 15 เซนตเิมตร ยำว 34 เซนตเิมตร  
   มีเคร่ืองหมำยเป็นตวัอกัษร ขส อยูภ่ำยในวงกลมอดัเป็นรอยดนุท่ีมมุลำ่งด้ำนขวำ 

 

 มีระบบเก็บ log ประวตักิำรท ำงำน และแสดงบนหน้ำเว็ปโดยสำมำรถ filter ข้อมลูเฉพำะ VIP และ Member ได้ 

 มีระบบสง่ข้อมลูภำพผำ่น File transfer protocol 

 รองรับกำรจบัปำ้ยทะเบียนภำษำ ไทย ลำว องักฤษ 
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 รองรับฐำนข้อมลู SQL, MySQL, Oracle 

 

กล้องส ำหรับใช้ในงำนจับป้ำยทะเบียน 

 Network Camera เป็นกล้องท่ีมีควำมละเอียดคมชดัของภำพสงู ชว่ยให้ข้อมลูของปำ้ยทะเบียนมีควำมถกูต้อง
แมน่ย ำยิ่งขึน้ (** แนะน ำควำมละเอียดของภำพปำ้ยทะเบียนมีขนำด 150-300 Pixel) โดยสิ่งท่ีต้องค ำนงึถึง คือ เร่ือง
ของ Lens ต้องใช้แบบ P-iris ท่ีให้ภำพคมชดัทัง้ภำพ และชดุระบบแผงไฟ Infrared ท่ีชว่ยให้กำรจบัปำ้ยเวลำ
กลำงคืนมีควำมคมชดั กล้องต้องรองรับ Auto Back Focus System เพ่ือให้ภำพกลำงคืน แสงน้อยมีควำมคมชดั
สงูสดุ เน่ืองจำกกล้องจะท ำกำรปรับจดุโฟกสัใหม ่เป็นคนละคำ่กนัในระหวำ่งกลำงวนัและกลำงคืน ยิ่งถ้ำมี
เทคโนโลยี Low-pass filter ท่ีชว่ยกรองแสงท่ี over-exposure ให้ภำพคมขึน้ จะสง่ผลให้สำมำรถจบัปำ้ยทะเบียนได้
แทน่ย ำมำกขึน้ และมีช่องตอ่ DO เพ่ือควบคมุอปุกรณ์ภำยนอกได้ 

 

คุณสมบัตขิองกล้องที่ใช้ตรวจจับ ( LPR Camera)  

 มีควำมละเอียดของภำพสงู (Network Camera) 

 เป็นกล้องท่ีสำมำรถปรับเปล่ียนระยะของเลนส์ได้ เพ่ือให้ได้ระยะของภำพท่ีต้องกำร ขนำดของเลนส์ประมำณ 12-

40mm หรือ 8-50mm  

 มีเทคโนโลยี Low pass Filter ส ำหรับตดัแสงท่ีสวำ่งจ้ำเพ่ือให้ได้ภำพท่ีชดัเจน 

 มีชดุอินฟำเรด ส ำหรับส่องภำพในเวลำกลำงคืน 

 มีชอ่งตอ่ DI, DO เพ่ือควบคมุอปุกรณ์ภำยนอกได้ 

 กล้องรองรับมำตำฐำนกำรใช้งำนระดบั IP66 กรณีตดิตัง้ใช้งำนภำยนอก 

ตัวอย่ำงกล้องท่ีแนะน ำ 
https://youtu.be/BBY16JJux0w 

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

 ระบบงำนจบัปำ้ยทะเบียนลำนจอดรถ ทำงเข้ำ-ออกอำคำรสถำนท่ี ลกัษณะของรถท่ีตรวจจบัจะวิ่งด้วยควำมเร็ว
คอ่นข้ำงต ่ำ กล้องท่ีใช้ควรเป็นกล้องท่ีสำมำรถปรับเปล่ียนเลนส์ได้ ขนำดประมำณ 4-18mm 

 ระบบงำนจบัปำ้ยทะเบียนบนถนน High Way ลกัษณะของรถท่ีตรวจจบัจะวิ่งด้วยควำมเร็วคอ่นข้ำงสงูกล้องท่ีใช้ควร
เป็นกล้องท่ีออกแบบมำส ำหรับปำ้ยทะเบียนโดยเฉพำะ และสำมำรถปรับเปล่ียนเลนส์ได้ ขนำดประมำณ 12-40mm 

หรือ 8-50mm 

 

อุปกรณ์ตดิตัง้ 

 กล้องวงจรปิดควำมละเอียดสงู (IP Network Camera) และ Housing 

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

professional or better  หรือ  Windows 10 professional or better 

 เคร่ืองส ำรองไฟส ำหรับอปุกรณ์ในระบบ 

 อปุกรณ์ Network Switch 

 ชดุอปุกรณ์ Webserver (กรณีต้องกำรบริหำรจดักำรระบบท่ีสว่นกลำง) 
 อปุกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องกำรลิงค์และดขู้อมลูจำกสว่นกลำง) 
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      โครงสร้ำงของระบบ 
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ข้อจ ำกัดในกำรตดิตัง้ระบบ 

 ควรเลือกกล้อง Network Camera ชนิดท่ีออกแบบมำส ำหรับใช้กบังำน LPR เฉพำะจะชว่ยท ำให้กำรท ำงำนของ
ระบบถกูต้องและแมน่ย ำมำกย่ิงขึน้ 

 เลือกใช้งำนระบบ Software ท่ีได้มีกำรทดลองตดิตัง้และใช้งำนจริง และมีข้อมลูอ้ำงอิงท่ีชดัเจน 

 ควรตรวจสอบอปุกรณ์ท่ีใช้งำนวำ่รองรับกบัระบบ Software ท่ีใช้งำนหรือไม ่ปอ้งกนักำรเกิดปัญหำในกำรท ำงำน
ร่วมกนัของอปุกรณ์ 

 มมุมองและต ำแหนง่ในกำรติดตัง้กล้อง ต้องมีกำรทดสอบก่อนกำรติดตัง้ใช้งำนจริง เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีถกูต้องและ
แมน่ย ำมำกท่ีสดุ 

 ปำ้ยทะเบียนท่ีกล้องสำมำรถจบัได้ควรมีควำมคมชดัตัง้แต ่150-300 pixel จะชว่ยให้ข้อมลูถกูต้องและแมน่ย ำขึน้ 

 กรณีต้องกำรจบัภำพปำ้ยทะเบียนรถปำ้ยแดง และปำ้ยทะเบียนรถท่ีเป็นปำ้ยแบบกรำฟิก ให้ตัง้กล้องจบัภำพเป็น
แบบ Night Mode เพ่ือให้สำมำรถจบัภำพปำ้ยได้ชนิดดงักลำ่วได้ 

 

ตัวอย่ำงกำรท ำงำนของระบบท่ีจอดรถอัจฉริยะส ำหรับสมำชิกและลูกค้ำ VIP 
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       จุดเด่นของระบบท่ีจอดรถอัจฉริยะส ำหรับสมำชิกและลูกค้ำ VIP 

        •  โปรแกรมถกูพฒันำด้วยทีมงำนคนไทย จงึสำมำรถ Customize โปรแกรมให้เหมำะสมกบัควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำได้ 

        •  สำมำรถใช้งำนร่วมกบักล้องวงจรปิดได้ทกุย่ีห้อ ผ่ำนมำตรฐำน ONVIF หรือ RTSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


