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รายละเอียดการประดิษฐ
ระบบรักษาความปลอดภัยและคิดคาจอดรถในที่จอดรถ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวของกับการประดิษฐ
เปนการประดิษฐที่เกีย่ วกับวิศวกรรมไฟฟา คอมพิวเตอรและเครื่องกลที่เกี่ยวกับระบบ
รักษาความปลอดภัยของรถยนตในทีจ่ อดรถ
ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวของ
โดยทั่วไปในการปจจุบันนีร้ ถยนตสวนบุคคลถือไดวาเปนพาหนะที่ไดรับการนิยมใชกัน
อยางมากมาย โดยเฉพาะเมืองใหญๆเชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ทําใหสถานที่ตางๆจะตอง
เตรียมลานจอดรถเพื่อใหบริการกับลูกคา เชน สนามบิน หางสรรพสินคา โรงแรม โรงพยาบาล รวม
ทั้งจะมีเอกชนอีกหลายรายทีป่ ระกอบธุรกิจใหบริการทีจ่ อดรถโดยเฉพาะ ทําใหระบบรักษาความ
ปลอดภัยของลานจอดรถไดถูกใหความสําคัญมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีความตองการระบบที่ชวยในการเก็บคาใชจายในการใชบริการจอดรถเพิ่ม
มากขึ้นอีกดวย ซึ่งการคิดคาบริการจอดรถนั้น มักจะคิดตามจํานวนชั่วโมงที่ใชบริการ โดยที่ใหผูขอ
ใชบริการ(คนขับรถ)รับบัตรจอดรถ ซึ่งอาจจะเปนบัตรแถบแมเหล็ก smart card หรือแผนกระดาษที่
ไดทําการบันทึกเวลาที่เขาลานจอดรถไว เมื่อเจาของรถขับรถออกจากลานจอดรถ จะยื่นบัตรจอดรถ
คืนแกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เจาหนาที่จะตรวจสอบเวลาพรอมทั้งคิดคาใชจายกับผูใช
บริการ ซึ่งอาจจะมีการลดหยอนคาบริการหากไดประทับตราของรานคาที่ใชบริการก็ได ซึ่งปจจุบัน
นี้เจาหนาที่จะเปนผูคํานวณคาใชจายเอง อาจจะทําใหเกิดขอผิดพลาดหรือเปนชองทางทุจริตไดงาย
นอกจากนี้ยังไมมีระบบตรวจสอบวาคนขับรถตอนขาเขาและขาออกเปนคนคนเดียวหรือ
ไม ดังนั้นลานจอดรถจึงเปนแหลงที่งายตอการจารกรรมรถยนต เนื่องจากไมมีการตรวจสอบผูขับขี่
ออกจากลานจอดรถ และเมื่อเกิดเหตุรายขึ้นแลว ก็ไมสามารถตรวจสอบยอนหลังไดวา เหตุการณ
เกิดขึ้นเมื่อเวลาใดและผูก อเหตุเปนใคร ทําใหยากตอการติดตามคนราย
ในประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐไทยเลขที่ 41887 วันประกาศโฆษณา
วั น ที่ 18 ธ.ค. 2543 เลขที่ คํ า ขอ 050824 (อยู ร ะหว า งการตรวจสอบ) ชื่ อ เรื่ อ ง “ระบบตรวจเช็ ค
ทะเบียนรถยนต อัต โนมั ติ ” ยื่น เมื่ อวัน ที่ 2 มิ .ย. 2542 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ ระจอมเกลา
ธนบุรี เปนระบบตรวจเช็คทะเบียนรถยนตอัตโนมัติโดยอาศัยการประมวลผลภาพแผนปายทะเบียน
รถยนตที่ถายจากกลองบันทึกภาพ ณ บริเวณที่กั้นรถยนต เครื่องจะทําการอานหมายเลขทะเบียนรถ
ยนตจากภาพถายดวยเทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) จากนั้นเครื่องจะเปดที่กั้น
รถใหรถยนตผานเขา/ออกโดยเปรียบเทียบหมายเลขทะเบียนรถยนตที่อานไดกับขอมูลรถยนตที่ได
รับอนุญาตผานเขา/ออกในฐานขอมูล และจะทําการบันทึกเวลาที่รถยนตเขา/ออกลานจอดเก็บไวใน
ฐานขอมูล อยางไรก็ตาม ระบบดังกลาวยังไมสามารถปองกันการโจรกรรมรถยนตไดดีนัก เนือ่ งจาก
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มีขอดอย เชน ไมมีการออกบัตรจอดรถใหแกเจาของรถยนตและไมมีการบันทึกภาพถายไวทําใหใม
สามารถรูไดวาผูขับรถเขามาและผูขับรถออกไปเปนคนเดียวกันหรือไม
ในเอกสารประกาศโฆษณาสิทธิบัตรประเทศอังกฤษ GB 2 272 235 A ยื่นคําขอโดยบริษัท
Parking Technology Limited ไดเปดเผยถึงระบบจอดรถยนตที่ประกอบดวยกลองถายภาพสําหรับ
ใชถายภาพดานหนา ดานขาง และดานบนของรถยนตขณะหยุดนิ่งรอใหที่กนั้ เปดเก็บเปนขอมูลไว
ในฐานขอมูลสวนกลาง หลังจากนั้นเครื่องจะอานบัตรจอดรถ (Smart Card)และทําการบันทึกขอ
มูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับรถยนตลงบนบัตร เชน เวลาเขาจอด หมายเลขอางอิง เปนตน จากนั้นเครื่อง
จะสั่งใหเปดทีก่ ั้นเพื่ออนุญาตใหรถยนตเขาไปจอดในที่จอดได และเมือ่ ผูขับขี่นํารถยนตออกจากที่
จอดรถ ผูขับขี่จะตองนําบัตรจอดรถไปอานในเครื่องอานบัตร ระบบจะทําการถายภาพของรถยนต
ขณะจอดรอที่กั้นเปดอีกครั้งหนึ่ง และจะใชหมายเลขอางอิงที่อานไดจากบัตรจอดรถในการคนหา
ภาพของรถในตอนขาเขาจากฐานขอมูลสวนกลางของระบบ เพื่อใชเปรียบเทียบกับรูปภาพของรถ
ในขณะออก กอนที่ตัดสินใจวาควรจะอนุญาตใหรถยนตคนั ดังกลาวออกจากที่จอดรถหรือไมพรอม
กับคํานวณเวลาจอดเพื่อคิดคาจอดรถ ตอไป
นอกจากนั้นยังมีสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา US 5,745,052 ออกใหแก Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. ที่ไดพัฒนาระบบจอดรถยนตอัตโนมัติ
ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ
ลักษณะของการประดิษฐนี้เปนระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับจอดรถยนตที่ประกอบ
ดวย
ที่กั้นรถทํางานดวยไฟฟา ที่ติดตั้งอยูทางดานเขาและทางดานออกของที่จอดรถ
อุปกรณสําหรับถายภาพทางดานเขาจํานวนหนึ่งที่ถูกติดตั้งไวทางดานเขาของที่จอดรถ
สําหรับบันทึกภาพของคนขับและรถที่เขามาในที่จอดรถ อยางนอยหนึ่งดาน
อุปกรณจายบัตรจอดรถที่ติดตั้งไวทางเขาของที่จอดรถสําหรับจายบัตรจอดรถใหแกผู
ขับขี่
หนวยประมวลผลกลาง สําหรับรับและเก็บภาพถายจากอุปกรณ สําหรับถายภาพดัง
กลาวและขอมูลที่เกี่ยวของกับรถยนต เชน เลขทะเบียนรถ สีรถ และเวลาเขา เปนตน
อุปกรณสําหรับถายภาพทางดานออกจํานวนหนึ่งที่ถูกติดตั้งไวทางดานออกของที่จอด
รถ สําหรับบันทึกภาพของคนขับและรถที่ออกจากที่จอดรถอยางนอยหนึ่งดาน และ
วิถีทางที่จัดไวทางดานออกของที่จอดรถดังกลาวสําหรับอานขอมูลจากบัตรจอดรถ
เพื่อเปรียบเทียบขอมูลและภาพถายของรถที่ไดจากอุปกรณสําหรับถายภาพทางดาน
ออกกับขอมูลและภาพถายของรถที่เก็บไวที่สัมพันธกับบัตรจอดรถดังกลาว และเพื่อ
คํานวณคาจอดรถจากเวลาเขาและเวลาออกจากที่จอดรถ
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จุดมุงหมายอยางหนึ่งของการประดิษฐนี้คือ เพื่อแกไขปญหาและขอดอยของงานที่ปรากฏ
อยูแลว โดยเพิ่มความสามารถเพิ่มเติม ไดแก
• สวนคํานวณคาจอดรถ เพื่อชวยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในการคิดคาจอดรถ
• สวนบันทึกภาพรถยนตพรอมคนขับ เพื่อชวยเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจ
สอบรถยนตวา เปนรถที่ถูกจารกรรมหรือไม กอนปลอยออกจากลานจอดรถ
• สวนคนหาภาพ ตามเงื่อนไขเชน สีของรถ ชวงเวลาที่รถเขา ชวงเวลาทีร่ ถออก เพื่อชวยคน
หาภาพรถยนตที่เก็บขอมูลไว
วัตถุประสงคตางๆ และลักษณะเฉพาะเหลานีแ้ ละประการอื่นๆของการประดิษฐนจี้ ะปรา
กฎชัดเจนยิ่งขึน้ เมื่อไดรับการพิจารณาประกอบกับรูปเขียนที่แนบมาดวยและรายละเอียด การ
ประดิษฐในรูปแบบที่ดีที่สดุ ซึ่งจะไดบรรยายตอไป
คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ
รูปที่ 1 แสดงโครงสรางของระบบรักษาความปลอดภัยและคิดคาจอดรถ
การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
การบรรยายถึงการประดิษฐ นี้จะทําโดยการยกตัวอยางการประดิษฐ และอางอิงถึงโดยใช
รูปเขียนเพื่อเปนตัวอยางและชวยใหบรรยายไดชัดเจนยิ่งขึ้น และชิ้นสวนที่เหมือนกันในรูปเขียน
เหลานี้จะแทนดวยหมายเลขอางอิงเดียวกัน ทั้งนี้ โดยมิไดเปนการจํากัดแตอยางใด และขอบเขตของ
การประดิษฐจะเปนไปตามขอถือสิทธิที่แนบทาย
รูปที่ 1 เปนรูปแสดงโครงสรางของระบบรักษาความปลอดภัยในทีจ่ อดรถตามการประดิษฐ
นี้
ระบบรักษาความปลอดภัยในที่จอดรถประกอบดวย ทีก่ นั้ รถ 16 (ที่กั้นรถดานขาเขาและขา
ออกที่จอดรถจะมีลักษณะเหมือนกัน) ซึ่งทํางานยกขึน้ และลงไดดวยพลังงานไฟฟา หมายเลข 14
เปนกลองสําหรับถายรูป เชน กลองCCD ที่มีอินเตอรเฟสแบบ USB หรือ กลองถายวิดีโอแบบถาย
ภาพตอเนื่องทีส่ ามารถตอเขากับเครื่องคอมพิวเตอรได เปนตน โดยอาจจะติดตั้งไวบนที่กั้น 16 หรือ
อาจจะติดตั้งไวในตําแหนงอืน่ ที่สามารถถายรูปรถทางดานหนารถพรอมกับคนขับได นอกจากนั้น
กลองถายรูป 14 อาจมีจํานวนมากกวาหนึ่งตัวก็ได เพื่อใหสามารถถายรูปดานตางๆ ของรถยนตได
เชน ดานขางรถ ดานหลังรถ เปนตน
ตามรูปที่ 1 หมายเลข 12 เปนเครื่องสําหรับจายบัตรจอดรถ ซึ่งอาจจะเปนเครื่อง
พิมพแบบความรอนสําหรับพิมพขอมูลตางๆ เชน วันที่ เวลา หมายเลขรหัสประจํารถ ลงบนบัตร
จอด หรือ เครือ่ งจายบัตรจอดรถ 14 อาจเปนเครื่องพิมพบารโคด หรือบัตรแมเหล็ก หรือบัตรไอซี
หรือ smart card ก็ได สวนหมายเลข 20 เปนหนวยประมวลผลกลาง เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล
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หรือไมโครคอนโทรลเลอร เปนตน ทําหนาที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับรถยนตที่เขามา เชน สี ภาพถายรถ
พรอมคนขับ เวลาเขา ออก เปนตน ไวในฐานขอมูลสวนกลาง โดยหนวยประมวลผล 20 อาจจะมี
แปนพิมพสําหรับปอนขอมูล เชน เลขทะเบียนรถ สีรถ เปนตน และหมายเลข 22 เปนจอแสดงผล
อธิบายการทํางาน
ตามรูปที่ 1 เมื่อรถ 10 แลนเขาสูทางเขาลานจอดรถมาหยุดที่หนาที่กั้นรถ 16 จะมีระบบ
เซ็นเซอรตรวจสอบวามีรถยนตมาจอด (ไมไดแสดงไวในรูป) ตัวอยางเชน ใชระบบเซ็นเซอรแสง
อินฟราเรด, Pressure Switch, Proximity Switch หรือระบบชั่งน้ําหนัก (หากไมสามารถลงทุนในจุด
นี้ได สามารถใชเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัย 1 ทาน เปนผูกดปุมแทนได) หลังจากนัน้ กลองจะทํา
การบันทึกภาพ (หากใชกลองที่ถายภาพเปนกลองถายภาพตอเนื่อง เชน กลองวิดีโอ จะมีระบบชวย
ในการตัดสินใจเลือกภาพทีเ่ ห็นคนขับรถไดชัดที่สุด) หลังจากนั้นระบบจะทําการบันทึกภาพและ
เวลาที่รถเขาเก็บไว พรอมทั้งออกรหัสประจํารถยนตเพื่อใชในการคนคืนภาพและขอมูลของรถยนต
จากนั้น อุปกรณจายบัตรจอดรถอัตโนมัติ 12 จะทําการพิมพรหัสประจํารถดังกลาวใสบัตรจอดรถ
ใหแกผูขับรถ โดยบัตรจอดรถอาจจะประยุกตใชเปนระบบบารโคด, ระบบแถบแมเหล็ก หรือ smart
card เพื่ออํานวยความสะดวกยิ่งขึ้นก็ได
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับรถยนตนนั้ เชน สี วัน เวลาเขาจอด หมายเลขทะเบียนรถ รหัส
ประจํารถที่ตรงกับบัตรจอดรถ และ ภาพถายรถยนตดานหนาพรอมคนขับ (อยางไรก็ตามสามารถ
เก็บภาพถายของรถยนตคันเดียวกันไวไดมากกวาหนึ่งรูป เชน ภาพถายดานขาง ภาพถายดานหลัง
เปนตน) ขอมูลดังกลาวจะถูกเก็บไวในฐานขอมูลของหนวยประมวลผลกลาง 20 จากนั้นระบบจะ
สั่งการใหที่กนั้ รถ 16 เปดออกใหรถยนต 10 ผานเขาไปในลานจอดรถได
สําหรับระบบทางดานออกนั้น จะใชอุปกรณที่มีลักษณะเหมือนกันกับระบบทางดานเขาที่
ไดแสดงไวในรูปที่ 1 คือ ประกอบดวยทีก่ นั้ รถที่ทํางานดวยไฟฟา16’ ซึ่งทําหนาที่เปนที่กั้นรถทาง
ดานออก และในลักษณะเดียวกัน หมายเลข 12’ จะเปนเครื่องสําหรับอานบัตร เชน เครื่องอานบาร
โคด เครื่องอานบัตรแมเหล็ก หรือเครื่องสําหรับอาน smart card เปนตน หมายเลข 14’ จะเปนกลอง
ถายภาพเชนเดียวกัน ในขณะที่ หมายเลข 20’เปนหนวยประมวลผลกลาง เชน คอมพิวเตอรสวน
บุคคล หรือไมโครคอนโทรลเลอร เปนตน ซึ่งสามารถดึงขอมูลเกี่ยวกับรถยนตที่ตรงกับรหัสใน
บัตรจอดรถ เชน สี ภาพถายรถพรอมคนขับ เวลาเขา เปนตน จากฐานขอมูลสวนกลาง และทําหนาที่
เก็บขอมูลรถที่กําลังออกไปไวในฐานขอมูลสวนกลาง โดยหนวยประมวลผล 20’ อาจจะมีแปน
พิมพสําหรับปอนขอมูลตางๆ เชน เลขทะเบียนรถ สีรถ เปนตน และ หมายเลข 22’ เปนจอแสดงผล
เมื่อรถจะออกจากลานจอดรถ คนขับรถนํารถมาจอดหนาคานกั้น 16’ และยื่นบัตรจอดรถ
(หรือบัตรแมเหล็ก) ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะทําการอาน
รหัสพรอมปอนรหัสเขาสูระบบหรือใชเครือ่ งอานบัตร 12’ เพื่ออานบารโคด หรือ เครื่องอานแถบ
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แมเหล็กแลวแตชนิดบัตรที่เลือกใช ระบบจะนํารหัสประจํารถที่อานไดไปคนหาขอมูลที่เกี่ยวของ
เชน สี หมายเลขทะเบียน และภาพรถยนตคันนี้เมื่อตอนที่เขามา เปนตน จากฐานขอมูลของหนวย
ประมวลผลกลางนํามาแสดงทางจอแสดงผล 22 เพื่อใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบวา
เปนคนขับรถเปนคนเดิมหรือไม พรอมทั้งทําคํานวณระยะเวลาในการจอดและคาใชจา ยในการจอด
รถจากเวลาเขาและเวลาออกจากที่จอดรถ
เมื่อเกิดเหตุรถยนตหาย เจาของรถจะมาแจงกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยจะสามารถคนหาภาพรถไดอยางรวดเร็ว โดยคนหาจากเวลาที่รถเขาหรือคนหา
ดวยสีหรือดูรถยนตที่ออกจากลานจอดทุกคันในชวงเวลาที่นาจะถูกทําการจารกรรม
ถึงแมวาการประดิษฐนี้จะไดรับการบรรยายโดยสมบูรณโดยใชประกอบกับรูปเขียนที่แนบ
มาดวยก็ตาม ยอมเปนที่เขาใจไดวาการดัดแปลง หรือแกไขตางๆ โดยผูที่มีความชํานาญในระดับ
สามัญในศิลปะวิทยาการแขนงนี้โดยที่อยูภายในขอบเขตและวัตถุประสงคของการประดิษฐ อาจจะ
กระทําได
วิธีการประดิษฐที่ดีที่สุด
ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ
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บทสรุปการประดิษฐ
การประดิษฐนี้ไดแสดงถึงระบบรักษาความปลอดภัยในลานจอดรถ ตามการประดิษฐนี้ได
จัดใหมีสวนคํานวณคาจอด สวนบันทึกภาพรถยนตพรอมคนขับ เพื่อใชในการเปรียบเทียบคนขับรถ
กอนปลอยใหออกจากลานจอดรถ และสวนคนหาภาพทีเ่ ก็บไวตามเงื่อนไข เพื่อชวยในการตามหา
ภาพคนที่ทําการจารกรรมรถ
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ขอถือสิทธิ
1. ระบบรักษาความปลอดภัยและคิดคาจอดรถในที่จอดรถ ที่ประกอบดวย
ที่กั้นรถทํางานดวยไฟฟา ที่ติดตั้งอยูทางดานเขาและทางดานออกของที่จอดรถ
อุปกรณสําหรับถายภาพทางดานเขาจํานวนหนึ่งที่ถูกติดตั้งไวทางดานเขาของที่จอดรถ
สําหรับบันทึกภาพของคนขับและรถที่เขามาในที่จอดรถ อยางนอยหนึ่งดาน
อุปกรณจายบัตรจอดรถที่ติดตั้งไวทางเขาของที่จอดรถสําหรับจายบัตรจอดรถใหแกผู
ขับขี่
หนวยประมวลผลกลาง สําหรับรับและเก็บภาพถายจากอุปกรณ สําหรับถายภาพดัง
กลาวและขอมูลที่เกี่ยวของกับรถยนต เชน เลขทะเบียนรถ สีรถ และเวลาเขา เปนตน
อุปกรณสําหรับถายภาพทางดานออกจํานวนหนึ่งที่ถูกติดตั้งไวทางดานออกของที่จอด
รถ สําหรับบันทึกภาพของคนขับและรถที่ออกจากที่จอดรถอยางนอยหนึ่งดาน และ
วิถีทางที่จัดไวทางดานออกของที่จอดรถดังกลาวสําหรับอานขอมูลจากบัตรจอดรถ
เพื่อเปรียบเทียบขอมูลและภาพถายของรถที่ไดจากอุปกรณสําหรับถายภาพทางดาน
ออกกับขอมูลและภาพถายของรถที่เก็บไวที่สัมพันธกับบัตรจอดรถดังกลาว และเพื่อ
คํานวณคาจอดรถจากเวลาเขาและเวลาออกจากที่จอดรถ
2. ระบบรักษาความปลอดภัยและคิดคาจอดรถในที่จอดรถ ตามขอถือสิทธิ 1 โดยที่ อุปกรณ
สําหรับถายภาพดังกลาวเปนกลองดิจิตอล
3. ระบบรักษาความปลอดภัยและคิดคาจอดรถในที่จอดรถ ตามขอถือสิทธิ 1 โดยที่ อุปกรณ
สําหรับถายภาพดังกลาวเปนกลองวิดีโอ
4. ระบบรักษาความปลอดภัยและคิดคาจอดรถในที่จอดรถ ตามขอถือสิทธิ 1 โดยที่ บัตรจอดรถดัง
กลาวเปนบัตรกระดาษที่พิมพรหัส
5. ระบบรักษาความปลอดภัยและคิดคาจอดรถในที่จอดรถ ตามขอถือสิทธิ 1 โดยที่ บัตรจอดรถดัง
กลาวเปนบัตรกระดาษที่พิมพบารโคด
6. ระบบรักษาความปลอดภัยและคิดคาจอดรถในที่จอดรถ ตามขอถือสิทธิ 1 โดยที่ บัตรจอดรถดัง
กลาวเปนบัตรแถบแมเหล็ก
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12 , 12’

14 , 14’
16 , 16’

22 , 22’

20 , 20’

รูปที่ 1

