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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

การทําวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกลองวงจรปด  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ผูวิจัยไดทําการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของมา

เปนแนวทางในการประกอบการทําวิจัย ดังนี้ 

 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับระบบกลองวงจรปด 

 2.1.1 ความหมายของกลองวงจรปด 

   กลองวงจรปด หรือ โทรทัศนวงจรปด หรือ CCTV ยอมาจากคําวา Closed Circuit 

Television ซ่ึงเปนระบบบันทึกภาพท่ีใชดูภาพจากกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีเปนสวนตัวท่ีไมสามารถ

เปดเผยตอสาธารณะได หรือระบบถายทอดสัญญาณภาพจากกลองวงจรปดท่ีติดต้ังไวตามจุดตาง ๆ 

ภายในวงจรเดียวกันมาเก็บไวยังเครื่องบันทึกภาพ ซ่ึงปกติแลวระบบ CCTV นี้ จะใชในการบันทึก

เหตุการณตาง ๆ เก็บไว และใชเปนพยานหรือหลักฐานในการเอาผูกระทําความผิดหากเกิดเหตุข้ึน 

และนําไปในการจับภาพพ้ืนท่ีเฉพาะจุด เพ่ือใชในการเฝาระวังในบริเวณหรือพ้ืนท่ีท่ีตองการตรวจสอบ 

เชน สถานท่ีราชการ สถานศึกษา บริษัท รานคา อาคารบานเรือน ลานจอดรถ หรือสถานท่ีจุดเสี่ยง 

ตาง ๆ ซ่ึงในสวนของระบบกลองวงจรปดท่ีจะนําไปใชงานไดนั้น ตองประกอบไปดวยอุปกรณสําหรับ

จับภาพ รับ-สงสัญญาณ บันทึกภาพ จอแสดงภาพ และสายสัญญาณตาง ๆ แตในบางสถานท่ีก็จะใช

อุปกรณพิเศษเพ่ิมเติมข้ึนอยูกับลักษณะสถานท่ีหนางานและงบประมาณท่ีตองใชในการติดต้ังดวย 

 จากการศึกษา ผูวิจัยยังพบอีกวา ในปจจุบันระบบกลองวงจรปดหรือ CCTV ท่ีนิยมติดต้ัง             

มีรูปแบบและระบบท่ีใชกับกลองไดมีการพัฒนาไปไดในหลากหลายรูปแบบ แตละรูปแบบก็จะมี

ความสามารถท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผูวิจัย ไดศึกษาเอกสารคูมือของกลอง CCTV หลาย ๆ รูปแบบแตละ

ยี่หอตางก็แสดงคุณสมบัติ ความสามารถของเทคโนโลยีของตนเอง 

 2.1.2 ประเภทของกลองวงจรปด 

   กลองวงจรปดสวนมากท่ีนิยมใชงานกันในปจจุบันมี 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 กลอง

ติดต้ังตายตัว หรือ กลองติดอยูกับท่ี (Fixed Camera) กลองวงจรปดท่ีติดต้ังไปแลวไมสามารถจะขยับ

ตัวกลอง หรือหมุนเปลี่ยนทิศทางมุมมองในการดูภาพจากกลองวงจรปดได แบบท่ี 2 กลองสามารถ

หมุนปรับทิศทางได (Moving Camera) กลองวงจรปดหมุนปรับทิศทางและซูมภาพได โดยผานทาง 

เครื่องควบคุม (Key Board Control) สามารถหมุนรอบตัวเองได 360 องศา และ ซูมภาพไดไกล 

100-300 เมตร (แลวแตรุนของกลองวงจรปด) เชน เลนสปรับขนาดภาพ (Zoom Lens) สามารถปรับ

ขนาดภาพไดมีหลายแบบหลายขนาด และฐานกลองหมุนปรับทิศได (Pan & Tilt unit) ท่ีสามารถ

เปลี่ยนทิศทางไดหลายทิศทาง ท้ังมุมตํ่ามุมสูง เปนตน 
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   ในระบบกลองวงจรปดนั้น ประกอบดวยอุปกรณหลักๆ คือ ตัวกลอง CCTV เครื่อง

บันทึกกลองวงจรปด สายสัญญาณ ฯลฯ และกลองวงจรปดท่ีใชในปจจุบันสามารถแยกประเภทออก

ได 5 ประเภท ซ่ึงในแตละประเภทตัวกลองถูกแบงตามรูปทรง มีรายละเอียดตามลักษณะของการ

นําไปใชงานและคุณสมบัติ ดังนี้ 

 

1) กลองวงจรปดแบบมาตรฐาน (Box Cameras) เปนกลองท่ีชนิดท่ีมีราคาไมแพง 

ข้ึนอยูกับรุนและความคมชัดของกลองมีจุดเดนอยูท่ีสามารถเปลี่ยนเลนสเพ่ือปรับมุมมองของภาพ 

เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีแสงสวาง มีท้ังแบบใชในอาคาร (Housing Indoor) และแบบใชนอกอาคาร 

(Housing Outdoor)  

 

 

ภาพท่ี 1  กลองวงจรปดแบบมาตรฐาน (Box Cameras) 

2) กลองวงจรปดแบบโดม (Dome Cameras) เปนกลองท่ีถูกออกแบบใหมีขนาด

เล็กกะทัดรัด เหมาะกับการติดต้ังภายในอาคาร สามารถหมุนปรับมุมกลองได 360 องศา กลองชนิดนี้

เหมาะสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีแสงสวางตลอดเวลา สํานักงานตางๆ นิยมติดต้ังบนฝาเพดาน เม่ือติดต้ังกลอง

วงจรปดแบบโดมจะทําใหไมมีใครสังเกต เพราะขนาดท่ีกะทัดรัดกลมกลืนกลับฝาเพดาน และไมเหมาะ

กับการใชภายนอกอาคาร  

 

 

ภาพท่ี 2  กลองวงจรปดแบบโดม (Dome Cameras) 



 

6 

3) กลองวงจรปดแบบอินฟาเรด (Infrared IR Camera) เปนกลองทีทําจากวัสดุท่ี

ทนทานสามารถใชงานไดท้ังกลางวันและกลางคืน มีคุณสมบัติในการจับภาพในท่ีมืดสนิทได ตัวกลองมี

จะแสดงภาพเปนเปนภาพสีในตอนกลางวัน และเปลี่ยนไปแสดงภาพขาวดําในตอนกลางคืน และ

ดานหนาของกลองจะมีหลอด LED  อินฟราเรดท่ีจะสงแสงสวางอัตโนมัติในตอนกลางคืน เหมาะกับ

การใชงานในสถานท่ๆี คอนขางมืด 

 

 

 

ภาพท่ี 3  กลองวงจรปดแบบอินฟาเรด (Infrared IR Camera) 

4) กลองวงจรปดแบบซูม (Zoom Camera) เปนกลองท่ีมีความสามารถในการซูม 

หมุนรอบตัวเอง กมเงยได และยังสามารถต้ังกลองใหหมุนไปตามจุดท่ีกําหนดไดโดยอัตโนมัติ มีท้ังท่ี

ติดต้ังภายในอาคารและแบบภายนอกอาคาร และสามารถควบคุมไดผานคียบอรด (Key Board) หรือ

จะควบคุมผานทางไกลผานทางอินเตอรเน็ต ปจจุบันกลองวงจรปดแบบนี้ เรียกวากลองสปดโดม 

(Speed Dome) 

 

 

 

ภาพท่ี 4  กลองวงจรปดแบบซูม (Zoom Camera) 
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5) กลองวงจรปดแบบไอพี (IP Camera) ยอมาจาก Internet Protocol Camera 

เปนกลองวงจรปดท่ีนิยมใชกันมากในปจจุบัน หลักการทํางานเหมือนกลองวงจรปดท่ัวไปใชสําหรับ

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว แตท่ีแตกตางจากกลองวงจรปด CCTV แบบ Analog คือ สามารถสงและ

รับขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตได โดยผูใชงานสามารถดูภาพสดไดจากทุกท่ีทุก

เวลาผานระบบอินเตอรเน็ตดวยโปรแกรมท่ีมาพรอมกับกลองหรือดูผานทางเว็บบราวเซอร (Web 

Browser) บางรุนมีคุณสมบัติในการซูม หมุนรอบตัวเอง เปนกลองท่ีมีฟงกชั่นพิเศษตางๆ มากมาย 

และสามารถจะรับและสงขอมูลภาพและเสียงไดพรอมๆ กัน  

 

 

ภาพท่ี 5  กลองวงจรปดแบบไอพี (IP Camera) 

สวนในระบบตาง ๆ ท่ีสําคัญจะสรุปแบบท่ีใชงานกัน ดังนี้ 

5.1) กลองไอพีชนิดรวมท่ีศูนยกลาง (Centralized) ซ่ึงกลองจะเชื่อมตอกับ 

NVR (Network Video Recorder–NVR) เพ่ือสงภาพมาบันทึก และจัดการการแจงเตือน (Alarm 

Management) 

5.2) กลองไอพีชนิดแยกจากศูนยกลาง (Decentralized) คือ ไมจําเปนตอง

มีเครื่องบันทึก NVR โดยกลองจะบันทึกภาพโดยตรงไปยังสื่อจัดเก็บขอมูลดิจิตอล เชน การด

หนวยความจํา (SD Card) แฟลชไดรฟ (Flash Drives) หรือฮารดดิสกไดรฟ (Hard Disk Drives)  

 

 2.1.3 ระบบของกลองวงจรปด 

ระบบกลองวงจรปด มีระบบหลักๆ อยู 3 ระบบ ประกอบไปดวย ระบบ Analog,  

ระบบ HD และ ระบบ IP  มีรายละเอียดและหลักการทํางาน ดังนี้ 

 

ระบบ Analog 

ระบบ Analog คือ ระบบ Analog มีตนทุนท่ีถูก เนื่องจากวามีกลองหลากหลายประเภทให

เลือกใช ต้ังแตระบบเล็กไป ถึงระบบใหญ ทําใหมีตัวเลือกสําหรับการใชงานประเภทตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม 
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ระบบ HD 

ระบบ HD เปนท่ีนิยมใชงานกันมากประกอบไปดวย AHD, HD CVI, HD TVI   

 AHD คือ ระบบกลองวงจรปดในรูปแบบใหมท่ีพัฒนามาจากกลอง Analog ใหมี

ประสิทธิภาพดีข้ึนในระดับ HD 720p (1280 x 720) และHD 1080p (1920×1080) มีความสามารถ

สงผานสายสัญญาณไกลถึง 500 เมตร โดยใชสาย Coaxial RG-6 ถาเปนการอัพเกรดจากระบบ 

Analog เดิมไมตองทําการติดต้ังเดินสายใหม สามารถใชงานรวมกับบาลัน (Balun) เดิมของระบบ 

Analog ได  โดยใชเทคโนโลยีท่ีพัฒนาจากเทคโนโลยี Y/C ของระบบภาพ TV เทคโนโลยีการกรอง

สัญญาณ เทคโนโลยีการลดสัญญาณรบกวน 3D Noise ทําใหไดภาพท่ีมีความละเอียดสูง และระบบ 

AHD จะไมมีการบีบอัดหรือการเขารหัสทําใหภาพท่ีไดเปน Real-Time ไมมีการหนวงของสัญญาณใน

การสงสัญญาณ และเม่ือเปรียบกับสัญญาณ CVBS ท่ีมีความละเอียดเทากันแตคุณภาพของภาพของ 

AHD ดีกวา  อีกท้ังระบบเปนแบบเปดสามารถใชงานกับกลองและเครื่องบันทึกท่ีเปน AHD เหมือนกัน

ไดสามารถนํากลองในระบบเดิม (D1/960H) มาใชรวมกันได ทําใหคุมคาในการลงทุนประหยัด

คาใชจายในการอัพเกรดระบบเดิม AHD ซ่ึงไดรับการคิดคนโดย novel technique pioneered  โดย 

ITE Tech. Inc., ไดแยกมาตรฐานนี้ออกมาเปน 3 แบบ ดังนี้   

1) AHD-L คือ ความละเอียดของภาพหนาจออยูท่ี 1000 x 600 pixel ซ่ึง 

อยูระหวางระบบ Analog 1 แบบ 960H (960×576) และระบบ Network HD 720p เปนแบบนี้ตํ่าสุด

ในตระกูลของ AHD รุนนี้ถาใชงานสามารถเลือกใชงานกับระบบ DVR รุนเกา ๆ ได แตภาพท่ีไดก็จะ

เปนแบบ 960H เทานั้นจะไมไดคุณภาพสูงเทา 720P  

2) AHD-M คือ ระบบกลองวงจรปดท่ีมีความละเอียดสูงถึง 1280 x 720  

pixel เทียบเทากับระบบ HD720p (1.0MP IPC) การใชงานตองเลือกใชกับ AHD-M DVR ดวยถึงจะ

ทําใหเราไดภาพท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงหมายความวาคุณภาพจะสูงกวา AHD-L 

3) AHD-H คือ ระบบความละเอียดสูง อยูท่ี 1280 x 720 pixel หรือ 

ระบบ HD 1080P หรือ 2 ลาน pixel 2 Mega pixel 

จุดเดนของระบบ AHD 

    -  ราคาถูกเนื่องจากตัวกลองวงจรปดนั้นมีหนาท่ีแคสงภาพไปเทานั้น 

    -  สงสัญญาณไดไกล ไมเกิน 500m (มีสัญญาณรบกวน) 

    -  เหมาะสําหรับกับงานติดต้ังท่ีบานและออฟฟศท่ีเดินสายไมเกิน 100 m 

จุดดอยของระบบ AHD 

    -  มีสัญญาณรบกวนได ในกรณีเดินสายไกล ๆ 

    -  เปนสินคาท่ีเนนราคา รุนท่ีเปน Hight Spec. จะมีจําหนายนอยมาก 

    -  เดินสายไกลเกิน 100m ตองระวังเรื่องสัญญาณรบกวน 
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HD CVI คือ ระบบกลองวงจรปดแบบ Analog ใหมลาสุดท่ีสามารถใหความคมชัด

ของภาพระดับ HD 720p และ 1080p โดยใชสายสัญญาณ Coaxial หรือ RG6 แบบ Analog ท่ีใชใน

กลองแบบเดิม  โดยทีมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ Dahua มีความละเอียดอยูสองแบบ  คือ 720p 

(1.3 Megapixel 1280H×720V) และ 1080p (2.0 Megapixel 1920H×1080V) กลาวคือ สามารถ

ใชการเดินสายระบบ Analog แบบเดิม แตสามารถใหความละเอียดของกลองไดสูง ราคาถูก สามารถ

ทดแทนกลองในระบบ Analog เดิมไดโดยไมตองเดินสายสัญญาณใหม 

จุดเดนของระบบ HD CVI 

-  กลองความละเอียด 1Mpixel จะสงสัญญาณภาพผานสายไดไกลสูงสุด 

ประมาณ 500-800 m ตามคุณภาพสายและสัญญาณรบกวน 

-  กลองความละเอียด 2Mpixel จะสงไดไมเกิน 300-500 m 

-  แกสัญญาณรบกวนออกจากภาพได ดวยเทคนิคของระบบดิจิตอล 

-  ใชสาย Coaxial(RG 75 ohm) ดังนั้นในกรณีท่ีมีระบบ Analog เดิมอยู 

แลวสามารถเปลี่ยนกลองและเครื่องบันทึกไดโดยไมตองเดินสายใหม ใชสายเดิมไดเลย 

-  ใชสายเสนเดียวสามารถรับไดท้ังภาพ เสียง (กลองท่ีมีไมลในตัว) ควบคุม 

กลองได(กลองท่ีสั่งสายไดซูมได)  และเขาเมนูกลองได (กลองท่ีมี OSD menu เขาไปปรับคาตาง ๆ ใน

กลองได เชน โหมดยอนแสง โหมดสี โหมดอินฟาเรด เปนตน) 

จุดดอยของระบบ HD CVI 

-  หากมีสัญญาณรบกวนมากหรือเดินสายไกลมากเกินไป จะไมมีภาพข้ึน 

-  มีราคาแพงกวาระบบ AHD แตถูกกวาระบบ IP-Camera 

 

HD TVI คือ เทคโนโลยีกลองวงจรปด หรือ HD Transport Video Interface เปน

เทคโนโลยีการสงภาพท่ีใหความคมชัดในระดับ HD ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของการสงสัญญาณผานสาย

เคเบิล Analog ท่ัวไป โดยท่ีกลองมีการเพ่ิม Chip ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษท่ีเปนตัวสงสัญญาณผานแบบ 

HD ใสลงไปในตัวกลอง และใช Chip แบบพิเศษเชนกันเปนตัวรับสัญญาณใสลงไปในเครื่องบันทึก ทํา

ใหสามารถขยายการสงภาพและปรับคุณภาพความคมชัดของวีดีโอได และ HD TVI มีการรับการสง

สัญญาณท่ีความถ่ีตํ่าพรอมกับสัญญาณแบนดวิดทท่ีมากข้ึน และคุณภาพของภาพท่ีใหรายละเอียด

ไดมากยิ่งข้ึนและสีท่ีดีกวาเดิม สงสัญญาณในลักษณะ 2 ทิศทาง ซ่ึงสามารถใชในการควบคุม           

กลองประเภท Speed Dome การปรับคาพารามิเตอรตาง ๆ เปนตน เครื่องบันทึก HD TVI สามารถ

รองรับการเชื่อมตอไดท้ังกลอง Analog ท่ัวไปและกลอง HD TVI ท่ีใหภาพความคมชัดระดับ HD ซ่ึง

งายตอการอัพเดตระบบเกาใหไดภาพในระดับ High Definition คลายกันกับระบบ HD SDI  โดย HD 

TVI เปนมาตรฐานใหมของระบบ HD ของกลอง analog ซ่ึงจะเปนท่ีนิยมในตลาดกลอง  วงจรปด ใน

สวนของ chip ตัวรับและสงสัญญาณไดรับการพัฒนาโดยบริษัทในอเมริกา และขายให กับโรงงาน

ผูผลิตท่ัวโลกเพ่ือนําไปผลิตสินคาท่ีเปน HD TVI นั่นหมายความวา HD TVI จะรองรับการทํางาน
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รวมกับอุปกรณแบรนดท่ีหลากหลายไดเปนอยางดีและ HD TVI จะเปนเทคโนโลยีใหมซ่ึงในตลาด

กลองยังไมเปนท่ีรูจักมากนัก แตดวยมาตรฐานท่ีเต็มไปดวยความสามารถลูกเลนและการแสดงผลท่ีดี

นั้นทําใหเทคโนโลยีนี้เปนท่ียอมรับไดอยางแนนอน 

จุดเดนของระบบ HD TVI 

-  มีผูผลิตหลายยี่หอ มีจําหนายหลากหลายรูปแบบ 

-  มีขอดีของระบบดิจิตอล แบบเดียวกับของ HD CVI  

-  กลองความละเอียด 1Mpixel จะสงสัญญาณภาพผานสายไดไกลสูงสุด 

ประมาณ 500-800 m ตามคุณภาพสายและสัญญาณรบกวน 

-  กลองความละเอียด 2Mpixel จะสงไดไมเกิน 300-500m 

-  แกสัญญาณรบกวนออกจากภาพได ดวยเทคนิคของระบบดิจิตอล 

-  ใชสาย Coaxial(RG 75 ohm) ดังนั้นในกรณีท่ีมีระบบ Analog เดิมอยู 

แลวสามารถเปลี่ยนกลองและเครื่องบันทึกไดโดยไมตองเดินสายใหม ใชสายเดิมไดเลย 

-  ใชสายเสนเดียวสามารถรับไดท้ังภาพ เสียง (กลองท่ีมีไมลในตัว) ควบคุม 

กลองได(กลองท่ีสั่งสายได ซูมได อยางเชนกลองสปดโดมหรือกลองซูม) และเขาเมนูกลองได (กลองท่ีมี 

OSD menu เขาไปปรับคาตาง ๆ ในกลองได เชน โหมดยอนแสง โหมดสี โหมดอินฟาเรด เปนตน) 

จุดดอยของระบบ HD TVI 

-  เปนเทคโนโลยีท่ีผูพัฒนา มีหลากหลายยี่หอ ลักษณะเหมือนกับบริษัท 

แอปเปลผลิตระบบปฏิบัติการ IOS ข้ึนมาใชเอง สําหรับเครื่องของตัวเอง เปรียบเหมือน Dahua ท่ีใช

ระบบ HD CVI และ Google ผลิตระบบปฏิบัติการ Android ข้ึนมาใหหลาย ๆ คนใช (เหมือนกับระบบ 

HD TVI แตตางกันตรงท่ี HD TVI ไมไดมีผูพัฒนาอยางเปนทางการ เชนเดียวกับ Google แตมีหลาย

คนพัฒนารวมกันโดยพยายาม ทําออกมากลาง ๆ ใหใชรวมกันได) 

-  มีซอฟแวรในการดูบนมือถือหลากหลายรูปแบบตามแตละยี่หอ ทําใหผูท่ี 

เลือกใชระบบนี้ตองสอบถามผูขาย และทดลองใชซอฟแวรสําหรับการดูบนสมารทโฟน 

 

ระบบ IP 

ระบบ IP หรือกลองวงจรปด แบบเครือขาย IP CCTV  เปนกลองท่ีสงสัญญาณแบบดิจิตอล 

และมีระบบประมวลผลภาพภายในตัว  ดังนั้น กลองลักษณะนี้สามารถบันทึกภาพในตัว หรือ สามารถ

ดูภาพไดโดยไมตองมีเครื่องบันทึกภาพ แตราคาของกลองจะคอนขางสูงกวาทุกระบบ เนื่องจากมี

ระบบประมวลผลภาพในตัว จึงทําใหกลองสามารถคางหรือหยุดการทํางานไดเม่ือมีความรอนสูง 

ระบบนี้จะมีมาตรฐานรองรับ คือ มาตรฐาน ONVIF เปนมาตรฐานกลาง และไมเหมือน AHD HDCVI 

HDTVI ท่ีไมเปนมาตรฐานกลางทําใหสามารถใชสินคาผสมผสานกันได เชน กลอง 10 ตัว แตละยี่หอ 

เครื่องบันทึกแตละยี่หอ แตทุกตัวนั้นมีมาตรฐาน ONVIF ก็สามารถทํางานรวมกันได ดังภาพท่ี 1 การ

เชื่อมตอ IP CCTV 
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ภาพท่ี 6   การเชื่อมตอ IP CCTV 

ระบบกลอง IP CCTV มีความยืดหยุนตอการพัฒนาหรือนําไป ตอยอดระบบไดดีกวา ระบบ 

Analog และขามขีดขอจํากัดในเรื่องของระยะสายเชื่อมตอกลองไดหนวยงานภาครัฐไดเล็งเห็น

ความสําคัญของระบบนี้ ไดกําหนดลงในคุณสมบัติระบบกลองวงจรปดสําหรับหนวยงานราชการต้ังแต 

ป พ.ศ.2556 จนถึงปจจุบัน หากตองการจัดซ้ือจะมีตองคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดสําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและตองมีคุณสมบัติมาตรฐาน ONVIF (เกณฑ

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจําป พ.ศ. 2560  ณ วันท่ี 11 

ตุลาคม 2560) 

 

 มาตรฐาน ONVIF 

 ONVIF (Open Network Video Interface Forum) คือ มาตรฐานกลางระดับโลกท่ีสามารถ

ใหกลองไอพีสามารถสื่อสารกับอุปกรณบันทึก หรืออาจพูดไดวาเปนมาตรฐานกลางของการสื่อสาร

ระหวางเครือขายอุปกรณวีดีโอ (IP-Based physical security) โดยไมตองพึงซอฟทแวรของแตละ

คายผูผลิตกลองวงจรปดเหมือนในอดีต แคเพียงเห็นสัญลักษณนี้ท่ีกลองไอพี (IP Camera) หรือ 

อุปกรณบันทึก (NVR หรือ Software) สามารถนํามาใชรวมกันได โดยผูใชสามารถท่ีจะเลือกกลอง ไอ

พี (IP Camera) แตละยี่หอท่ีมีสัญลักษณนี้ มาใชภายในระบบเดียวกันไดเลย 
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ONVIF เปนการรวมตัวของ องคกรท่ีพยายามพัฒนาใหเปนไปในรูปแบบหลักสากล ซ่ึงเปน

การรวมตัวกันอยางเปนทางการของกลุมบริษัท /องคกรท่ี ไมหวังผลกําไร (ONVIF) มีความมุงม่ันท่ีจะ

สรางระบบรักษาความปลอดภัยโดยเครือขายทางการตลาด ภารกิจหลักคือ การสงเสริมใหเกิดการ

พัฒนา และใชมาตรฐาน ONVIF เพ่ือเปดทางสําหรับการอินเทอรเฟซของผลิตภัณฑวิดีโอเครือขาย            

ท่ัวโลก หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง สรางมาตรฐานสาหรับ IP (Internet Protocol) ผลิตภัณฑภายใต 

เครื่องหมาย ONVIF  สามารถท่ีจะสื่อสารกับอีกฝายหนึ่งได  โดยหนวยงานท่ีริเริ่มการจัดต้ัง  ONVIF 

นั้น เปนการรวมตัวกันระหวาง AXIS Communications Bosch & Sony โดยมีจัดต้ังเปนระบบ คอร

ปอเรชั่นอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 25 พ.ย. 2008 ปจจุบัน มีบริษัทท่ีเขารวมเปนสมาชิกรวมท้ังหมด

รวม 295 บริษัทท่ัวโลก 

 

ภาพท่ี 7  เครื่องหมาย ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 

ขอมูลจากเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดขอมูล 

 จุดเดนของกลองไอพี (IP-Camera) 

1) ความคมชัดของภาพสูงสุด มากกวา 10 Megapixel  

2) มีระบบประมวลผลภาพภายในตัวเองสามารถดูภาพไดโดยไมตองมีเครื่องบันทึก 

(ดูผานคอมพิวเตอรหรือมือถือ) 

3) มีการเพ่ิมเติมกลองเขาไปในระบบโดยไมตองเดินสายใหมเขาท่ีเครื่องบันทึก 

(สามารถเดินสายเขากับอุปกรณ SW-Hub ไดเลย) 

4) ภาพจะไมมีสัญญาณรบกวน เพราะเทคโนโลยีของระบบดิจิตอล  

5) มีระบบ POE (มีเฉพาะบางรุน) จายไฟในสาย UTP ไดโดยไมตองเดินสายไฟ 

แตตองใช SW-Hub ท่ีรองรับระบบ POE หรือใช NVR ท่ีมีระบบ POE ในตัว 

6) สามารถเลือกใช Software ในการบันทึกได (Software ท่ีจําหนายจะมีฟงกชั่น 

เยอะมาก เชน ระบบนับคน ระบบแจงเตือนขามสาขา เปนตน) 

7) รูปแบบการรับ-สงขอมูลแบบเดียวกับอุปกรณ Network มาตรฐาน ดังนั้น จะไม 

มีปญหาเรื่องเทคโนโลยีท่ีเกาหรือไมพัฒนาแลว (และไมมีสินคาจําหนายเหมือนระบบ HD-SDI) 
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จุดดอยของกลองไอพี (IP-Camera) 

1) ตัวกลองจะมีราคาแพงกวาทุกระบบ 

2) เครื่องบันทึกจะแพงกวาทุกระบบ 

3) ยิ่งภาพชัดก็จะยิ่งตองใช HDD ในการบันทึกมากข้ึนดวย 

4) ใชสายแลน UTP หรือสาย Fiber Optic ในการเดินสายและราคาสายจะสูงกวา 

สาย RG6 

5) ขอจํากัดในการเดินสายแลน คือ 100 m ถาไกลกวานั้นตองใชอุปกรณกระจาย 

สัญญาณ หรือระบบเครือขายสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic Cable) 

6) ตองใชผูเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ คํานวณคาแบนดวิดทในการเลือกใช  

อุปกรณกระจายสัญญาณ การเลือก NVR (เครื่องบันทึกIP-Camera) และขอจํากัดของสาย 

7) กลอง IP-Camera บางยี่หอไมผลิต NVR (เครื่องบันทึกIP-Camera) ตองทําการ 

ซ้ือลิขสิทธิ์ซอฟแวรและราคาลิขสิทธิ์ซอฟแวรตอ 1 กลอง 

8) มีมาตรฐาน ONVIF แตการใชงานกลองวงจรปดและเครื่องบันทึกตางยี่หอและยัง 

ทํางานไดไมสมบูรณ เชน ไมสามารถใชเครื่องบันทึก Log in เขาไปในกลองเพ่ือต้ังคาความละเอียด 

หรือต้ังคาตาง ๆ ได และตองใชคอมพิวเตอรต้ังคากลองแตละตัวกอนเทานั้น เปนตน 

 

2.2  แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 

สุรนาท ขมะณะรงค (2540) ไดกลาวถึง ประสิทธิภาพไววาประสิทธิภาพในระบบราชการมี

ความหมายรวมถึงการผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเปนสิ่งท่ีวัดไดหลายมิติตามแต

วัตถุประสงคท่ีตองการพิจารณา คือ  

1) ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจาย หรือตนทุนการผลิต ไดแก การใชทรัพยากรการ

บริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางประหยัดคุมคา และเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด  

2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร ไดแก การทํางานท่ีถูกตองได

มาตรฐานรวดเร็ว และใช เทคโนโลยีท่ีสะดวกกวาเดิม  

3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ ไดแก การทํางานท่ีมีคุณภาพเกิด

ประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน และบริการเปนท่ี

พอใจของลูกคาหรือผูมารับบริการ  

กันตยา เพ่ิมผล (2541) ไดกลาวถึง การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานวาเปนการปรับปรุง 

แกไข เพ่ิมเติมความสามารถ และทักษะในการทํางานของตนเองหรือผูอ่ืนใหดีข้ึน เจริญข้ึน เพ่ือให

บรรลุเปาหมายขององคการอันจะทําใหตนเองผูอ่ืนและองคการเกิดความสุขในท่ีสุด ซ่ึงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการทํางานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคการหรือการพัฒนาสังคม 

นอกจากนั้นการพัฒนาตนเองกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานยิ่งมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด

อีกดวย กลาวคือ ประการแรกกอนท่ีคนจะเขาสูการทํางานในองคการหนึ่ง ๆ นั้น บุคคลนั้นตองมี
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ความรูความสามารถมีคุณสมบัติตรงตามท่ีองคการนั้นตองการ ซ่ึงบุคคลจะมีคุณสมบัติตามท่ีองคการ

กําหนดนั้นก็จะตองมีการพัฒนาตนเอง หรือไดรับการพัฒนาจากสถาบันตาง ๆ จนมีความสามารถ

เพียงพอท่ีจะเขาสูงาน และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประการท่ีสองเม่ือบุคคลเขาสูงานแลวเปน

หนาท่ีขององคการท่ีจะตองพัฒนาบุคคลใหมีประสิทธิภาพ (ความสามารถ) ในการทํางานใหดีท่ีสุด 

เพ่ือประสิทธิผลขององคการ จึงกลาวไดวา การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานจะ

กอใหเกิดประสิทธิผลขององคการในท่ีสุดนั่นเอง 

ดิน ปรัชญาพฤทธ (2536) ไดใหความหมายประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การ

สนับสนุนใหมีวิธีการบริหารท่ีจะไดรับผลดีมากท่ีสุดโดยสิ้นเปลืองคาใชจายนอยท่ีสุดนั้นก็คือการลด

คาใชจายดานวัตถุและบุคลากรลงในขณะท่ีพยายามเพ่ิมความแมนตรงความเร็วและความราบเรียบ

ของการบริหารใหมากข้ึน 

อุนิษา เลิศโตมรสกุล และคณะ (2553)  ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของกลองวงจรปด 

(CCTV) ในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม พบวาประสิทธิภาพในการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมของกลองวงจรปด จําเปนท่ีจะไดรับการปรับปรุงและพัฒนาในดานจํานวน

กลองวงจรปด ควรมีการติดต้ังใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี คุณสมบัติของกลองวงจรปด และการดูแล

บํารุงรักษาระบบกลองวงจรปด เพ่ือการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม พบวาสถานีตํารวจ            

มีปญหาดานงบประมาณ การขาดความตอเนื่องในนโยบายและวิสัยทัศนของผูบริหาร การขาดการ

บํารุงรักษาและขาดผูเชี่ยวชาญ ดังนั้นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบกลองวงจรปดให

สามารถปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพควรมีการต้ังศูนยเฉพาะกิจข้ึน 

โดยมีกฎหมายรองรับมีการพัฒนาผูเชี่ยวชาญทางดานกลองวงจรปด การใชเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพ่ือเสริม

การทํางานของกลองวงจรปด รวมท้ังการกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการใชกลองวงจรปด          ใน

ลักษณะท่ีเปนกฎหมาย เพ่ือรองรับการใชประโยชนในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 

 

2.3  หลักการทํางานของกลองวงจรปด   

การทํางานของกลองวงจรปด CCTV คือ ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีถูกจับภาพโดย

กลองวงจรปด ท่ีไดติดต้ังตามบริเวณตาง ๆ มายังเครื่องบันทึก (DVR) และ สวนรับภาพดูภาพซ่ึง

เรียกวา จอภาพ (Monitor) และบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึก เปนระบบสําหรับใชเพ่ือการรักษาความ

ปลอดภัย หรือการใชกลองถายวิดีโอท่ีมีหลายรูปแบบติดต้ังไวตามจุดตาง ๆ และสงสัญญาณไปยัง

สถานท่ีสวนตัวท่ีไมเหมือนการออกอากาศทีวี เชน สงภาพไปยังหองทํางานของเจาหนาท่ีรักษา            

ความปลอดภัย หรือสงภาพไปยังหองของเจาของบาน หรือหองทํางานสวนตัว 

การทํางานของ CCTV เริ่มจากตัวกลองท่ีเปนตัวรับสัญญาณภาพ จะรับภาพไดนั้นจะตองมี

แสงสองไปยังท่ีวัตถุท่ีตองการ และแสงนั้นจะตกกระทบวัตถุแลวจึงสะทอนกลับออกมา (ประสิทธิภาพ

กลองนั้นข้ึนอยูกับความไวแสง ซ่ึงจะสงผลใหคุณภาพของการทํางานแตกตางกันออกไป) และภายใน

จะมีตัวท่ีแปลงสัญญาณภาพเปนสัญญาณไฟฟา เพ่ือสงตอสัญญาณตามสายท่ีเชื่อมจากกลองไปสู
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เครื่องรับสัญญาณภาพ (DVR) แลวสงตอไปยังจอรับภาพ (Monitor) เพ่ือแสดงภาพท่ีไดจากตัวกลอง  

โดยปกติแลวนั้น ตัวกลองและจอภาพจะอยูตางสถานท่ีกัน ซ่ึงหลักการทํางานของระบบกลองวงจรปด

นั้นจะไมซับซอนมาก แตหากตองการใหภาพออกมาดีนั้นตองประกอบดวยองคประกอบหลายอยาง   

กลองวงจรปดจะแตกตางจากการออกอากาศโทรทัศนหรือดาวเทียม ซ่ึงเปนระบบเปด แตสัญญาณ

ภาพจากกลองวงจรปดจะไมถูกสงออกไปตามท่ีสาธารณะหรือออกอากาศ Broadcast หรือเรียกวา

ระบบปด คือ ภาพจากกลองวงจรปดจะถูกสงไปเฉพาะท่ีเทานั้น และอาจจะใชกลองวงจรปด สําหรับ

การตรวจสอบ การเฝาระวังในพ้ืนท่ีท่ีตองการตรวจสอบ เชน รานคา รานทอง บริษัท ท่ีพักอาศัย บอน

คาสิโน ทาอากาศยาน โรงงานอุตสาหกรรม ในสวนราชการ ธนาคาร โรงเรียน และวัด เปนตน ระบบ

กลองวงจรปดจะทํางานอยางตอเนื่อง โดยเปดอัดภาพท้ิงไวตลอดเวลาหรือทํางานเฉพาะเหตุการณก็

ได  ในสมัยกอนนั้นเม่ือเรามีการติดต้ังกลองวงจรปด ภาพท่ีสูงมาจากกลองจะวิ่งมาตามสาย RG6 ซ่ึง

เหมือนสายอากาศทีวีหรือสายจานดาวเทียมแลวจะเขามาสูตัวแบงภาพในจอทีวีใหเปน 4 ชอง 8 ชอง 

หรือ 16 ชองภาพ และภาพท่ีออกจากเครื่องแบงจะเขามาอัดเก็บไวในมวน VDO ระบบ VHS อัดได 8 

ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมง แลวแตความยาวของเนื้อเทป 

กลองซ่ึงเปนอุปกรณสําคัญท่ีใชในการจับภาพท่ีใชกันอยูในปจจุบันสามารถแบงออกได ดังนี้ 

1) กลองสําหรับดูภาพบริเวณท่ีมีแสงสมํ่าเสมอ เชน ในออฟฟศท่ีมีแสงไฟตลอดเวลา  

2) กลองอินฟาเรด (INFRA-RED หรือ IR) เหมาะกับบริเวณท่ีตองการมองเห็นภาพ 

ในเวลากลางคืน หรือพ้ืนท่ีมีแสงนอยมาก จนถึงมืดสนิท กลองลักษณะแบบนี้จะมีหลอดอินฟาเรด 

ลอมรอบอยูหนาเลนส เพราะกลองตองอาศัยแสงอินฟาเรดชวยในการมองภาพ   

3) กลองเดย/ไนท (DAY/NIGHT หรือ D/N) สามารถดูภาพไดท้ังท่ีมีปริมาณแสงมาก 

จนถึงปริมาณแสงนอย และกลองเดย/ไนทแตกตางจากกลองอินฟาเรดตรงท่ีกลองเดย/ไนทจะตอง

อาศัยแสงเขาชวย แตกลองอินฟาเรดไมตองการแสงชวยก็สามารถดูภาพได  

4) กลองยอนแสง (BACKLIGHT) มีการชดเชยแสงของ CCD ในตัว คือ สามารถปรับ

สภาพแสงของกลองใหเหมาะกับปริมาณแสงท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหไดภาพท่ีแสงสมํ่าเสมอ  

 

 ระบบการบันทึกภาพมีอยู 3 ประเภท ไดแก 

1) ระบบการบันทึกดวยเทปในกรณีท่ีใชกลองเพียงแคตัวเดียว อุปกรณก็ไม 

จําเปนตองมีเครื่องปรับแตงสัญญาณวีดีโอ (Video Processor) คือ สัญญาณจากกลองโดยตรงเขาสู

เครื่องบันทึกเทป และจากเครื่องบันทึกเทปสูมอนิเตอร แตหากใชงานหลายกลองจําเปนตองมีเครื่อง

ปรับแตงสัญญาณวีดีโอ (Video Processor) และการบันทึกแบบนี้หากจะตองการเก็บการบันทึกเทป

ไว หากเนื้อเทปหมดจะตองมีมวนเทปไวเปลี่ยนดวย   

2) ระบบการบันทึกดวยเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล (Digital Video Recorder หรือ

DVR) เครื่องบันทึกชนิดนี้จะมีเครื่องปรับแตงสัญญาณวีดีโอ (Video Processor) จะรวมสวนของ 

Video Processor และสวนบันทึก Recorder ไวในเครื่องเดียว โดยมากจะเปนแบบมัลติเพลกเซอร 
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มีจํานวนชองสัญญาณ 4, 9 และ 16 ชอง ตามความตองการของผูใช และบันทึกภาพภาพลงสู

ฮารดดิสก ยิ่งขนาดความจุฮารดดิสกมีมากก็จะยิ่งสามารถไดยาวนานยิ่งข้ึน สวนการดูภาพจากเครื่อง

เพียงแคตอมอนิเตอรหรือทีวีเขากับตัวเครื่องเทานั้น   

3) ระบบการบันทึกดวยคอมพิวเตอร (Computer Based Advance DVR) ระบบ

การ บันทึกดวยคอมพิวเตอรสามารถบันทึกไดยาวนานมากกวาระบบอ่ืน รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพ 

ของภาพท่ีทําการบันทึก แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรและความสามารถ 

ของผูใช ระบบนี้จึงเปนตัวเลือกสําหรับผูท่ีมีขัดความสามารถในการใชงานระบบคอมพิวเตอรสูง และ

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีคุณภาพสูง   

 

2.4 หลักการพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะของกลองวงจรปด  

การพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะของกลองวงจรปด จะคํานึงถึงองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

2.4.1 ชนิดของกลอง การเลือกชนิดของกลองวงจรปด จะตองพิจารณาถึงพ้ืนท่ีท่ีติดต้ังดวย วา

มีแสงสวางมากนอยเพียงใด เพราะหากเปนกลองวงจรปดธรรมดาท่ัวไป ในชวงเวลากลางคืน หรือชวง

ท่ีมีแสงนอยก็จะมองเห็นภาพไมชัดเจน 

2.4.2 ขนาดของแผนรับภาพ (IMAGE SENSOR) หากมีขนาดใหญข้ึนจะสามารถมองภาพได

มุมท่ีกวางข้ึน เชน ขนาด 2/3”, ½”, 1/3” และ ¼” เปนตน   

2.4.3 ความเร็วของชัตเตอร (ELEC- TRONIC SHUTTER SPEED) ความเร็วของชัตเตอรสูงทํา

ใหสามารถจับภาพท่ีมีการเคลื่อนไหวไดดีข้ึน  

2.4.4 ชนิดของเลนส แบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

1) FIX LENS เปนเลนสท่ีมีระยะตายตัว ไมสามารถปรับระยะและโฟกัสของภาพได  

- Board Lens เปน fix lens ใชเรียกกับ กลองวงจรปดชนิดโดม 

- CS Mount Lens เปน fix lens ใชเรียกกับ กลองวงจรปดมาตรฐาน 

2) AUTO-IRIS LENS เปนเลนสท่ีปรับระยะและโฟกัสของภาพได สามารถปรับการ 

รับแสงไดอัตโนมัติ ใชเรียกกับ กลองวงจรปดแบบมาตรฐาน  

3) Vari-Focal LENS เปนเลนสท่ีปรับระยะและโฟกัสของภาพได ใชเรียกกับกลอง 

วงจรปดอินฟาเรด  

2.4.5 ความละเอียดของภาพ (TV LINE) หากความละเอียดของภาพสูงจะทําใหภาพคมชัด ซ่ึง

ปจจุบันมีต้ังแต 330, 350, 380, 420, 480, 520, 540 TV LINE  

2.4.6 ความสามารถในการรับแสง ILLUMINATION (LUX)  ยิ่งตัวเลขตํ่ายิ่งมีประสิทธิภาพดี

เพราะสามารถเห็นในท่ีมืดหรือมีแสงสวางนอย  

2.4.7 การปรับสมดุลของแสงสีขาว (WHITE BALANCE) คือ การปรับสมดุลของแสงใหมีสีท่ี

ถูกตอง ซ่ึงหากเปน AUTO หมายความวากลองวงจรปดจะปรับสีใหถูกตองโดยอัตโนมัติ  
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2.4.8  อุปกรณเสริมในการติดต้ัง ไดแก   

1) อุปกรณฐานกลองปรับทิศทางได (PAN/TILL UNIT) ทําใหกลองสามารถเปลี่ยน 

ไดหลายทิศทาง ท้ังมุมตํ่า มุมสูง ทางดานซาย และทางดานขวา  

2) เลนสปรับขนาดภาพ  (ZOOM LENS)  เปนอุปกรณเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

ขยายภาพโดยการซูมเขา-ออก ซ่ึงควบคุมการทํางานดวยมอนิเตอร (MOTORIZEN ZOOM LENS)  

3) อุปกรณหุมกลอง (HOUSING) เพ่ือชวยใหกลองมีความคงทนตอสภาวะอากาศ  

 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระบบกลองวงจรปด 

 ณัชชารีย บวรชัยกุลพัฒน (2558) การสํารวจปจจัยกําหนดการตัดสินใจซ้ือกลองวงจรปด 

ผูวิจัยพบวา ปจจัยดาน ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และ การสงเสริมการตลาด มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือกลองวงจรปด โดยเม่ือศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของแตละปจจัย พบวา กลุมท่ีเปน

ลูกคาท่ัวไปใหความสําคัญใน ดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก ท้ังในเรื่องของคุณสมบัติของกลองวงจร

ปด ความหลากหลายในการ เลือกซ้ือ รวมท้ังยี่หอก็มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือในขณะท่ีกลุมท่ีเปน

ชางติดต้ังนอกจากจะให ความสําคัญในดานผลิตภัณฑแลวนั้น ยังใหความสําคัญในดานราคา 

 สมบัติย มงคลชัยชนะ (2550) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องกลองโทรทัศนวงจรปดเพ่ือการศึกษา           

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารายละเอียดการทํางานของกลองโทรทัศนวงจรปดการทดสอบครั้งนี้ใช

ตัวอยางการทดสอบ ปอมรักษาความปลอดภัย และหองเรียน 746 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา เขตพ้ืนท่ีพิษณุโลก โดยมีแนวทางการศึกษาประกอบไปดวย การทดสอบการทํางาน

ของกลองโทรทัศน หลักการทํางานของกลองโทรทัศนวงจรปด และรายละเอียดในการดําเนินงาน

เก่ียวกับกลองโทรทัศนวงจรปด จากผลการทดสอบพบวา กลองโทรทัศนวงจรปดนี้สามารถทํางานไดดี 

ระบบภาพและระบบเสียงดี สามารถนําไปใชงานในการรักษาความปลอดภัย และงานดานการเรียน

การสอบ สามารถลดคาใชจายไดเปนอยางดี 

 สุรียพร ไทยสา และศิวพร วันแกว (2553 ) ไดกลาววา การประยุกตใช Web Camera ใน

การทดแทนการใชกลองวงจรปดเพ่ือชวยในการรักษาความปลอดภัยภายในองคกรโดยทําการติดต้ัง

โปรแกรม Webcam XP ท่ีเครื่อง Server เพ่ือเปนตัวกลางในการใหบริการและถายทอดสัญญาณ

ภาพจากกลอง Webcam ผานทางระบบเครือขายโดยผูใชงานสามารถเรียกดูภาพจากกลองผานทาง

โปรแกรม Web browser ท่ีอยูท้ังในระบบเครือขายแลน (LAN) 

 สุทธิชาญ อุนทะวงษ (2552) ไดศึกษา ระบบตรวจจับและประมวลผลภาพจากกลอง พบวา 

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระบบกลองวงจรปดในยุคปจจุบันท่ีมีอยางแพรหลาย โดย รวบรวมขอมูลทาง

คุณสมบัติของระบบกลองวงจรปดประเภทตาง ๆ เชน ประเภทของตัวกลองวงจรปด ความละเอียด

ของภาพท่ีกลองสามารถบันทึกได การเชื่อมตอตัวกลองเขาสูระบบ เครื่องบันทึกภาพ รูปแบบการอัด

บีบภาพ และไดทําการเก็บตัวอยางจากสถานท่ีทดลอง และเก็บขอมูลตัวอยางภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย โดยไดทําการเก็บตัวอยางขอมูลและคุณสมบัติของระบบกลองวงจรปด เพ่ือนําไปวิเคราะห 
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ถึงความเหมาะสมระหวางสถานท่ีท่ีทําการติดต้ังกลองวงจรปด ซ่ึงจากการวิเคราะหสามารถ สรุปไดวา 

กลองวงจรปดบางสวนท่ีทําการติดต้ังภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไมมีความเหมาะสมกับสถานท่ี

ทําการติดต้ัง เพราะขาดคุณสมบัติบางอยางท่ีทําใหระบบกลองวงจรปดทํางานไดอยางไมเต็ม

ประสิทธิภาพ 

 ดํารง เฮงรวมญาติ (2544) ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใชกลองวีดีโอผานเว็บ บราวเซอร 

ระบบรักษาความปลอดภัยโดยใชกลองวีดีโอผานเว็บบราวเซอร คือ ระบบกลองท่ีติดต้ังกลองวีดีโอ ณ 

จุดท่ีตองการตรวจสอบดูแลรักษาความปลอดภัย โดยใชโปรแกรมตรวจจับความเคลื่อนไหวของกลอง

วีดีโอพรอมท้ังบันทึกเปนไฟลภาพวีดีโอ  

 เชิดชัย ศรีโสภา (2556) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ

ผูบริโภค การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาจัดทํากรอบแนว 

ทางการพิจารณาใชระบบกลองวงจรปดสําหรับงานรักษาความปลอดภัยองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาวิจัย พบวา สวนใหญสามารถประยุกตใชความสามารถของกลองวงจรปดในการลด

อาชญากรรม สามารถดูยอนหลังได ฟงเสียงได และมองเห็นในท่ีมืดได พ้ืนฐานการจัดหากลองวงจร

ปด คือ การจัดซ้ือ การเตรียมการ การสงมอบงาน การดําเนินงานข้ันตอน คือ ระบุความตองการ

พ้ืนฐาน ระบุความตองการของกลองวงจรปด ขอกําหนดดานเทคนิค ติดต้ังระบบ และการตรวจสอบ 

ประเมินผลการทํางานของระบบ 

 วิภาวี พรหมสะอาด (2555) ไดศึกษาและบรรยายไววา การเลือกกลองวงจรปดชนิดของ

กลองวงจรปด มีหลายชนิดหลายแบบ ซ่ึงสามารถแบง ได ด้ังนี้   

    1) กลองวงจรปดท่ีใชเลนสแบบ CS MOUNT เปนกลองวงจรปดท่ีตองใชเลนสตอกับ

กลองวงจรปดทําใหเกิดภาพ ขอดี คือ สามารถเปลี่ยนเลนสไดตามความเหมาะสมและความตองการ   

    2) กลองวงจรปดแบบ FIXED LENS หรือ BOARD LENS เปนกลองวงจรปดท่ีไม 

สามารถเปลี่ยนขนาดเลนสไดโดยเลนสจะมีขนาดคงท่ีซ่ึงยึดติดมากับแผงวงจร   

    3) กลองวงจรปดแบบโดม เหมาะสําหรับสถานท่ีท่ีตองการควบคุมความสวยงาม 

หรือไมตองการใหสังเกตเห็นวามีการติดต้ังกลองวงจรปด   

    4) กลองวงจรปดแบบอินฟราเรด เปนกลองวงจรปดท่ีสามารถมองเห็นภาพในท่ีมืด 

สนิทหรือตอนกลางคืนได มีแบบโดมและแบบ ทรงกระบอกท่ีสามารถกันน้ําได 
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