
บทท่ี 8 
ระบบกล้องวงจรปิด CCTV 

 
 ระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันนิยมใช้กล้องวงจรปิดในการสอดส่องดูแลและป้องกัน
ทรัพย์สินในบ้านเรือน ท่ีพักอาศัย และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีทําหน้าท่ีแทนยามหรือคน ใช้ในการป้องกัน
อาชญากรรมก่อนท่ีจะมีอันตรายเกิดข้ึน รวมท้ังใช้ในการควบคุมดูแลบริเวณพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได้ภายในจุด
เดียว ซ่ึงปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ทําให้ระบบกล้องวงจรปิดได้พัฒนาไปอย่างมาก
เช่นเดียวกัน จึงมีผู้นิยมใช้กล้องวงจรปิดมากข้ึนในปัจจุบัน เน่ืองจากกล้องวงจรปิดมีราคาถูกลงและมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน การศึกษาเก่ียวกับกล้องวงจรปิดจึงมีความจําเป็นสําหรับช่างติดต้ัง เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจและนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลระบบกล้องวงจรปิดให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทน้ีจะกล่าวถึงหัวข้อท่ีสําคัญในเรื่องระบบกล้องวงจรปิด 
ได้แก่ หลักการพ้ืนฐานของระบบกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิด เลนส์กล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกภาพ
กล้องวงจรปิด จอภาพหรือจอแสดงผล กล่องครอบกล้องวงจรปิด กล่องควบคุมการทํางานของกล้อง
วงจรปิด สายสัญญาณภาพ RG6 สําหรับเดินสายให้กล้องวงจรปิด อุปกรณ์สําหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้กล้อง
วงจรปิด อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบกล้องวงจรปิด และการออกแบบระบบกล้องวงจรปิด 
 
หลักการพ้ืนฐานของระบบกล้องวงจรปิด CCTV 
 กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ท่ีรวมเข้ามาเป็นระบบ 
ทําหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลเหตุการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละสถานท่ี ดังจะได้ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของ
ระบบกล้องวงจรปิด ดังน้ี  
 1. ความหมายของระบบกล้องวงจรปิด มีนักวิชาการได้ให้ความหมายและอธิบายระบบ
กล้องวงจรปิดไว้ดังน้ี 
  กิตติศักด์ิ  เฮงสว่าง  (2553 : 6) ได้กล่าวว่า ระบบกล้องวงจรปิดหรือระบบโทรทัศน์วงจร
ปิด หมายถึง การส่งสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดท่ีได้ติดต้ังตามตําแหน่งต่าง ๆ มายังส่วน
ดูภาพและบันทึกภาพ โดยท่ัวไปจะติดต้ังอยู่คนละท่ีกับตัวกล้อง เช่น ห้องควบคุม ห้องเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น 
  สิทธิกูล  เจริญศรีและนิธิวัฒน์  กลัดนาค  (2556 : 4) ได้กล่าวว่า CCTV หมายถึง ระบบ
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ซ่ึงได้ติดต้ังตามสถานท่ีต่าง ๆ มายังส่วนรับ
ภาพซ่ึงเรียกว่า จอภาพ (Monitor) เป็นระบบสําหรับใช้เพ่ือรักษาความปลอดภัยหรือเพ่ือการสอดส่อง
ดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
  กิตติพล  แสงวิจิตรและต้นตระการ  แววปลอด  (2556 : 3) ได้กล่าวว่า กล้องวงจรปิด
หรือ CCTV ย่อมาจากคําว่า “Closed Cricuit Television” หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “Video 
Sureillance System” หมายถึง ระบบการบันทึกภาพจากกล้องท่ีเป็นระบบรักษาความปลอดภัย
หรือท่ีใช้เพ่ือการสอดส่องดูแลเหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
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  อภิรัตน์  บางศิริ  (2555 : 13) ได้กล่าวว่า ระบบกล้องวงจรปิด หรือ CCTV หมายถึง การ
ส่งภาพจากกล้องไปยังจอรับภาพท่ีอยู่ภายในห้องควบคุมเท่าน้ัน มีความหมายต่างจากการออกอากาศ 
หรือ Broadcast ท่ีมีการกระจายสัญญาณออกไปสู่สาธารณะ  
  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า กล้องวงจรปิด หรือโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV เป็นการส่ง
สัญญาณภาพจากกล้องหลาย ๆ ตัวท่ีติดต้ังตามสถานท่ีต่าง ๆ ไปยังห้องควบคุม เพ่ือแสดงภาพหรือ
เหตุการณ์ ณ จุดน้ัน ๆ เพ่ือใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ
เรียกว่าระบบ Video Sureillance System 
 2.  ประโยชน์ การใช้งาน ระบบกล้องวงจรปิด (เชิดชัย  ศรีโสภา.  2556 : 22) มีดังน้ี 
  2.1  ในด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคล ทรัพย์สิน และสถานท่ี 
  2.2  ในด้านการตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
ท่ีทํางานด้วยระบบอัตโนมัติ หรือการทํางานของพนักงาน 
  2.3  ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ เช่น ตรวจสอบจํานวนคน เพ่ือควบคุม
การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ ตรวจจับเปลวไฟ หรือตรวจจับวัตถุ 
  2.4  ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมจราจร เช่น ตรวจสอบปริมาณรถยนต์ 
  2.5  ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการเข้า-ออก ตรวจสอบรถ หรือผู้ท่ีมาติดต่อ 
 3.  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของระบบกล้องวงจรปิด (ข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด.  2551 
: 1) มีดังน้ี 
  3.1 กล้องวงจรปิด (CCTV Camera)  
  3.2 เลนส์กล้องวงจรปิด (CCTV Lenses)  
  3.3 เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด (Digital Video Recorder หรือ DVR)  
  3.4 จอภาพ (TV หรือ LCD Monitor)  
  3.5 กล่องครอบกล้องวงจรปิด ท้ังแบบภายใน และ ภายนอกอาคาร (Housing Indoor , 
Housing Outdoor) 
  3.6 กล่องควบคุมการทํางานของกล้องวงจรปิด (Control System) 
  3.7 สายสัญญาณภาพ RG6 สําหรับเดินสายให้กล้องวงจรปิด 
  3.8 สายไฟ AC-DC สําหรับจา่ยไฟเลี้ยงให้กล้องวงจรปิด 
  3.9 อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบกล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด 
 ปัจจุบันกล้องระบบวงจรปิดได้พัฒนาไปมาก ต้ังแต่กล้องท่ีเป็นระบบอะนาล็อกท่ีรับภาพแบบ
ขาว-ดํา ปัจจุบันพัฒนามาเป็นกล้องท่ีรับภาพสีได้ ระบบกล้องดิจิตอลท่ีใช้ระบบแปลงสัญญาณภาพให้
มีความละเอียดสูงข้ึน ไปจนถึงกล้องวงจรปิดท่ีส่งสัญญาณผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
นอกจากน้ียังมีเครื่องบันทึกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีรองรับระบบท่ีพัฒนาข้ึนไปอย่างรวดเร็ว กล้องวงจร
ปิดมีลักษณะและการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ดังน้ี 
 1.  กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) แบ่งตามประเภท (อภิรัตน์  บางศิริ.  2555 : 17-25) ได้
ดังน้ี 
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  1.1  แบ่งตามประเภทของกล้อง ได้แก่ 
    1.1.1  กล้องสี (Color Camera) 
    1.1.2  กล้องขาวดํา (Black and White Camera) 
  1.2   แบ่งตามสถานท่ีของการติดต้ัง 
    1.2.1  กล้องติดต้ังในอาคาร 
    1.2.2  กล้องติดต้ังนอกอาคาร โดยมีอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและความชื้น เช่น กล่อง
ครอบกล้อง (Housing) 
  1.3  แบ่งตามรูปแบบของการส่งผ่านสัญญาณภาพ  
    1.3.1  กล้องอะนาล็อก เป็นการส่งสัญญาณผ่านสายนําสัญญาณแบบอะนาล็อก 
เช่น สายโคแอคเชียล 
    1.3.2  กล้อง IP เป็นการส่งสัญญาณผ่านสายนําสัญญาณแบบ UTP ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  1.4  แบ่งตามรูปแบบการใช้งาน 
    1.4.1  กล้อง Fixed เป็นการติดต้ังกล้องแบบอยู่กับท่ี 
    1.4.2  กล้อง PTZ เป็นการติดต้ังกล้องประเภทท่ีสามารถหมุน-ส่าย ก้ม-เงย ได้
รวมถึงการดึงภาพเข้ามาใกล้-ไกลได้ 
  1.5  แบ่งตามความสามารถในการจับภาพในท่ีมืด 
    1.5.1  กล้อง Day-Night คือ กล้องท่ีออกแบบมาให้มีความสามารถจับภาพในพ้ืนท่ี
ท่ีมีแสงสว่างมากและสว่างน้อยได้ แต่ก็ยังคงต้องมีแสงสว่างอยู่บ้าง กล้อง Day-Night น้ันมักมีชื่อ
เรียกท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น Color Camera with B/W Mode ซ่ึงในปัจจุบันน้ีพัฒนาข้ึน คือ ใน
สภาวะท่ียังพอมีแสงสว่างและไม่ตํ่ากว่าระดับความสว่างท่ีกล้องกําหนดก็จะยังคงความเป็นสีไว้ได้ 
    1.5.2  กล้องอินฟราเรด (Infra Red) หรือกล้อง IR เป็นกล้องท่ีออกแบบมาใช้จับ
ภาพในท่ีมืดสนิทโดยเฉพาะ ด้วยอาศัยหลักการของการส่งรังสีอินฟราเรด หรือรังสีใต้แดง จึงมัก
นํามาใช้จับภาพในพ้ืนท่ีท่ีมีแสงสว่างน้อย กล้อง IR มักจะให้ภาพท่ีเป็นขาวดํา และจะสว่างมากใน
บริเวณท่ีมีความเข้มของแสง IR สูง ซ่ึงส่วนมากมักเป็นบริเวณกลางภาพ แต่ข้อเสียของกล้อง IR น้ันก็
คือ ระยะจับภาพจะสั้น ซ่ึงโดยมากระยะหวังผลน้ันมักอยู่ในช่วงไม่เกิน 10 เมตร เพราะถูกจํากัดด้วย
ระยะทางของแสง IR  
   1.5.3  กล้องจับความร้อน (Thermal) ออกแบบมาเพ่ือใช้จับภาพในท่ีมืดโดยเฉพาะ 
ใช้หลักการจับความร้อนจึงไม่จําเป็นต้องใช้แสงสว่าง กล้อง Thermal น้ันจะให้ภาพท่ีเห็นเป็นเพียง
เค้าโครงเท่าน้ันไม่เห็นรายละเอียด ใช้ในการตรวจจับว่ามีผู้บุกรุกแต่ไม่สามารถเห็นหน้าตาได้ กล้อง
ชนิดน้ีสามารถจับภาพได้ไกลมากกว่ากล้องอินฟราเรด 
  1.6  แบ่งตามความคงทนในการใช้งาน 
    1.6.1  กล้องภายนอกอาคารแบบท่ัวไป ซ่ึงไม่ทนทานต่อการทําลายล้างหรือ
วินาศกรรม แต่สามารถทนแดด ทนฝนได้ 
    1.6.2  กล้องแบบ Vandal Proof หรือ Vandal Resistant ซ่ึงอาจรวมถึงการทน
ต่อแรงระเบิดด้วย ซ่ึงเป็นกล้องท่ีมีความทนทานมาก ๆ สามารถทนแรงกระแทก-ไฟ-ระเบิดได้  
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  1.7  แบ่งตามความละเอียดของสัญญาณภาพท่ีได้ 
    1.7.1  กล้องความละเอียดสูง เป็นกล้องท่ีให้ความคมชัดและรายละเอียดของภาพ
สูง 
    1.7.2  กล้องธรรมดา หรือกล้องความละเอียดตํ่า 
  1.8   แบ่งตามรูปลักษณ์ของกล้อง 
    1.8.1  กล้องบูลเล็ต (Bullet) เป็นกล้องท่ีออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก เหมาะสําหรับ
การซ่อนเพ่ือไม่ให้รู้ว่ามีการติดต้ังกล้อง 
    1.8.2  กล้องพีซีบี (PCB) เป็นกล้องท่ีไม่ได้ทําการใส่กล่อง หรือบรรจุภัณฑ์ เหมาะ
แก่การนําไปติดต้ังในอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือปกปิดมิให้ใครทราบว่ามีการติดต้ังกล้องไว้ 
    1.8.3  กล้องท่ีมีรูปทรงเหมือนอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น กล้องท่ีมีรูปร่าง หน้าตาเหมือน 
Smoke Detector, ป้ายทางออก นาฬิกา โคมไฟ เป็นต้น มักใช้ติดต้ังในพ้ืนท่ีท่ีไม่ต้องการเปิดเผยว่ามี
การติดกล้อง 
  1.9   แบ่งตามรูปร่างลักษณะของกล้อง 
    1.9.1  กล้องทรงกระบอก มีลักษณะ ดังภาพท่ี 8.1 
 

 
 
ภาพท่ี 8.1  ลักษณะของกล้องทรงกระบอก 
ท่ีมา : ชนิดของกล้องวงจรปิด  (ม.ป.ป. : 1) 
 
    1.9.2  กล้องโดม (Dome) มีลักษณะ ดังภาพท่ี 8.2 
 

 
 
ภาพท่ี 8.2  ลักษณะของกล้องโดม 
ท่ีมา : ชนิดของกล้องวงจรปิด  (ม.ป.ป. : 1) 
     
 



223 
 

 2.  ชนิดของกล้องวงจรปิด แบ่งตามลักษณะการติดต้ังท่ีใช้งานในปัจจุบัน มี 3 ลักษณะ  
(สิทธิกูล  เจริญศรี และนิธิวัฒน์  กลัดนาค.  2556 : 5) ดังน้ี 
  2.1  กล้องวงจรปิดแบบติดต้ังตายตัว (Fixed Camera) กล้องชนิดน้ีเม่ือติดต้ังไปแล้วจะ
ไม่สามารถขยับตัวกล้องหรือหมุนเปลี่ยนทิศทางมุมมอง ถ้าต้องการหมุนหรือเปลี่ยนทิศทางก็จะต้อง
ถอดตัวกล้องแยกออกจากขากล้อง แล้วยึดติดกล้องเข้าไปในตําแหน่งใหม่แทน ดังภาพท่ี 8.3 

 
 

ภาพท่ี 8.3  กล้องวงจรปิดแบบติดต้ังตายตัว 
ท่ีมา : ชนิดของกล้องวงจรปิด  (ม.ป.ป. : 1) 
 
  2.2  กล้องวงจรปิดแบบหมุน ซูมและควบคุมได้ (Pan/Tilt/Zoom Camera : PTZ) เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน ระบบกล้องวงจรปิดในปัจจุบันได้ทําให้สามารถหมุนปรับทิศ
ทางซ้าย-ขวา ก้ม-เงยและซูมภาพได้ ผ่านเครื่องควบคุม (Key Board Control) ซ่ึงกล้องชนิดน้ี
เรียกว่า กล้อง Speed Dome สามารถหมุนรอบตัวเองได้ 360 องศา และสามารถซูมภาพไกลได้ 
100-300 เมตร (แล้วแต่รุ่นของกล้องวงจรปิด)  ดังภาพท่ี 8.4 
 

 
 
ภาพท่ี 8.4  กล้องสปีดโดม 
ท่ีมา : ชนิดของกล้องวงจรปิด  (ม.ป.ป. : 1) 
 
 3. คุณสมบัติของกล้องวงจรปิด  กล้องวงจรปิดท่ีดีควรมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นท่ีสําคัญ (อภิรัตน์ 
บางศิริ.  2555 : 27) ดังน้ี 
  3.1  ให้ความคมชัดสูง ท้ังการจับภาพน่ิงและการจับภาพท่ีมีการเคลื่อนไหวมาก ๆ 
  3.2   สามารถใช้งานได้ทุกสภาพแสง ซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีสําคัญเน่ืองจากว่ากล้องต้องใช้
งานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ซ่ึงแน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของระดับแสงสว่างเกิดข้ึน กล้องท่ีดี
ควรจะต้องใช้งานได้ดีทุกสภาวะแสงในแต่ละช่วงเวลา ก็ควรจะได้ภาพท่ีคมชัด ไม่มืดหรือสว่าง
จนเกินไป และไม่มีอาการเบลอหรือพร่ามัวเกิดข้ึน 
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 4.  คุณสมบัติท่ีสําคัญของกล้องวงจรปิด ท่ีโดยท่ัวไปกล้องวงจรปิดจะต้องกําหนดคุณสมบัติ
หลักไว้ (อภิรัตน์  บางศิริ.  2555 : 30-43) ดังน้ี 
  4.1  ความละเอียดของภาพ ในทางเทคนิค เรียกว่า Image Resolution หรือเรียกสั้น ๆ 
ว่า Resolution ซ่ึงในระบบกล้องอะนาล็อกจะบอกเป็น Horizontal TV Line เช่น 580 TVL ย่ิงมีค่า
มากย่ิงเป็นผลดีต่อภาพท่ีได้ ส่วนความละเอียดของภาพยังมีค่าเป็น Pixel หรือจุดของภาพ ย่ิงมีค่า
มากความละเอียดก็ยิ่งสูงมากเช่นเดียวกัน เช่น 1024 x 768 Pixel ดังจะแสดงระดับความละเอียดได้
ดังตารางท่ี 8.1  
 
ตารางท่ี 8.1  ระดับความละเอียดภาพมาตรฐานของกล้องวงจรปิด 
 

ชนิดความ
ละเอียด 

ความละเอียด 
Pixels (W x H) 

ความหมาย 

QCIF 176 x 120 Quarter CIF (Half the Height and Width as CIF) 
CIF 352 x 240   
2CIF 704 x 240 2 Times CIF Width 
4CIF 704 x 480 2 Times CIF Width and 2 Times CIF Height 
D1 720 x 480 "Full D1" 

720p HD 1280 x 720 720p High Definition 
960p HD 1280 x 960 960p High Definition (Sony HD Standard) 
1.3 MP 1280 x 1024 "1 Megapixel" or "1MP" 
2 MP 1600 x 1200 2 Megapixel 

1080p HD 1920 x 1080 1080p High Definition 
3 MP 2048 x 1536 3 Megapixel 
5 MP 2592 x 1944 5 Megapixel 

 
ท่ีมา : CCTV Video Resolutions  (2015 : 1) 
 
  4.2  Dynamic Range เป็นค่าท่ีบอกว่า กล้องน้ันสามารถใช้ได้กับทุกสภาวะแสงหรือไม่ 
เช่น ใช้ได้ต้ังแต่ความสว่างน้อยจนถึงความสว่างมาก ๆ ได้ กล้องท่ีดีควรจะมี Dynamic Range ท่ี
กว้างและครอบคลุมต้ังแต่ระดับความสว่างน้อย ๆ จนถึงระดับท่ีสว่างมาก ๆ โดยยังคงได้ภาพท่ีไม่
ผิดเพ้ียน ท้ังเรื่องของสีและรายละเอียดความคมชัดของภาพ นอกจากน้ียังมีฟังก์ชั่นของ Black Light 
Compensation หรือ BLC หรือ การชดเชยแสงด้านหลังสําหรับการใช้จับภาพย้อนแสงด้วย ดังภาพ
ท่ี 8.5 
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ภาพท่ี 8.5  ลักษณะภาพท่ีมี Dynamic Range และ BLC 
ท่ีมา : WDR Explained  (2017 : 1) 
 
  4.3 ความไวชัตเตอร์ กล้องย่ิงมีความไวชัตเตอร์ (Shutter Speed) สูงย่ิงมีผลดีต่อการ
จับภาพเคลื่อนไหวท่ีมีความเร็ว เช่น ภาพรถวิ่งบนถนน Shutter Speed มักบอกเป็น 1/x per 
Second เช่น 1/50 วินาที, 1/20,000 วินาที เป็นต้น ดังภาพท่ี 8.6 
 

 
 ความไวชัตเตอร์สูง ความไวชัตเตอร์ตํ่า 

 
ภาพท่ี 8.6  ลักษณะการจับภาพด้วยความไวชัตเตอร์แบบต่าง ๆ 
ท่ีมา : LTS Security LPR100 1.3MP  (n.d. : 1) 
 
  4.4  Signal to Noise Ratio เป็นค่าอัตราส่วนของความแรงของสัญญาณภาพเม่ือเทียบ
กับสัญญาณรบกวน มีหน่วยเป็น dB ย่ิงมีค่ามากย่ิงดี จะช่วยให้สัญญาณภาพถูกรบกวนได้น้อยลง     
ค่า S/N Ratio ท่ีพบในกล้องท่ีใช้กันท่ัวไป จะอยู่ท่ีประมาณ 55 dB และอัตราส่วนท่ีถือเป็นมาตรฐาน
ของกล้องจะอยู่ท่ีประมาณ 46-48 dB ถ้ามีค่ามากกว่าน้ี สัญญาณรบกวนก็จะน้อยตามไปด้วย ทําให้
ภาพท่ีได้มีคุณภาพดีข้ึน (Signal to Noise Ratio.  ม.ป.ป. : 1) ดังตารางท่ี 8.2 
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ตารางท่ี 8.2  คุณภาพของภาพท่ีได้ท่ีอัตราส่วน S/N ค่าต่าง ๆ 
 

S/N Ratio  คุณภาพของภาพท่ีได้ 
60 dB คุณภาพดีเย่ียม ไม่มีคลื่นรบกวน 
50 dB คุณภาพดี ยังมีคลื่นรบกวนบ้างเล็กน้อย 
40 dB คุณภาพพอใช้ แต่เก็บรายละเอียดได้ไม่มากเท่าไรและอาจจะมีจุดสีขาวปรากฏอยู่ในภาพ 
30 dB คุณภาพไม่ดี มีคลื่นรบกวนเยอะมาก 
20 dB เป็นภาพท่ีใช้การไม่ได้ 

 
ท่ีมา : Signal to Noise Ratio  (ม.ป.ป. : 1) 
 
  4.5 รูปแบบการเปิด-ปิด รูรับแสง มีชื่อเรียกทางเทคนิคว่า IRIS Control มีผลต่อความ
สว่างของภาพโดยตรงและนอกจากน้ันยังมีผลต่อความคมชัดของภาพ การเปิดรูรับแสงมากเกินไปก็จะ
ทําให้พ้ืนท่ีความคมชัดลดลง แต่หากปรับน้อยเกินไปภาพก็จะมืด ดังน้ันจะเป็นการดีไม่น้อยท่ีจะเลือก
กล้องแบบ Auto IRIS เพราะจะได้ภาพท่ีมีความสว่างสมํ่าเสมอตลอดเวลา และมีความคมชัดตลอด 
ท้ังภาพ  
  4.6  สัญญาณภาพ ระบบ PAL หรือ NTSC เป็นระบบสัญญาณภาพท่ีใช้กันโดยท่ัวไป   
ซ่ึงตัวกล้องจะต้องส่งสัญญาณภาพให้ตรงกับเครื่องรับภาพ เพ่ือให้สามารถแสดงผลภาพได้ตรงกัน   
โดยระบบ PAL คือ ระบบท่ีมี 625 เส้น เป็นแบบท่ีใช้ในประเทศไทย ส่วน NTSC คือ ระบบท่ีมี 525 
เส้น ในการใช้งานจะต้องปรับระบบให้ตรงกันระหว่างตัวกล้องวงจรปิดกับเครื่องรับ 
  4.7  ค่าความสว่าง (Lux) คือ (Signal to Noise Ratio.  ม.ป.ป. : 1) ค่าท่ีแสดง
รายละเอียดภายในกล้องวงจรปิดเก่ียวกับการจับภาพในสภาวะแสงน้อย จึงหมายถึง ค่าของแสงท่ี
กล้องตัวน้ัน ๆ สามารถจับภาพได้ เช่น 0.8 lux (Color) คือ กล้องตัวน้ีสามารถจับภาพท่ีเป็นภาพสีได้ 
ท่ีแสง 0.8 Lux หรือ มากกว่า หากแสงน้อยกว่า 0.8 Lux จะมองเห็นภาพเป็นสีขาว/ดํา และจะจับ
ภาพไม่ได้ท่ี 0 Lux ซ่ึงทําให้จอภาพมืดสนิท เน่ืองจากเป็นค่าคงท่ีอยู่แล้วของกล้องทุกตัวอยู่แล้ว   
นอกเสียจากว่ากล้องน้ันเป็นกล้องท่ีมีอินฟราเรด ดังน้ันการเลือกกล้อง วงจรปิดนอกจากจะเลือก
กล้องท่ีมี TV Line สูง ๆ แล้วยังต้องเลือกค่า Lux ท่ีตํ่า ๆ อีกด้วย 
 5.  เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน ได้มีการแข่งขันกันทางการตลาดทําให้มีระบบกล้อง
วงจรปิดออกมาใหม่แทนระบบอะนาล็อก ท่ีเป็นระบบ HD (High Definition) แบ่งออกได้เป็น 4 แบบ 
(กล้องวงจรปิดมีก่ีระบบ.  ม.ป.ป. : 1) ดังน้ี 
  5.1  ระบบ AHD สามารถใช้สายสัญญาณได้ไกลถึง 500 เมตร บนสาย 3C (สาย 3C จะ
เส้นเล็กกว่า RG-6) รองรับ 720p 60fps และ 1080p 30fps รองรับการใช้งานร่วมกับ กล้อง 
Analog 960H/D1 
  5.2  ระบบ HDCVI รองรับสาย ได้ยาว ถึง 500 เมตร (สาย 3C) รองรับ 720p 60fps 
และ 1080p 30fps  DVR ไม่สามารถบันทึกผสมระหว่าง 720p และ 1080p ต้องเลือกเอาแบบใด
แบบหน่ึง 
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  5.3  ระบบ HD-SDI ในระบบ CCTV รองรับ 1080p/720p ในระดับท่ีดีเย่ียม 
สายสัญญาณยาว ได้ถึง 150 เมตร ภาพเป็น Real Time ไม่กระตุก แต่ก็ต้องใช้สาย คุณภาพดี 
  5.4  ระบบ HD-TVI  สามารถรองรับสายได้ไกล 500 เมตร (สาย 5C)  300 เมตร (สาย 
3C) รองรับ 720p 60fps และ 1080p 30 fps DVR สามารถบันทึก ผสมระหว่าง 720p และ 1080p 
ได้ 
 
เลนส์กล้องวงจรปิด  
 เลนส์กล้องวงจรปิด (CCTV Lens) เป็นอุปกรณ์ท่ีรับแสงแล้วส่งผ่านไปยังอุปกรณ์รับภาพท่ี
อยู่ภายในกล้อง ในการเลือกเลนส์ท่ีจะใช้กับกล้องวงจรปิดมีสิ่งท่ีต้องคํานึงท่ีสําคัญ ดังต่อไปน้ี  
(อภิรัตน์  บางศิริ.  2555 : 35) คือ 
 1.  ชนิดและขนาดของอุปกรณ์รับภาพ (Image Device) เป็นเซนเซอร์ (Sensor) รับภาพ    
ซ่ึงมีหน้าท่ีรับแสงท่ีเข้ามาแล้วเปลี่ยนค่าแสงน้ัน ๆ เป็นสัญญาณดิจิตอล ซ่ึงในปัจจุบันก็คงมี Sensor 
รับภาพอยู่เพียง 2 แบบใหญ่ ๆ เท่าน้ัน ซ่ึงก็คือ CCD (ซีซีดี) และ CMOS (ซีมอส) ท่ีเป็นคู่แข่งท่ีสําคัญ
ในท้องตลาดในปัจจุบัน  
  1.1  CCD (Charge Couple Device) เป็น Sensor ท่ีทํางานโดยส่วนท่ีเป็น Sensor แต่
ละพิกเซล จะทําหน้าท่ีรับแสงและเปลี่ยนค่าแสงเป็นสัญญาณอะนาล็อก ส่งเข้าสู่วงจรเปลี่ยนค่า     
อะนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลอีกที 
  1.2  CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) ท่ีมีลักษณะการ
ทํางานโดยแต่ละพิกเซลจะมีวงจรย่อย ๆ เปลี่ยนค่าแสงท่ีเข้ามาเป็น สัญญาณดิจิตอลในทันที ไม่ต้อง
ส่งออกไปแปลงเหมือน CCD 
 2.  ลักษณะของเลนส์กล้องวงจรปิด (Lens) โดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 4 ชนิด  
(โทรทัศน์วงจรปิด.  ม.ป.ป. : 2) ได้แก่ 
  2.1   เลนส์แบบ No IRIS เป็นเลนส์ชนิดท่ีมีความสามารถในการใช้งานได้เพียงการปรับ
ความคมชัด (Focus) ได้อย่างเดียว หรือท่ีเรียกว่า Fixed Lens 
  2.2   เลนส์แบบ Manual IRIS เป็นเลนส์ท่ีสามารถปรับได้ท้ังความคมชัดและปรับแต่ง
ความมืดสว่างของภาพได้ ตัวอย่างเช่น ในสถานท่ีท่ีต้องการติดต้ังกล้องแต่ในสถานท่ีดังกล่าวมีแสง
ค่อนข้างมากแต่มีการเปลี่ยนแปลงความสว่างของแสงไม่มากนักและต้องการความคมชัดท้ังภาพก็
สามารถใช้เลนส์ชนิดน้ีเป็นตัวช่วยได้ 
  2.3   เลนส์แบบ Auto IRIS เป็นเลนส์ชนิดท่ีสามารถปรับได้ท้ังความคมชัดและในส่วนของ
การปรับแสงเป็นการปรับอัตโนมัติ ทํางานร่วมกันกับวงจรคอนโทรลภายในตัวกล้องซ่ึงจะปรับ     
หน้าเลนส์ไปตามสภาวะของแสงในสถานท่ีท่ีทําการติดต้ังกล้อง 
  2.4  เลนส์แบบ Zoom เป็นเลนส์ท่ีมีความสามารถดึงภาพในระยะไกลซ่ึงเป็นการ
คอนโทรลการดึงภาพและความคมชัดได้จากอุปกรณ์ควบคุม โดยการเดินสายจากอุปกรณ์มายังตัว
คอนโทรลซ่ึงมีขนาดให้เลือกตามใช้ตามระยะท่ีต้องการใช้งานจริง 
 3.  ขนาดของเซนเซอร์ CCD โดยท่ัวไป CCD จะมีขนาดท่ีใช้งานส่วนใหญ่ในปัจจุบันมี          
3 ขนาด คือ 
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  1/2 น้ิว - เป็น Sensor ท่ีมีขนาดใหญ่ราคาสูง รับภาพได้กว้างประมาณ 180 องศา 
  1/3 น้ิว - เป็น Sensor ท่ีนิยมใช้กับกล้องวงจรปิด รับภาพได้กว้างประมาณ 120 องศา 
  1/4 น้ิว - เป็น Sensor ท่ีมีขนาดเล็ก รับภาพได้กว้างประมาณ 90 องศา 
 4.  ขนาดของเลนส์และการใช้งาน สามารถเลือกใช้ตามขนาดและลักษณะการใช้งานซ่ึงแสดง
มุมกล้องและขนาดของเลนส์ไว้ดังภาพท่ี 8.7 (ทําความเข้าใจกับเลนส์กล้องวงจรปิด.  2561 : 1) ดังน้ี 
  4.1  เลนส์ขนาด 2 มิลลิเมตร เป็นเลนส์มุมกว้างมากเหมาะสําหรับติดต้ังภายในลิฟต์ 
  4.2  เลนส์ขนาด 3.6 มิลลิเมตร และ 4 มิลลิเมตร เหมาะสําหรับต้องการเห็นบริเวณ
โดยรอบ เช่น ในห้องออฟฟิตส์ 
  4.3  เลนส์ขนาด 8 มิลลิเมตร เป็นเลนส์มุมแคบ เหมาะสําหรับ ทางเดินหอพักอพาร์ต
เมนต์ 
  4.4  เลนส์ขนาด 16 มิลลิเมตร ข้ึนไปใช้สําหรับมองในระยะไกล หรือ ต้องการโฟกัส
สิ่งของสําคัญเป็นจุด ๆ 
  

 
 
ภาพท่ี 8.7  มุมกล้องและขนาดของเลนส์ 
ท่ีมา : ทําความเข้าใจกับเลนส์กล้องวงจรปิด  (2561 : 1) 
 
 5.  ข้อจํากัดของเลนส์  
  5.1  เลนส์เบอร์ตํ่าจะให้ภาพท่ีกว้างเห็นระยะใกล้ชัด ไกลไม่ชัด 
  5.2  เลนส์เบอร์ตํ่ามาก ๆ จะให้ภาพท่ีกว้างมากแต่ภาพจะโค้งมากตามไปด้วย 
  5.3  เลนส์เบอร์สูงจะให้ภาพท่ีแคบเห็นระยะใกล้ไม่ชัด ไกลชัด 
  5.4  เลนส์มาตรฐานท่ีนิยมใช้กับกล้องวงจรปิดมากท่ีสุดคือเลนส์ 3.6 มิลลิเมตร  
กับ 4 มิลลิเมตร 
  5.5  เลนส์กล้องวงจรปิด สามารถใช้กับกล้อง Sensor ขนาด 1/3 น้ิว และ 1/4 น้ิว ได้ 



229 
 

แต่ภาพท่ีได้จะต่างกันเล็กน้อย 
  5.6  เลนส์แต่ละขนาด ต้องใช้ให้เหมาะสมกับหน้างาน 
 
เคร่ืองบันทึกภาพกล้องวงจรปิด  
 เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด หรือ เครื่องบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอล DVR ย่อมาจากคําว่า 
Digital Video Recorder เป็นอุปกรณ์ท่ีสําคัญในระบบกล้องวงจรปิดอย่างหน่ึง โดย DVR ทําหน้าท่ี
ในการรับสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดท่ีส่งผ่านสายนําสัญญาณมายังเครื่องบันทึก เพ่ือทําการ
บันทึกภาพในระบบดิจิตอลลงในฮาร์ดดิสก์ ซ่ึงมีลักษณะการบันทึกเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ัว ๆ ไป 
ความสามารถในการบันทึกได้มากหรือน้อยข้ึนอยู่กับขนาดของฮาร์ดดิสก์ และการต้ังความละเอียดใน
การบันทึก และยังสามารถดูภาพย้อนหลังได้โดยกําหนดวันเวลาในการเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
และสามารถดูอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจจับการบุกรุกในขณะท่ีไม่ได้อยู่ในท่ีเกิดเหตุได้ และคุณสมบัติ
อีกข้อท่ีเป็นจุดเด่นของเครื่องบันทึก DVR ในปัจจุบันสามารถติดต่อกับระบบเครือข่าย เช่น LAN 
WAN หรือใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้   
 การทํางานหลัก ๆ ของ Digital Video Recorder คือ การนําภาพวิดีโอมาประมวลผลแล้ว
ทําการบันทึกภาพท่ีประมวลผลได้ลงในหน่วยความจํา เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือหน่วยความจําอ่ืน ๆ แบ่ง
ได้เป็น 2 ลักษณะ (กิตติพล  แสงวิจิตร และต้นตระการ  แววปลอด.  2556 : 11) คือ 
 1.  Analog/Digital คือ ทํางานแบบ อะนาล็อกเป็นดิจิตอล เช่น กล้องวงจรปิดท่ีเป็น     
อะนาล็อกต่อเข้ากับเครื่องบันทึกท่ีเป็นระบบดิจิตอล 
 2.  Digital/Digital คือ การทํางานแบบดิจิตอลเป็นดิจิตอล เช่น กล้องวงจรปิดท่ีเป็นกล้อง 
Network Camera หรือว่ากล้องไอพี ต่อเข้ากับเครื่องบันทึกภาพ (Network Video Recorder : 
NVR) ท่ีระบบดิจิตอลผ่านทางเครือข่ายโปรโตคอล (Network Protocol) TCP/IP 
 อภิรัตน์  บางศิริ  (2555 : 72-73)  ได้แบ่งประเภทของเครื่องบันทึกท่ีใช้ในปัจจุบันไว้ ดังน้ี 
 1.  Digital Video Recorder หรือ DVR เป็นนวัตกรรมใหม่ของระบบ CCTV เพราะว่าเป็น
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกภาพท่ีเคยทําโดยม้วนเทปมาเป็นใช้ฮาร์ดดิสก์แทน ทําให้มีข้อดีก็
คือ สามารถบันทึกได้นานข้ึนและการเก็บรักษาข้อมูลน้ันก็ง่าย เพราะฮาร์ดดิสก์นั้นมีขนาดเล็กกว่า
ม้วนเทป และบันทึกได้นานกว่า จึงเป็นเหตุผลท่ีเรียกเครื่องบันทึกน้ีว่า Digital Video Recorder 
 2.  Hybrid DVR เป็นเครื่องบันทึกท่ีสามารถทํางานได้กับท้ังระบบท่ีเป็น Analog และ IP 
 3.  Network Video Recorder หรือ NVR เป็นเครื่องบันทึกสําหรับการบันทึกภาพจาก
กล้อง IP ลงบนฮาร์ดดิสก์ โดยยังมีพ้ืนฐานอยู่บน DVR แต่เปลี่ยนแปลงความสามารถไปตาม
เทคโนโลยี  
 เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด DVR ยังแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภท (เครื่องบันทึกภาพ
กล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล.  ม.ป.ป. : 1) คือ 
 1.  เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลสําเร็จรูป (Stand Alone DVR) เป็นเครื่องบันทึกภาพ
สําเร็จรูปเพ่ือบันทึกภาพท่ีได้จากกล้องวงจรปิดลงในฮาร์ดดิสก์ ซ่ึงเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 
แบบ Stand Alone DVR น้ีโดยมากจะมีแบบท่ีสามารถต่อกล้องวงจรปิดได้สูงสุด 4 กล้อง หรือ 8 
กล้อง หรือ 16 กล้อง ปัจจุบันเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลสําเร็จรูปเป็นท่ีนิยมและถูกจัดชุดขาย
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พร้อมกับกล้องเป็นส่วนมาก เราอาจจะมองได้ว่าเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลสําเร็จรูปเป็นเหมือน
เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะทางเครื่องหน่ึงและโดยมากจะใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux OS) โดย
อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบหลัก ๆ ของ Stand Alone Video Recorder (Stand Alone DVR)  
แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ดังน้ี 
  1.1  ส่วนรับสัญญาณภาพ 
  1.2  ส่วนเก็บบันทึกข้อข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์ 
  1.3  ส่วนส่งออกข้อมูลเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน SD Card – USB Drive – CD – DVD – 
Blue Ray Disk 
  1.4  ส่วนสัญญาณภาพออกไปแสดงยังจอรับภาพ 
  1.5  ส่วนรับส่งสัญญาณแจ้งเตือนต่าง ๆ 
  1.6  ส่วนควบคุมการ PTZ สําหรับกล้อง PTZ เช่น RS-232, RS-485 
  1.7  ส่วนรับคําสั่ง ได้แก่ ปุ่มกดต่าง ๆ ท่ีอยู่หน้าเครื่อง เมาส์ คีย์บอร์ด Joy Stick 
  1.8  ส่วนเชื่อมต่อเครือข่ายและอ่ืน ๆ ได้แก่ Port LAN หรือ Host Interface Port 
สําหรับเชื่อมต่อกับ External Storage 
 เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลสําเร็จรูป ด้านหน้าและด้านหลัง มีลักษณะ ดังภาพท่ี 8.8 
 

         
 
 

ภาพท่ี 8.8  เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลสําเร็จรูป 
ท่ีมา : เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล  (ม.ป.ป. : 1) 
 
 2. PC Base Digital Video Recorder เป็นการนําเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
บันทึกภาพท่ีได้จากล้องวงจรปิดแบบอะนาล็อก โดยการติดต้ังการ์ดสําหรับจับสัญญาณภาพท่ีถูก
ออกแบบมาสําหรับใช้กับกล้องวงจรปิดและทํางานร่วมกับแอพพลิเคชั่นท่ีติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีนํามาใช้ท้ังแบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ Server หรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบธรรมดาท่ัว ๆ ไปข้ึนอยู่กับรุ่นและราคาของเครื่องบันทึกภาพ ระบบ Computer Base DVR    
จะมีความยืดหยุ่นในการเพ่ิมจํานวนฮาร์ดดิสก์และหน่วยความจําของเครื่อง เช่น บางรุ่นใส่ HDD ได้     
6 ตัว บางรุ่นใส่ได้ 8 ตัว ระบบน้ีจึงเหมาะกับการท่ีลูกค้าต้องการเก็บข้อมูลในการบันทึกภาพจาก
กล้องวงจรปิด เป็นเวลานาน ๆ เช่น 1-3 เดือน เป็นต้น ระบบบันทึกกล้องวงจรปิดแบบ PC Base 
DVR น้ีส่วนมากจะสามารถต่อกล้องวงจรปิดได้สูงสุด 8 กล้อง หรือ 16 กล้อง หรือ 24 กล้อง หรือ 32 
กล้อง ดังภาพท่ี 8.9 
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 (ก) การ์ด DVR สําหรับ PC Base (ข) เครื่องบันทึกแบบ PC Base 
 
ภาพท่ี 8.9  เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลแบบ PC Base 
ท่ีมา : DVR Card  (2005 : 1) 
 
 3.  คุณสมบัติของเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล มีหลายบริษัทท่ีได้พัฒนา DVR ให้มีขีด
ความสามารถ และรองรับการทํางานได้หลากหลาย ในการเลือกซ้ือก็จะต้องคํานึงถึงคุณสมบัติและ
รายละเอียดต่าง ๆ ของ DVR ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Hiview รุ่น HA-73516P ดังภาพท่ี 8.10 
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ภาพท่ี 8.10  คุณสมบัติของเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล 
ท่ีมา : เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด AHD DVR  (2560 : 1) 
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 จากท่ีกล่าวมา เก่ียวกับเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลปัจจุบันน้ีสามารถแบ่งลักษณะการรับ
ภาพเข้ามาบันทึกโดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณหรือกล้องวงจรปิดจะต้องรองรับเป็นระบบเดียวกันกับเครื่อง
บันทึกด้วย เพ่ือให้ข้อมูลภาพท่ีบันทึกได้นั้นมีความสมบูรณ์ โดยเครื่องบันทึกแต่ละย่ีห้อจะมี
รายละเอียดคล้ายคลึงกัน แต่อาจจะมีคุณสมบัติบางอย่างท่ีเด่นกว่าเพ่ือเป็นตัวเลือกในการใช้สินค้า  
น้ัน ๆ ดังน้ันผู้เรียนจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาข้อมูลคุณสมบัติต่าง ๆ ของเครื่องบันทึก DVR เพ่ือให้
สามารถเลือกและใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
 
จอภาพหรือจอแสดงผล  
 ในระบบกล้องวงจรปิด ส่วนท่ีทําหน้าท่ีในการแสดงผลภาพท่ีเกิดข้ึนก็มีส่วนสําคัญ เพราะเป็น
ส่วนท่ีรับข้อมูลจากเครื่องบันทึก DVR มาแสดงผลบนหน้าจอ ซ่ึงคุณสมบัติของจอภาพท่ีจะแสดงผล
น้ัน ปัจจุบันก็ต้องรองรับช่องต่อสัญญาณด้านหลังของเครื่องบันทึก DVR ด้วย โดยสัญญาณภาพท่ี
ส่งออกมาจากเครื่องบันทึกน้ันจะมีหลัก ๆ อยู่ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ สัญญาณ Video สญัญาณ VGA 
และ สัญญาณ HDMI ซ่ึงจะต้องใช้จอภาพท่ีรองรับสัญญาณเหล่าน้ีด้วย นอกจากน้ีแล้วจอภาพยังใช้ใน
การเฝ้าดูของเจ้าหน้าท่ี ดังน้ัน จอภาพจะต้องมีความเหมาะสมท้ังขนาดของจอภาพต้องมีขนาดใหญ่
พอดีกับความต้องการในการมองภาพ ความละเอียดของภาพท่ีปรากฏจะต้องให้ความละเอียดท่ีสูง
เหมาะสมกับสัญญาณท่ีส่งออกมาจาก DVR และจอภาพจะต้องมีมุมมองในแนวด่ิงระหว่างผู้เฝ้ามอง
จอภาพน้ัน ไม่ควรเกิน 30 องศา ส่วนมุมมองด้านข้างแต่ละข้างไม่ควรเกิน 45 องศา ดังตารางท่ี 8.3 
 
ตารางท่ี 8.3  ตารางระยะการดูไกลสุดและใกล้สุดสําหรับจอภาพ 
 

ขนาดจอภาพ (นิ้ว) ระยะดูไกลสุด (ฟุต) ระยะดูใกล้สุด (ฟุต) 
9 7.0 3.0 
12 10.0 3.25 
14 12.0 3.6 
17 12.0 3.75 
19 17.0 3.85 
21 19.0 4.85 
23 19.5 5.0 

 
ท่ีมา : โทรทัศน์วงจรปิด  (ม.ป.ป. : 9) 
 
 จอภาพท่ีใช้กับระบบกล้องวงจรปิด ในปัจจุบันนิยมใช้จอคอมพิวเตอร์ หรือจอโทรทัศน์ ท่ีมี
ความละเอียดสูง และเป็นจอชนิด LCD หรือ LED ซ่ึงจะลักษณะน้ีจะให้ภาพท่ีมีความละเอียดสูง และ
ขนาดของจอภาพก็เป็นแบบจอกว้าง (Wide) แบบ 16 : 9 ซ่ึงแตกต่างจากจอสมัยอดีตท่ีเป็นจอแก้ว 
หรือ CRT ท่ีเป็นแบบ 4 : 3 และการแสดงผลภาพท่ีออกมาจากเครื่องบันทึก DVR ก็จะรองรับจอแบบ 
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16 : 9 แล้วท้ังหมด ในการเลือกจอภาพท่ีใช้กับเครื่องบันทึก DVR จะต้องพิจารณาจากพอร์ตเชื่อมต่อ
สัญญาณท่ีเป็น Video, VGA หรือ HDMI ดังภาพท่ี 8.11 

 
 
ภาพท่ี 8.11  สายสัญญาณและพอร์ตเชื่อมต่อหลังเครื่องบันทึก 
ท่ีมา : เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด AHD DVR  (2560 : 2) 
 

 
 
ภาพท่ี 8.12  การเชื่อมโยงสัญญาณจากกล้องวงจรปิดไปยัง DVR และจอมอนิเตอร์ 
ท่ีมา : เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด AHD DVR  (2560 : 3) 
 
 ดังน้ัน การเลือกใช้จอมอนิเตอร์จึงนิยมใช้จอภาพคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์ เน่ืองจากมี
พอร์ตท่ีรองรับสัญญาณท่ีส่งออกมาจาก DVR ท่ีมีให้เลือกได้หลายแบบ ผู้ใช้งานจึงต้องตรวจสอบให้ดี
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ว่าพอร์ตของ DVR มีช่องสัญญาณอะไรบ้างเพ่ือท่ีจะเลือกจอมอนิเตอร์และสายสัญญาณภาพมาใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
 
กล่องครอบกล้องวงจรปดิ  
 กล่องครอบกล้องวงจรปิด หรือชุดหุ้มกล้อง (Housing) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ป้องกันตัวกล้องและ
ตัวเลนส์ให้พ้นจากแสงแดดและนํ้า แม้กระท่ังไอหมอก ซ่ึงจะส่งผลในการยืดอายุการใช้งานของตัว
กล้องและเลนส์ให้มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
อุปกรณ์ท่ีใช้และสถานท่ีท่ีใช้ เพราะมีอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ได้ท้ังภายใน (Indoor) และภายนอก (Out 
Door) และมี Accessories ให้เลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นใบปัดหน้าชุดครอบกล้อง อุปกรณ์      
หล่อเย็น หรือพัดลม ในกรณีท่ีติดต้ังในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือจะเป็นชุดอุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกันแรง
กระแทกได้ ซ่ึงเหมาะสมกับสถานท่ีท่ีมีการกระแทกสูง ๆ เช่น เหมืองแร่ เป็นต้น (โทรทัศน์วงจรปิด. 
ม.ป.ป. : 3) ดังภาพท่ี 8.13 
 

          
 (ก)  Housing กล้องทรงกระบอก (ข)  การติดต้ังอุปกรณ์ภายใน Housing 

 

                   
 (ค)  Housing กล้องโดม (ง)  Housing กล้องสปีดโดม 
 
ภาพท่ี 8.13  Housing แบบต่าง ๆ 
ท่ีมา : Housing กล่องครอบกล้องวงจรปิด  (2557 : 1) 
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กล่องควบคุมการทํางานของกล้องวงจรปิด  
 กล่องควบคุมการทํางานของกล้องวงจรปิด (Control System) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เสริมระบบ
กล้องวงจรปิดเพ่ือให้สามารถนําภาพจากกล้องวงจรปิดมาแสดงบนหน้าจอมอนิเตอร์โดยไม่จําเป็นต้อง
ใช้เครื่องบันทึก DVR เหมาะสําหรับการเฝ้าดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงในปัจจุบันน้ีอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เป็นท่ี
นิยมแล้ว เน่ืองจากคุณสมบัติเหล่าน้ีมีในเครื่องบันทึก DVR แล้ว กล่องควบคุมการทํางานของกล้อง
วงจรปิด (อภิรัตน์  บางศิริ.  2555 : 73) มีดังน้ี 
 1.  Quad เป็นอุปกรณ์สําหรับรองรับสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดหลาย ๆ ตัว มา
แสดงผลพร้อมกันใน 1 จอ โดยใช้กล้องวงจรปิดต่อเข้ากับ Quad โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ DVR ในการ
รวมภาพ เช่น Quad 4 แชลแนล สามารถนํากล้อง 4 ตัวมาแสดงผลบนจอภาพเดียว ดังภาพท่ี 8.14 
 

 
ภาพท่ี 8.14  อุปกรณ์รวมกล้อง Quad 
ท่ีมา : Color Quad Video Processor for CCTV Surveillance  (2011 : 1) 
 
 2.  Switcher เป็นอุปกรณ์สําหรับรองรับภาพจากกล้องวงจรปิดหลาย ๆ ตัว มาแสดงบน 
หน้าจอมอนิเตอร์ได้ครั้งละ 1 ภาพ ไม่สามารถแสดงภาพหลาย ๆ ภาพบนหน้าจอเดียวได้เหมือนกับ 
Quad ต้องอาศัยการสลับภาพเป็นลําดับไป หรือท่ีเรียกว่า Sequence ซ่ึงสามารถกําหนดว่าจะให้
ภาพจากกล้องไหนข้ึนแสดงบนจอ และกําหนดเวลาได้ในการสลับภาพ ดังภาพท่ี 8.15 
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ภาพท่ี 8.15  อุปกรณ์สลับภาพ Switcher 
ท่ีมา : 4 or 8 Channel Video Switcher  (n.d. : 1) 
 
 3.  Multiplexer เป็นการรวมข้อดีของ Quad และ Switcher เข้าด้วยกัน คือสามารถรองรับ
ภาพได้มากกว่า 4 ภาพ พร้อมกับการแสดงภาพท่ีสามารถจะแสดงได้ท้ังแบบพร้อมกันหลาย ๆ ภาพ 
ในหน่ึงหน้าจอและแบบเต็มหน้าจอ พร้อม ๆ กับการแสดงภาพแบบ Sequence ได้ด้วย  
  นอกจากกล่องควบคุมการทํางานของกล้องวงจรปิดแล้ว ยังมีชุดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ควบคุมการทํางานของกล้องวงจรปิดอีกประเภทหน่ึง โดยสามารถเชื่อมต่อกับตัวกล้องวงจรปิด
โดยตรง หรือสามารถใช้การควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านเครื่องบันทึก DVR ได้ ในกรณีนี้จะใช้ฟังก์ชั่น
ควบคุมการส่ายซ้าย-ขวา ก้ม-เงย และซูมเข้า-ออก รวมท้ังใช้สําหรับเลือกกล้องให้มาแสดงผลบน
หน้าจอมอนิเตอร์ได้ อุปกรณ์น้ีจะใช้ในการควบคุมกล้องสปีดโดม เรียกว่า แป้นควบคุมกล้องวงจรปิด 
หรือ Keyboard  ดังภาพท่ี 8.16 
 

 
 

ภาพท่ี 8.16  PTZ Camera Controller 
ท่ีมา : VS-PTC-200 Compact PTZ Camera Controller  (n.d. : 1) 
 
สายสัญญาณภาพ RG6 สําหรับเดินสายให้กล้องวงจรปิด 
 สายนําสัญญาณนับเป็นส่วนท่ีใช้ในการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดกับเครื่องบันทึก จึงจําเป็นอย่าง
ย่ิงท่ีจะต้องเลือกสายนําสัญญาณให้เหมาะสม และมีระดับการลดทอนของสัญญาณน้อยท่ีสุด 
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เพ่ือท่ีจะให้ภาพท่ีคมชัดและสมบูรณ์มากท่ีสุด ดังน้ันจึงต้องพิจารณาเรื่องสายนําสัญญาณเป็นพิเศษ 
ดังน้ี 
 สาย RG-6 สายชนิดน้ีเป็นสายนําสัญญาณภาพท่ีได้รับความนิยมนํามาใช้งานในระบบ       
นําสัญญาณภาพแบบต่าง ๆ ท้ังเคเบิลโทรทัศน์ ดาวเทียมหรือระบบ Audio/Video ส่วนใหญ่ก็นิยมนํา
สายชนิดน้ีมาใช้งานและสายชนิดน้ียังนิยมนํามาใช้งานกับระบบกล้องวงจรปิด CCTV มากท่ีสุดอีกด้วย
ซ่ึงสาย RG6 ในปัจจุบันมีอยู่หลายเกรดด้วยกันแต่สาย RG6 ท่ีควรนํามาใช้งานในระบบกล้องวงจรปิด
น้ันควรจะเป็นสาย RG6 ท่ีมีคุณภาพสูง มีชีลด์ป้องกันสัญญาณสูง 95% เพราะหากนําสายท่ีมีคุณภาพ
ตํ่า คือ มีชีลด์ 60%-80% มาใช้งานอาจจะทําให้ได้คุณภาพของภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาไม่ดี 
และเม่ือใช้งานไปนาน ๆ แล้วอาจจะทําให้เกิดปัญหาด้านสายสัญญาณภาพในภายหลังได้ สาย RG6 
จะมีท้ังแบบท่ีเป็นชีลด์ทองแดงและแบบท่ีเป็นชีลด์อลูมิเนียม ท้ังน้ีข้ึนอยู่สถานท่ีและตําแหน่งกล้อง
วงจรปิดท่ีจะใช้ในการติดต้ังว่าอยู่ ณ จุดใดหากเป็นจุดท่ีเดินสายในระยะไกลประมาณ 400-700 เมตร    
ข้ึนไปก็ควรจะใช้สายท่ีเป็นชีลด์ทองแดง แต่ถ้าหากกล้องวงจรปิดในจุดน้ันเดินสายไกลไม่เกิน 400 
เมตร ก็ใช้สายท่ีเป็นชีลด์อะลูมิเนียมได้ สาย RG6 จะมีท้ังสีดําและสีขาวซ่ึงสายสีขาวจะนิยมใช้งาน
ภายในอาคารเพราะสายสีขาวไม่ทนทานต่อแสงแดด สาย RG6 สีขาวส่วนใหญ่จะเป็นสายเกรดตํ่า
ฉนวนหุ้มสายท่ีเป็นสีขาวน้ันเป่ือย-ขาดได้ง่าย ส่วนสาย RG6 ท่ีเป็นสีดําน้ันจะเป็นสายท่ีมีเกรดสูงกว่า
สายสีขาว ทนทานต่อแดดได้ดีไม่เป่ือยไม่ขาดง่ายทนต่อความร้อนได้แต่ก็จะมีราคาแพงกว่าสายสีขาว
สายท่ีนิยมมาใช้ในระบบกล้องวงจรปิดน้ันจะใช้สายสีดําเป็นท้ังภายในและภายนอกอาคารเน่ืองจากมี
อายุการใช้งานท่ียาวนานและทนทานมากกว่าสาย RG6 สีขาว (กิตติพล  แสงวิจิตร และต้นตระการ 
แววปลอด.  2556 : 18) ดังภาพท่ี 8.17 
 

 
 
ภาพท่ี 8.17  สาย RG ขนาดต่าง ๆ 
ท่ีมา : กิตติพล  แสงวิจิตร และต้นตระการ  แววปลอด  (2556 : 18) 
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อุปกรณ์สําหรับจ่ายไฟเล้ียงให้กล้องวงจรปิด 
 ไฟเลี้ยงสําหรับกล้องวงจรปิด หรือท่ีเรียกว่า เพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) เป็นส่วน
สําคัญอย่างหน่ึงท่ีจะทําให้กล้องทํางานได้ โดยท่ัวไปกล้องวงจรปิดจะใช้ไฟเลี้ยง 12 โวลต์ และกระแส 
1 แอมป์ สําหรับกล้องท่ัวไป แต่ถ้าเป็นกล้องวงจรปิดท่ีเป็นกล้องอินฟราเรดก็จะกินกระแสมากข้ึน
เพราะต้องใช้ไฟไปเลี้ยงหลอดอินฟราเรดในขณะท่ีหลอดทํางานกลางคืนหรือในสภาวะมืด ดังน้ันการ
ใช้ไฟเลี้ยงสามารถทําได้หลายวิธีด้วยกัน ข้ึนอยู่กับระบบการติดต้ังกล้องวงจรปิด (อุปกรณ์สําคัญท่ีใช้
ในระบบกล้องวงจรปิด.  2560 : 1) สามารถแบ่งได้ ดังน้ี 
 1.  กรณีใช้ไฟเลี้ยงจากอะแดปเตอร์ (Adaptor) สามารถติดต้ังเต้ารับและใช้อะแดปเตอร์
เสียบไฟจ่ายให้กับกล้องวงจรปิดได้โดยตรง ข้อดี คือ อะแดปเตอร์จะสามารถจ่ายไฟให้กับกล้องได้
อย่างเหมาะสม การติดต้ังลักษณะน้ีจะต้องเดินสายไฟไปยังเต้ารับเพ่ือจ่ายให้กับกล้องโดยตรง 
ลักษณะอะแดปเตอร์ ดังภาพท่ี 8.18 
 

 
 

ภาพท่ี 8.18  อะแดปเตอร์กล้องวงจรปิด 
ท่ีมา : ทําความเข้าใจกับเลนส์กล้องวงจรปิด  (2561 : 1) 
 
 2.  กรณีใช้ไฟเลี้ยงจากแหล่งจ่ายไฟรวม โดยท่ัวไปการติดต้ังกล้องวงจรปิดมักจะใช้สวิตชิ่ง 
เพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) ในการป้อนไฟ DC 12 Volt ให้กับกล้องวงจรปิด 
ด้วยการจ่ายไฟจากส่วนกลางหรือจากห้องควบคุมไปหากล้องแต่ละตัว ซ่ึงสวิตชิ่งจะต้องสามารถจ่าย
กระแสให้กับกล้องได้อย่างเพียงพอ ในการจ่ายไฟเลี้ยงจะใช้การเดินสายไฟท่ีมีขนาดพอเหมาะท่ีจะ
ไม่ให้ระดับแรงดันหรือกระแสลดลงมากจนทําให้กล้องไม่ทํางานหรือทํางานผิดปกติ ฉะน้ันท่ีปลาย
สายไฟก่อนต่อเข้ากับกล้องจะต้องมีแรงดันประมาณ 12 โวลต์และกระแสประมาณ 1 แอมป์ ลักษณะ
ของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ดังภาพท่ี 8.19  
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 (ก)  สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย  (ข) สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน 
 
ภาพท่ี 8.19  สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายสําหรับจ่ายไฟให้กับกล้องวงจรปิด 
ท่ีมา : ทําความเข้าใจกับเลนส์กล้องวงจรปิด  (2561 : 1) 
 
 ในการใช้สวิตชิ่งจะต้องคํานวณให้พอดีกับจํานวนกล้องด้วย การเดินสายไฟอาจใช้สาย VFF 
2x1 ตารางมิลลิเมตร หรือใช้สาย THW 1x1 ตารางมิลลิเมตร ก็ได้ หรืออาจจะใช้สายนําสัญญาณ 
RG-6 ท่ีมีสายไฟมาในตัวก็ได้เช่นเดียวกัน ดังภาพท่ี 8.20 
 

 
 (ก) สาย THW (ข) สาย VFF 

 
(ค) สาย RG-6 Power 

 
ภาพท่ี 8.20  สายไฟท่ีใช้กับงานกล้องวงจรปิด 
ท่ีมา : ทําความเข้าใจกับเลนส์กล้องวงจรปิด  (2561 : 1) 
 
 
 
 



241 
 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้องวงจรปิด 
 อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้กับงานระบบกล้องวงจรปิด จะกล่าวถึงส่วนเพ่ิมเติมจากระบบกล้องวงจร
ปิดท่ีมีอยู่แล้ว ในกรณีการต่อสายสัญญาณ และแปลงสัญญาณเพ่ือให้กล้องวงจรปิดสามารถเดินสาย
ไปได้ไกล ๆ (การเดินสายกล้องวงจรปิด.  ม.ป.ป. : 2)  มีดังน้ี 
 1.  หัวข้อต่อ Connector ชนิดต่าง ๆ สําหรับเสียบเชื่อมต่อกับตัวกล้องและเครื่องบันทึก 
DVR ใช้ในการต่อกับปลายสายนําสัญญาณท้ัง 2 ข้าง หัวต่อท่ีนิยมใช้ คือ BNC, F-Type, F-Type 
Coupling, BNC to RCA เป็นต้น ดังภาพท่ี 8.21 
 

 
 

(ก) หัว BNC แบบยํ้า (ข) หัว BNC ท้าย F-Type 

 
 

(ค) หัว BNC สําเร็จรูป (ง) หัว RCA ด้าย F-Type 
 

 
 

(จ) หัว BNC ท้าย RCA (ฉ) หัว BNC ต่อกลาง 
 
ภาพท่ี 8.21  คอนเนคเตอร์แบบต่าง ๆ 
ท่ีมา : BNC Conector Series  (n.d. : 1) 
 
 2.  อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Converter) จะเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยแปลงสัญญาณผ่านสาย          
นําสัญญาณแบบต่าง ๆ ท่ีช่วยให้สัญญาณจากกล้องวงจรปิดไปได้ไกลข้ึน ซ่ึงมีลักษณะแตกต่างกันตาม
การใช้งาน เช่น อุปกรณ์บาลัน (Balun) สําหรับแปลงสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์หรือสายทองแดงคู่ 
อุปกรณ์ UTP to BNC สําหรับแปลงสัญญาณผ่านสาย UTP อุปกรณ์ Fiber to BNC สําหรับแปลง
สัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก และอุปกรณ์ Fiber to UTP หรือเรียกว่า Media Converter 
สําหรับแปลงสัญญาณจากสายไฟเบอร์ออฟติกไปเป็นสาย UTP สําหรับกล้อง IP อุปกรณ์แปลง
สัญญาณมีลักษณะ ดังภาพท่ี 8.22 
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(ก) บาลัน (ข) UTP to BNC 

  
(ค) Fiber to BNC (ง) Fiber to UTP หรือ Media Converter 

 
ภาพท่ี 8.22  อุปกรณ์แปลงสายสัญญาณแบบต่าง ๆ 
ท่ีมา : การเดินสายกล้องวงจรปิด  (ม.ป.ป. : 2) 
 
การออกแบบระบบกล้องวงจรปิด 
 ในการออกแบบระบบกล้องวงจรปิด เป็นการวางแผนก่อนการดําเนินงานท้ังหมด เพ่ือให้
ระบบกล้องวงจรปิดออกมาตรงกับความต้องการ โดยมีหลักการ (การบํารุงรักษาและดูแลระบบกล้อง
วงจรปิด.  ม.ป.ป. : 8-27) ดังน้ี 
 1.  การออกแบบระบบ CCTV มีสิ่งท่ีต้องพิจารณา ดังน้ี 
  1.1  นโยบายด้านงบประมาณ 
  1.2  นโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เช่น การเลือกระบบกล้อง อะนาล็อกหรือไอพี 
  1.3  สํารวจความต้องการของผู้ใช้งาน 
    1.3.1  งานระบบใหม่ 
    1.3.2  งานปรับปรุงใหญ่ จากระบบเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 
    1.3.3  งานปรับปรุงย่อย 
    1.3.4  งานซ่อมบํารุง 
  1.4  กําหนดเลือกระบบ Analog/Digital System หรือ IP System 
  1.5   ข้ันตอนทางเทคนิคในการออกแบบระบบ 
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 2.  ข้ันตอนทางเทคนิคในการออกแบบระบบ 
  2.1  กําหนดจุดติดต้ังกล้อง กําหนดจํานวนกล้องท้ังหมด โดยคํานึงถึงความต้องการและ
ลักษณะการติดต้ัง ดังน้ี 
    2.1.1  กําหนดความต้องการพ้ืนฐานของกล้องแต่ละตัว 
    2.1.2  กําหนดความต้องการพิเศษของกล้องแต่ละตัว 
    เม่ือกําหนดความต้องการความต้องการของกล้องท่ีจะติดต้ังในจุดต่าง ๆ แล้ว ให้ระบุ
ตําแหน่งกล้องลงในแบบตามจุด ดังภาพท่ี 8.23 
 

 
 

ภาพท่ี 8.23  การกําหนดจุดติดต้ังกล้อง 
ท่ีมา : การบํารุงรักษาและดูแลระบบกล้องวงจรปิด  (ม.ป.ป. : 8) 
 
 3.  กําหนดเลือกเครื่องบันทึกภาพ (DVR, NVR) โดยการเลือกใช้เครื่องบันทึกท่ีมีความ
เหมาะสมกับการใช้งานและจํานวนกล้อง โดยใช้เครื่องบันทึก 4 ช่อง, 8 ช่อง หรือ 16 ช่อง 
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 4.  กําหนดอุปกรณ์ภาคแสดงและประมวลผล 
  4.1   กําหนดความต้องการพิเศษในการแสดงภาพและประมวลผล 
  4.2   กําหนดจํานวนและสถานท่ีจุดแสดงภาพ 
  4.3  กําหนดชนิด อุปกรณ์แสดงภาพ เช่น จอมอนิเตอร์ LCD, LED, TV  
 5. กําหนดรายละเอียดสื่อนําสัญญาณภาพ 
  5.1   Analog System  ใช้สายโคแอคเชียล RG6, Twist Pair 
  5.2   IP System ใช้สายนําสัญญาณ UTP, Fiber Optic 
 6.  เขียนไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ ดังภาพท่ี 8.24 
 

 
 
ภาพท่ี 8.24  ไดอะแกรมระบบกล้องวงจรปิด 
ท่ีมา : CCTV Networking Work  (n.d. : 1) 
 
 7. ประเมินงบประมาณของระบบท้ังหมด โดยนําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจ มาทําประมาณ
การลงในแบบประเมินงบประมาณของระบบ ดังตารางท่ี 8.4 
 
ตารางท่ี 8.4  ตัวอย่างการประเมินงบประมาณของระบบ 
 

รายการ จํานวน หน่วย ราคา/หน่วย รวม 
กล้องโดม 2 ตัว  2,200.00   4,400.00  
กล้องนอกอาคาร Outdoor 3 ตัว  3,500.00   10,500.00  
กล้องอินฟราเรด 3 ตัว  3,500.00   10,500.00  
เครื่องบันทึก 1 เครื่อง  12,500.00   12,500.00  
สายนําสัญญาณ 100 เมตร  15.00   1,500.00  
จอมอนิเตอร ์ 1 จอ  2,500.00   2,500.00  
ค่าแรงติดตั้ง 1 งาน  5,000.00   5,000.00  

รวม 46,900.00 
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 เม่ือดําเนินการออกแบบระบบกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนต่อไปก็จะเป็นการติดต้ัง
กล้องวงจรปิด ซ่ึงการติดต้ังกล้องวงจรปิดน้ันมีส่วนของการติดต้ังคล้ายกับการติดต้ังระบบเคเบิลทีวี 
เพียงแต่อุปกรณ์ปลายทาง คือ กล้องวงจรปิด แล้วส่งสัญญาณภาพมาท่ีส่วนกลาง กลับกันกับระบบ
เคเบิลทีวีท่ีกระจายภาพจากส่วนกลางไปยังปลายทางท่ีจุดรับภาพ  
 
บทสรุป 
 ระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันนิยมใช้กล้องวงจรปิดในการสอดส่องดูแลและป้องกัน
ทรัพย์สินในบ้านเรือน ท่ีพักอาศัย และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีทําหน้าท่ีแทนยามหรือคน ใช้ในการป้องกัน
อาชญากรรมก่อนท่ีจะมีอันตรายเกิดข้ึน รวมท้ังใช้ในการควบคุมดูแลบริเวณพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได้ภายใน   
จุดเดียว ดังน้ันจึงต้องศึกษาหลักการพ้ืนฐานของระบบกล้องวงจรปิดเสียก่อน ซ่ึงความหมายของกล้อง
วงจรปิด หรือโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV เป็นการส่งสัญญาณภาพจากกล้องหลาย ๆ ตัวท่ีติดต้ัง
ตามสถานท่ีต่าง ๆ ไปยังห้องควบคุม เพ่ือแสดงภาพหรือเหตุการณ์ ณ จุดน้ัน ๆ เพ่ือใช้ในการดูแล
รักษาความปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ หรือเรียกว่าระบบ Video Surveillance 
System โดยประโยชน์ส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน การตรวจตราการ
ทํางานของบุคคล การจราจร เป็นต้น ส่วนประกอบของระบบกล้องวงจรปิดจะประกอบไปด้วยส่วน
ต่าง ๆ คือ  ตัวกล้องวงจรปิด เลนส์ เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จอภาพ กล่องครอบกล้องวงจร
ปิด ท้ังแบบภายใน และ ภายนอกอาคาร กล่องควบคุมการทํางานของกล้องวงจรปิด สายสัญญาณ
ภาพ RG6 สําหรับเดินสายให้กล้องวงจรปิด สายไฟ AC-DC สําหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้กล้องวงจรปิด และ
อุปกรณ์ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบกล้องวงจรปิด ท้ังหมดน้ีมีรายละเอียดมากจึงต้องทําการศึกษาใน
แต่ละส่วน ๆ ไป รวมถึงการเลือกใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ น้ัน ข้ึนอยู่กับการออกแบบระบบตามสภาพ
การใช้งานท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีในการออกแบบระบบกล้องวงจรปิดยังต้องคํานึงถึงหลักการข้ันตอน
ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การออกแบบระบบ CCTV ข้ันตอนทางเทคนิคใน
การออกแบบระบบ การกําหนดเลือกเครื่องบันทึกภาพ การกําหนดอุปกรณ์ภาคแสดงและประมวลผล 
การกําหนดรายละเอียดสื่อนําสัญญาณภาพ ไปจนถึงการประเมินงบประมาณของระบบท้ังหมด 
ท้ังหมดน้ีก็จะทําให้ผู้ท่ีศึกษาเรื่องระบบกล้องวงจรปิดสามารถดําเนินการออกแบบและติดต้ังได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 
 


