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โปรแกรมตรวจจบัความเร็วรถยนต์เกินก าหนด คือระบบตรวจจบัยานพาหนะท่ีมีการใช้ความเร็วในการขบัข่ีบนท้องถนนเกิน
กวา่ท่ีทางกฎหมายก าหนดเอาไว้ ซึง่ถือเป็นสาเหตลุ าดบัต้นๆ ของการเกิดอบุตัเิหตบุนท้องถนนในปัจจบุนั โดยระบบจะ
ท างานร่วมกบักล้อง IP Camera คณุภาพสงูในการจบัภาพแบบ Real Time ควบคูไ่ปกบัอปุกรณ์ Sensor ส าหรับตรวจจบั
ความเร็วของรถ โดยระบบจะแสดงภาพรถท่ีวิ่งผา่นกล้องส าหรับจบัภาพยานพาหนะและแสดงคา่อตัราความเร็วท่ีรถแตล่ะ
คนัขบัข่ี เม่ือรถคนัใดมีการใช้ความเร็วเกินกว่าคา่ท่ีได้ก าหนดเอาไว้ ระบบจะท าการจบัภาพของรถท่ีกระท าผิดท่ีเห็นลกัษณะ
ของตวัรถ และปา้ยทะเบียนรถท่ีชดัเจน 

ซึง่ข้อมลูท่ีได้ดงักล่าว สามารถน าไปใช้เป็นหลกัฐาน ในการแจ้งความกระท าผิดตอ่ผู้ขบัข่ียานพาหนะท่ีท าผิดกฏจราจรได้
ตอ่ไป 
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คุณสมบัตขิองระบบ (Software) 

 ระบบสามารถตรวจจบัผู้ ฝ่าฝืนกฏจราจรได้ 

 ระบบสามารถตรวจจบัผู้ ฝ่าฝืนกฎจราจรเก่ียวกบัข้อจ ากดัการใช้ความเร็วบนท้องถนน 

 ระบบรองรับความเร็วในการตรวจจบัท่ี 250 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
 ระบบสามารถตรวจจบัปา้ยทะเบียนของรถท่ีกระท าผิดได้ 

 ระบบสามารถตรวจจบัยานพาหนะได้ทกุประเภท 

 มีระบบการบริหารจดัการข้อมลูเชน่ การค้นหา บนัทึก แก้ไขตา่งๆ 

 มีระบบสง่ข้อมลูภาพผา่น File transfer protocol 

 รองรับฐานข้อมลู SQL,MySQL,Oracle,Postgres 

 ระบบสามารถประยกุต์ใช้งานร่วมกบั ซอฟแวร์และระบบอ่ืนๆ เชน่ แผน่ท่ี,report ตา่งๆ 

 ระบบสามารถบนัทกึภาพเคล่ือนไหวของรถกระท าผิดกฎจราจรได้ 

 มีระบบบริหารจดัการข้อมลูภาพเพ่ือเป็นหลกัฐาน และสามารถออกใบสัง่ได้ถกูต้องตาม กฎหมาย 

 

ประเภทของกล้องท่ีใช้งานมี 2 ประเภทคือ  

 กล้องส าหรับจบัปา้ยทะเบียนรถยนต์ เป็นกล้องท่ีออกแบบมาส าหรับระบบ LPR โดยเฉพาะ 

(** จ านวนท่ีใช้ขึน้อยูก่บัจ านวนเลนถนนท่ีต้องการตรวจจบั) 

 กล้องส าหรับตรวจจบัภาพรวมของยานพาหนะบนถนน (Overview) มีขนาดความละเอียดไมน้่อยกวา่ 3MP เป็น
กล้องแบบ Low Light (** จ านวนท่ีใช้ขึน้อยูก่บัหน้างาน) 
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คุณสมบัตขิองกล้องที่ใช้ตรวจจับ  

 มีความละเอียดของภาพสงู (Network Camera) กรณีเป็นกล้อง Overview ความละเอียดไมน้่อยกวา่ 3MP หรือ
ดีกวา่ 

 กรณีเป็นกล้องจบัปา้ยทะเบียน LPR สามารถปรับเปล่ียนระยะของเลนส์ได้ เพ่ือให้ได้ระยะของภาพท่ีต้องการ ขนาด
ของเลนส์ประมาณ 12-40mm หรือ 8-50mm  

 มีเทคโนโลยี Low pass Filter ส าหรับตดัแสงท่ีสวา่งจ้า (แสงไฟหน้ารถ) เพ่ือให้ได้ภาพท่ีชดัเจน 

 มีชดุอินฟาเรด ส าหรับส่องภาพในเวลากลางคืน 

 กล้องรองรับมราตฐานการใช้งานระดบั IP66 กรณีตดิตัง้ใช้งานภายนอก 

 

อุปกรณ์ตดิตัง้ 

 กล้องส าหรับวิเคราะห์ตรวจจบัการฝ่าสญัญาณไฟจราจร (Overview) และ Housing 

 กรณีเป็นกล้องจบัปา้ยทะเบียน LPR สามารถปรับเปล่ียนระยะของเลนส์ได้ และ Housing 

 ชดุอปุกรณ์เรดาร์ตรวจจบัความเร็ว 

 ชดุ Infrared (กรณีในพืน้ท่ีแสงน้อยและต้องการดภูาพกลางคืน) 
 ชดุคอมพิวเตอร์ประมวลผลสเปกแนะน 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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ลักษณะการตดิตัง้ 

 ต าแหนง่ตดิตัง้กล้องตรวจจบัปา้ยทะเบียน LPR และกล้อง Overview มีความสงู 5-6 เมตร ส าหรับตรวจจบัวตัถใุน
ระยะ 12-15 เมตร (ตดิต าแหนง่สะพานลอย หรือปา้ยบอกทางท่ีมีลกัษณะตดิตัง้คร่อมถนนทัง้เส้น) 

 กรณีตรวจจบัความเร็ว 1 เลนถนนจะใช้กล้องตรวจจบัภาพปา้ยทะบียน 1 กล้อง และชดุเรดาห์ตรวจจบัความร็ว 1ชดุ 
และกล้องส าหรับจบัภาพรวมของรถบนถนน ท างานร่วมกบั Software ระบบตรวจจบัความเร็ว 

 มมุกล้องส าหรับตรวจจบัประมาณลกัษณะกดลงสอ่งเห็นปา้ยทะเบียน  
 มมุในการติดตัง้ชดุเรดาห์ตรวจจบัความเร็วรถในระย 12-15 เมตร 
 ในมมุส าหรับจบัปา้ยทะเบียน และชดุเรดาห์ตรวจจบัความร็ว จะต้องไมมี่วตัถมุาบดบงั เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง

แมน่ย า 

 การติดตัง้ระบบตรวจจบัความเร็ว สามารถติดตัง้ได้ 2 แบบคือ ตดิตัง้ระบบเพ่ือตรวจจบัด้านหน้ายานพาหนะ หรือ 
ตดิตัง้ระบบเพ่ือตรวจจบัด้านหลงัยานพาหนะ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความต้องการและสถานท่ีในการตดิตัง้จริง 

 

การท างานของระบบ 

 กล้องตรวจจบัปา้ยทะเบียนจะท างานสอดคล้องกบัชดุอปุกรณ์เรดาห์ตรวจจบัความเร็วของรถ คือเม่ือมียานพาหนะ
เคล่ือนท่ีเข้ามาในระยะท างานของชดุอปุกรณ์เรดาห์ส าหรับจบัความเร็ว และระบบท าการตรวจสอบแล้วเข้าสูเ่ง่ือนไข
ใช้ความเร็วเกินก าหนดท่ีตัง่คา่ไว้ ก็จะท าการเก็บภาพของยานพาหนะคนัดงักลา่วท่ีเห็นลกัษณะตวัรถ และภาพปา้ย
ทะเบียนท่ีชดัเจน รวมทัง้ระบคุา่ความเร็วท่ียานพาหนะใช้ระหวา่งกระท าผิด เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบส าหรับแจ้ง
ความกระท าผิด 

 การท างานของชดุอปุกรณ์เรดาห์ จะท าการยิงคล่ืนสญัญาณไมโครเวฟ ไปยงัยานพาหนะท่ีแลน่เข้ามาจากนัน้
สญัญาณเมื่อกระทบกบัวตัถจุะสะท้อนคล่ืนสญัญากลบัมายงัอปุกรณ์เรดาห์เพ่ือท าการประมวลผลถึงความเร็วท่ี
ยานพาหนะใช้ออกมารูปแบบ km/h (กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง) 
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      โครงสร้างของระบบ 
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ข้อจ ากัดในการตดิตัง้ระบบ 

 กล้อง Network Camera ท่ีใช้ควรเป็นกล้องท่ีมีความละเอียดสงู 
 กล้องส าหรับจบัภาพปา้ยทะเบียนควรเลือกกล้อง Network Camera ชนิดท่ีออกแบบมาส าหรับใช้กบังานจบัปา้ย

ทะเบียนโดยเฉพาะจะชว่ยท าให้การท างานของระบบถกูต้องและแมน่ย ามากย่ิงขึน้ 

ตวัอยา่ง กล้องท่ีออกแบบมาส าหรับจบัปา้ยทะเบียนรถยนต์ 

Link: https://www.vivotek.com/website/ip816a-lpc-highway-street/#overview 

Link: https://www.vivotek.com/website/ip816a-lpc-v2_kit/#overview 

 เลือกใช้งานระบบ Software ท่ีได้มีการทดลองตดิตัง้และใช้งานจริง และมีข้อมลูอ้างอิงท่ีชดัเจน 

 ควรตรวจสอบอปุกรณ์ท่ีใช้งานวา่รองรับกบัระบบ Software ท่ีใช้งานหรือไม ่ปอ้งกนัการเกิดปัญหาในการท างาน
ร่วมกนัของอปุกรณ์ 

 มมุมองและต าแหนง่ในการติดตัง้กล้อง ต้องมีการทดสอบก่อนการติดตัง้ใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีถกูต้องและ
แมน่ย ามากท่ีสดุ 

 บริเวณท่ียึดจบักล้องต้องไมเ่กิดการสัน่ไหว เพราะจะท าให้เกิดความผิดพลาดของข้อมลูได้ 

 ปา้ยทะเบียนท่ีกล้องสามารถจบัได้ควรมีความคมชดัตัง้แต ่150-300 pixel จะชว่ยให้ข้อมลูถกูต้องและแมน่ย ามาก
ขึน้ 

 กรณีต้องการจบัภาพปา้ยทะเบียนรถปา้ยแดง และปา้ยทะเบียนรถท่ีเป็นปา้ยแบบกราฟฟิก ให้ตัง้กล้องจบัภาพเป็น
แบบ Night Mode เพ่ือให้สามารถจบัภาพปา้ยได้ชนิดดงักลา่วได้ 

 ในพืน้ท่ีติดตัง้กล้องจบัปา้ยทะเบียน และกล้อง Overview จะต้องไมมี่วตัถมุาบดบงั เพราะจะมีผลตอ่ความถกูต้อง
และแมน่ย าของระบบ 

 การใช้งานระบบตรวจจบัความเร็วจะใช้กล้องจบัปา้ยทะเบียน 1 กล้อง และเรดาห์ตรวจจบัความเร็ว 1 ชดุ ตอ่การ
ตรวจจบัความเร็วรถ 1 เลนถนน (** กรณีต้องการตรวจจบัมากกวา่ 1 เลนถนน ก็สามารถเพิ่มอปุกรณ์ส าหรับ
ตรวจจบัได้) 

 ปา้ยทะเบียนรถยนต์ท่ีช ารุด ไมช่ดัเจน หรือดดัแปลงแก้ไข นอกเหนือจากท่ีกรมขนสง่ทางบกก าหนด อาจมีผลท าให้
ความถกูต้องของข้อมลูลดลง 

https://www.vivotek.com/website/ip816a-lpc-highway-street/#overview
https://www.vivotek.com/website/ip816a-lpc-v2_kit/#overview
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** กรมขนสง่ก าหนดให้งปา้ยทะเบียนรถยนต์มีขนาดกว้าง 15 เซนตเิมตร ยาว 34 เซนตเิมตร  
   มีเคร่ืองหมายเป็นตวัอกัษร ขส อยูภ่ายในวงกลมอดัเป็นรอยดนุท่ีมมุลา่งด้านขวา 
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ตัวอย่างการท างานของระบบ 

 

ตัวอย่าง หน้าตาของโปรแกรมในขณะใช้งาน (Live view) 
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จุดเด่นของโปรแกรมตรวจจับความเร็วรถยนต์เกินก าหนด Car Speed Radar Detection 

 

- โปแกรมถกูพฒันาด้วยทีมงานคนไทย จงึสามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าได้ 

- สามารถใช้งานร่วมกบักล้องวงจรปิดได้ทกุย่ีห้อ ผ่านมาตราฐาน ONVIF หรือ RTSP 

- สามารถ แจ้งเตือนเหตกุารณ์ตา่งๆ ไปยงัโปรแกรม Video Management Software ท่ีลกูค้าต้องการได้ ปัจจบุนั
รองรับ VMS ย่ีห้อ NxWitness, VIVOTEK VAST, 3T SMART และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


