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โปรแกรมตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์ Version 10 License  คือ การน าเทคโนโลยีด้าน Image processing  มาช่วยในการ
ควบคุมการท างานของระบบโดยน าข้อมูลภาพป้ายทะเบียนของรถยนต์ จากกล้องวงจรปิดประเภท LPR Camera ได้สูงถึง 10 
กล้อง มาท าการวิเคราะห์ตรวจหาป้ายทะเบียนและถอดข้อมูลให้มาอยู่ในรูปของ ตัวเลข หมวดอักษร จังหวัด ยี่ห้อรถยนต์ และสี
ของรถยนต์ เพื่อให้สะดวกต่อการน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เช่น น าไปใช้กับงานจราจร งาน
ตรวจสอบด้านความมั่นคง หรือประยุกต์ใช้กับงานด้านบริหารลานจอดรถ อาคาร คอนโด ห้างร้าน อ่ืนๆ 

 

 

 

คุณสมบัติของระบบ (Software) 

• ใช้ Video Loop Detector ในการตรวจจับป้ายทะเบียน ไม่ต้องติดตั้ง coil หรือ sensor เพ่ือตรวจจับรถยนต์ 
• รองรับการใช้งานกับกล้องระบบ Analog และระบบ IP Camera ได้ถึง 10 กล้อง 
• ตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ พร้อมเก็บภาพป้ายทะเบียนรถยนต์ และภาพรถยนต์เต็มคัน โดยไม่จับคนหรือสัตว์ 
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• ความแม่นย า 90% ส าหรับตัวเลขและตัวหนังสือบนแผ่นป้าย 

• ความแม่นย า 80% ส าหรับจังหวัดขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของกล้อง 
• ความแม่นย า 60% ส าหรับการตรวจจับยี่ห้อรถ 

• ความแม่นย า 60% ส าหรับสีของรถขึ้นอยู่กับสภาพแสง 
• ระบบรองรับการแยกประเภทรถยนต์  รถยนต์ส่วนบุคคล  รถบรรทุก  รถแท็กซ่ี 

• รองรับการอ่านและแปลงตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักษรหมวดจังหวัด  พร้อมทั้งแสดง วัน เวลา และสถานทีไ่ด้ 
• รองรับการตรวจจับป้ายทะเบียนรถได้แบบสองทางเดินหน้าถอยหลัง 
• ระบบรองรับความเร็วในการตรวจจับที่ 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติกล้องที่น ามาใช้เป็นหลัก 

• สามารถใช้งานเป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนแบบเคลื่อนที่โดยติดตั้งบนรถตรวจการณ์เคลื่อนที่ Mobile Patrol Car ได ้

• มีระบบแจ้งเตือน VIP, Member, Blacklist 

• มีระบบจัดเก็บข้อมูลลงในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถลบข้อมูลแบบอัตโนมัติกรณีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลใกล้เต็มโดยสามารถ
ก าหนดการเก็บข้อมูลล่าสุดได้ 
• รองรับการจัดเก็บข้อมูลป้ายทะเบียนได้ไม่จ ากัด ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวจัดเก็บข้อมูล  
• มีระบบส ารองข้อมูลลง CD ,DVD , Hard disk และอุปกรณ์อ่ืนได้ 
• รองรับการท างานร่วมกับไฟล์วิดีโอแบบ ( AVI ,MP4 ,JPEG ,MJPEG ,WMV ,RTSP) ได้ 
• รองรับการจัดเก็บรูปถ่ายป้ายทะเบียน และรถยนต์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลจาก ป้ายทะเบียน จังหวัด วันที่ เวลา หรอืป้าย
ทะเบียน Backlist ได้ 
• มีระบบอ่านออกเสียงเลขทะเบียนรถยนต์ และแจ้งเตือน Blacklist VIP ได้ทันทีโดยใช้เทคโนโลยี Text to Voice 

• สามารถท างานแบบ Real Time Synchronize กับฐานข้อมูลอ่ืนๆ ภายนอกเพ่ือเชื่อมต่อกับส่วนกลางได้ 
• รองรับป้ายทะเบียนรถยนต์ทุกประเภทแบบ 2 ตัวและ 3 ตัว ที่รับรองโดยกรมขนส่งทางบก 

• รองรับการใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดได้ 
• มีระบบส่งข้อมูลภาพผ่าน File transfer protocol (FTP) 

• รองรับการ Export ข้อมูลใบรูปแบบ txt , csv ,microsoft excel ได ้

• รองรับฐานข้อมูล SQL, MySQL, Oracle 
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** กรมขนส่งก าหนดให้ป้ายทะเบียนรถยนต์มีขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร มีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่
ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขวา 
 

 
 

 

 กล้องส ำหรับใช้ในงำนจับป้ำยทะเบียนมี 2 แบบคือ 

•  Analog Camera เป็นกล้องที่มีความละเอียดของภาพไม่สูงมาก การติดตั้งใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ 
Capture Card ร่วมด้วยในการติดตั้งระบบ 

• Network Camera เป็นกล้องที่มีความละเอียดคมชัดของภาพสูง ช่วยให้ข้อมูลของป้ายทะเบียนมีความถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น (** 
แนะน าความละเอียดของภาพป้ายทะเบียนมีขนาด 150-300 Pixel) โดยสิ่งที่ต้องค านึงถึง คือ เรื่องของ Lens ต้องใช้แบบ 

P-iris ที่ให้ภาพคมชัดทั้งภาพ และชุดระบบแผงไฟ Infrared ที่ช่วยให้การจับป้ายเวลากลางคืนมีความคมชัด กล้องต้องรองรับ 
Auto Back Focus System เพ่ือให้ภาพกลางคืน แสงน้อยมีความคมชัดสูงสุด เนื่องจากกล้องจะท าการปรับจุดโฟกัสใหม่ เป็น
คนละค่ากันในระหว่างกลางวันและกลางคืน ยิ่งถ้ามีเทคโนโลยี Low-pass filter ที่ช่วยกรองแสงที่ over-exposure ให้ภาพคม
ขึ้นจะส่งผลให้สามารถจับป้ายทะเบียนได้แม่นย ามากขึ้น 
 

คุณสมบัติของกล้องท่ีใช้ตรวจจับ ( LPR Camera) 

• มีความละเอียดของภาพสูง (Network Camera) 

• เป็นกล้องท่ีสามารถปรับเปลี่ยนระยะของเลนส์ได้ เพื่อให้ได้ระยะของภาพที่ต้องการ ขนาดของเลนส์ประมาณ 12-40 mm หรือ 
8-50 mm 

• มีเทคโนโลยี Low pass Filter ส าหรับตัดแสงที่สว่างจ้า (แสงไฟหน้ารถ) เพ่ือให้ได้ภาพที่ชัดเจน 
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• มีชุดอินฟาเรด ส าหรับส่องภาพในเวลากลางคืน 

• กล้องรองรับมาตรฐานการใช้งานระดับ IP66 กรณีติดตั้งใช้งานภายนอก 
 

ระบบงำนจับป้ำยทะเบียนม ี2 ประเภทคือ 

• ระบบงานจับป้ายทะเบียนรถยนต์ในลานจอดรถ ทางเข้า-ออกอาคารสถานที่ ลักษณะของรถที่ตรวจจับจะวิ่งด้วยความเร็ว
ค่อนข้างต่ า ความเร็วของรถท่ีเข้ามาไม่เกิน 60 กม/ชม. กล้องที่ใช้ควรเป็นกล้องที่สามารถปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ ขนาดประมาณ 4-

18 mm 

• ระบบงานจับป้ายทะเบียนรถยนต์บนถนน High Way ลักษณะของรถที่ตรวจจับจะวิ่งด้วยความเร็วค่อนข้างสูง แนะน ากล้องที่
ออกแบบมาส าหรับป้ายทะเบียนโดยเฉพาะ และสามารถปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ ขนาดเลนส์ควรอยู่ที่ประมาณ 12-40 mm หรือ 8-

50 mm  

 

อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในกำรติดตัง้ 

• กล้องวงจรปิดความละเอียดสูง (IP Network Camera) และ Housing 

• ชุดแผงส่องสว่าง Infrared (กรณีในพ้ืนที่แสงน้อยและต้องการดูภาพกลางคืน) 
• ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลเสปกแนะน า Core i7 Gen7 3.0GHz ขึ้นไป,RAM 8GB ,SSD 500GB 

• เครื่องส ารองไฟส าหรับอุปกรณ์ในระบบ 

• อุปกรณ์ Network Switch 

• ชุดอุปกรณ์ Webserver (กรณีต้องการบริหารจัดการระบบที่ส่วนกลาง) 
• อุปกรณ์ ADSL Router (กรณีต้องการลิงค์และดูข้อมูลจากส่วนกลาง) 
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โครงสร้ำงของระบบ  

 

Centralized Management License Plate Recognition Diagram 

 

ระบบควบคุมส่วนกลาง จะมี Web server ส่วนกลางท าหน้าที่เก็บข้อมูลที่ได้จากจุดติดตั้งกล้องใน Site ต่างๆ สามารถแสดงผล
ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ตและมือถือได้ 
** กรณีต้องการท า Webserver ส าหรับ Access ขอมูลที่ส่วนกลาง จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Software ดังกล่าว 
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ข้อจ ำกัดในกำรติดตั้งระบบตรวจจับและอ่ำนป้ำยทะเบียนรถยนต์ Version 10 license  
 

• ควรเลือกกล้อง Network Camera ชนิดที่ออกแบบมาส าหรับใช้กับงาน LPR โดยเฉพาะ เพราะจะช่วยท าให้การท างานของ
ระบบถูกต้องและแม่นย ามากยิ่งขึ้น 

• เลือกใช้งานระบบ Software ที่ได้มีการทดลองติดตั้งและใช้งานจริง และมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน 

• ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานว่ารองรับกับระบบ Software ที่ใช้งานหรือไม่ ป้องกันการเกิดปัญหาในการท างานร่วมกันของ
อุปกรณ์ 
• มุมมองและต าแหน่งในการติดตั้งกล้อง ต้องมีการทดสอบก่อนการติดตั้งใช้งานจริง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นย ามาก
ที่สุด 

• ความสูงของป้ายทะเบียนที่กล้องสามารถจับได้ควรมีความคมชัดตั้งแต่ 150 pixel จะช่วยให้ข้อมูลถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น 

• กรณีตอ้งการจับภาพป้ายทะเบียนรถป้ายแดง และป้ายทะเบียนรถท่ีเป็นป้ายแบบกราฟิก ให้ตั้งกล้องจับภาพเป็นแบบภาพขาว-

ด า Night Mode โดยใช้งานร่วมกับแผงส่องสว่าง Infrared เพ่ือให้สามารถจับภาพป้ายทะเบียนรถยนต์ชนิดดังกล่าวได้อย่าง
ชัดเจน 

• ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ช ารุด ไม่ชัดเจน หรือดัดแปลงแก้ไข นอกเหนือจากท่ีกรมขนส่งทางบกก าหนด อาจมีผลท าให้ความ
ถูกต้องของข้อมูลลดลง 
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ตัวอย่ำงกำรท ำงำนของระบบตรวจจับและอ่ำนป้ำยทะเบียนรถยนต ์Version 10 license 

 

 
ตัวอย่าง การเรียกดูภาพ Live view 
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ตัวอย่าง การค้นหาข้อมูลรถที่ต้องการ 

 

ตัวอย่าง การเรียกดูข้อมูลผ่าน Web Browser 
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จุดเดน่ของโปรแกรมตรวจจบัและอ่ำนป้ำยทะเบียนรถยนต์ Version 10 license 

• โปรแกรมถูกพัฒนาด้วยทีมงานคนไทย จึงสามารถ Customize โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ 
• สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดได้ทุกยี่ห้อ ผ่านมาตรฐาน ONVIF หรือ RTSP 

• สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ไปยังโปรแกรม Video Management Software ที่ลูกค้าต้องการได้ ปัจจุบันรองรับ VMS 

ยี่ห้อ NxWitness, VIVOTEK VAST และอ่ืนๆ 

• สามารถเพ่ิมฟังค์ชั่นใช้งานร่วมกับระบบ Speed Radar เพ่ือแสดงผลค่าความเร็วของรถยนต์ที่ระบบสามารถตรวจจับได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


