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“เราจะทาํเรอืงยากใหเ้ขา้ใจงา่ยดว้ยสงิเหลา่น”ี
• บทความเจาะลึกดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

• เว็บบอรดถามตอบปญหา 

• คูมือทางดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ Hacking 

• หลักสูตรอบรมที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงโดยผูเชี่ยวชาญในราคาไมแพง

www.ez-admin.com 
ศนูยอ์บรมสาํหรบัผูต้อ้งการกา้วสูอ่าชพีผูด้แูลระบบ 

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์โดยเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ 
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ความปลอดภัยบนพื้นฐาน IP ของกลอง IP Camera 
 เมื่อเราเดินไปตามสถานที่ตางๆ ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา โรงแรม สนามบิน สถานที่ราชการ  สถานที่สําคัญ 

สถานที่สาธารณะตามทองถนนในเมือง ฯลฯ ถาลองสังเกตุจะเห็นวา มีกลองวงจรปดติดตั้งไวตามจุดตางๆ ทั้งเสา ผนัง

หรือเพดาน  โดยกลองวงจรปดดังกลาวสวนใหญยังคงเปนกลองประเภCทเดิม คือใชงานบนพื้นฐานของระบบอะนาล็อก 

ซึ่งเรียกกันวากลอง CCTV (Closed-circuit television) 

ระบบระวังภัยแบบดัง้เดิมดวยกลอง CCTV  
 ในอดีตกลอง CCTV สวนใหญนิยมใชในรูปแบบของคอรปอเรตและเอ็นเทอรไพรสเปนหลัก ไมวาจะเปนในบริษัท 

โรงงาน โรงแรม สถานที่ที่เนนความปลอดภัย เพื่อใชตรวจตราความเคลื่อนไหว และพฤติกรรมของบุคคลที่เดินผานเขา

ออกในหนวยงาน โดยทั่วไปกลอง CCTV จะประกอบดวยอุปกรณหลักไมกี่อยาง เปนตนวา 

1. ตัวกลอง  ซึ่งจะทําหนาที่จับภาพความเคลื่อนไหว  สวนมากมักติดตั้งในมุมมองที่สูงเพื่อใหจับภาพไดอยาง

ทั่วถึง เมื่อกลองทําการจับภาพไดแลว ก็จะทําการสงสัญญาณไปยังจุดศูนยกลาง แลวสงสัญญาณไปมาระหวาง

ตัวสง (คือตัวกลอง) กับตัวรับสัญญาณ ทําใหเห็นความเคลื่อนไหวหรือส่ิงผิดปกติในจุดที่เราตองการไดในทันที 

การสงสัญญาณแบบนี้เรียกวา “ตัวสัญญาณปด”  

2. ตัวรับสัญญาณ เปนอุปกรณที่รวมเอาหนาจอ (อาจจะเปนจอทีว ีหรือจอคอมพิวเตอร เรียกวา “จอมอนิเตอร”) 

ซึ่งสวนใหญจะอยูในจุดรวมศูนยหรือหองปฏิบัติการ (Surveillance Room) เพื่อดูความเคลื่อนไหวจากกลอง

ตามมุมตางๆ ที่เราทําการติดตั้งไว 

3. ตัวบันทึกสัญญาณ  อุปกรณประเภทนี้จะทําหนาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ตัวกลองสงกลับมาพรอมกับเก็บ

ขอมูลไว ทําใหสามารถนํากลับมาดูยอนหลังได โดยตัวบันทึกสัญญาณนี้จะมีทั้งแบบที่เปนเครื่องบันทึกเทปวีดีโอ 

VCR (Video Cassette Recorder ) และเครื่องบันทึกวีดีโอแบบดิจิตอล DVR ( Digital Video  Recorder) 

ปจจุบันมีการบันทึกลงในฮารดดิสกของคอมพิวเตอรโดยตรง 

     ปญหาของกลอง CCTV  
กลองวงจรปดแบบ CCTV รุนเกาจะใชสายเคเบิลประเภท Coaxial เปนตัวนําสัญญาณแบบอะนาล็อก ซึ่งตอง 

เดินสายไปยังจุดรวมศูนยในหองปฏิบัติการ ถามีกลองเปนจํานวนมากเราก็ตองเดินสายเคเบิลเปนจํานวนมากตามไปดวย  

ดังนั้นหากจุดติดตั้งใดตองเดินสายระยะไกลก็จะทําใหลําบากในการเดินสาย ทั้งส้ินเปลืองคาใชจายตามไปดวย   
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และดวยตัวกลองตองอาศัยระบบไฟฟาในการจายกระแสไฟอยูตลอดเวลา ทําใหตองมีการเดินสายไฟไปยังตัว

กลอง รวมถึงตองมีอะแดปเตอรในการจัดการเกี่ยวกับกระแสไฟฟาที่สงผานไปยังตัวกลองอยูตลอดเวลา จึงเทากับวาในจุด

ที่จะติดตั้งกลองจะตองคํานึงถึงการเดินสายไฟ จุดปล๊ักเสียบไฟ การเดินสายเคเบิลไปตามโครงสรางอาคาร  ซึ่งมีความ

ยากในการจัดระเบียบสายตางๆ ใหเขาที่เขาทางอยูพอสมควร เพราะจุดที่เราติดตั้งกลอง CCTV อาจเปนที่สูงหรือที่แคบ 

ทําใหการเดินสายอุปกรณ รวมถึงการยายตําแหนงติดตั้งกลองเกิดความยากลําบากตามไปดวย 

วิวัฒนาการของระบบปองกนัภัย IP System  
  ความกาวหนาของระบบ Internet ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ มากมายที่อิงอยูบนพื้นฐานของระบบ IP กลอง

วงจรปดก็เปนอีกหนึ่งนวัตกรรมที่มีการพัฒนาระบบการใชงาน โดยใชระบบ IP เปนตัวนําสัญญาณผานทางระบบ LAN 

(สาย UTP) สามารถใชการสงสัญญาณผานระบบ IP แบบไรสาย (Wireless) ได ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหกลองวงจรปดที่

เปนนวัตกรรมตัวใหมเขามามีบทบาทแทนกลองรุนเดิมเดิมที่ใชสัญญาณแบบอะนาลอก โดยกลองที่วานี้มีชื่อเรียกวา  

IP Camera  

 สําหรับองกรณใดที่ใชกลอง CCTV แบบเดิมและกลองยังใชงานไดดีอยู หากคุณตองการใหกลองวงจรปด

สามารถใชระบบสงผานสัญญาณบนพื้นฐานของระบบ IP ก็สามารถทําได แตจะตองเพิ่มอุปกรณที่เปนตัวแปลงสัญญาณ

จากแบบอะนาล็อกไปเปนแบบดิจิตอล  ซึ่งนับวายุงยากกวาการซื้อกลอง IP Camera พอสมควร ดังนั้นแนะนําวา หาก

ตองการอัพเกรดความสามารถของระบบกลองวงจรปดแบบเดิมใหสามารถเขาสูระบบ IP Surveillance System ได ก็

ควรหันมาใชกลอง IP Camera ที่รองรับระบบ IP จะคุมคากวา 

ขอดีของกลอง IP Camera 
ปจจัยที่เปนเครื่องยืนยันศักยภาพใหกับขีดความสามารถของ IP Camera มีดังนี้ 

1. ขอดีอันดับแรกของกลองวีดีโอยุคใหมที่มีพื้นฐานการทํางานบนระบบ IP คือ เราสามารถเอาสาย LAN  (สาย 

UTP) ตอตรงเขากับตัวกลองได และใชงานไดทันที ทําใหไมตองเดินสายเคเบิลใหม  

2. หากกลองดังกลาวสนับสนุนเทคโนโลยี PoE ( Power over Ethernet) จะชวยใหเราไมตองเพิ่มปกหรือเดิน

สายไฟเลย เพราะระบบ PoE จะจายไฟผานทางสายแลนโดยอัตโนมัติ   

3. สามารถเคลื่อนยายกลองไปไหนมาไหนไดสะดวกตามตองการ  

4. สามารถคอนฟกคาตางๆ ของกลองโดยผานระบบ Web-base เขาไปที่ตัว IP ของกลองได (โดยตัวกลองจะถูก

กําหนดหมายเลข IP เอาไวจาก DHCP เซิรฟเวอร หรือไมก็กําหนดโดยตรง)  หรือจะคอนฟกในแอพพลิเคชั่นที่มา

พรอมกับตัวกลองก็ทําไดเชนกัน ทั้งนี้เพื่อกําหนดความปลอดภัยในการเขาถึงตัวกลอง, การกําหนดเวลาการ

บันทึก, กําหนดการจับภาพ หรือคาอื่นๆ ในแอพพลิเคชั่นของตัวกลองตามที่ตองการไดอยางเรียลไทม 
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ในทางกลับกันหากเปนกลองแบบเดิม จะตองเสียเวลาถอดกลองออกมา แลวเอาสายเคเบิลสําหรับจัดการเพื่อ

มากําหนดคาตางๆ ใหกับตัวกลอง และตองเปนสายเคเบิลในการคอนฟกอุปกรณเทานั้น อีกทั้งกลองบางรุนก็ 

ไมสามารถคอนฟกอะไรไดเลย 

5. ในสวนของฟงชั่นทํางานและคุณภาพของกลอง เราสามารถเชตคาที่ตัวระบบใหสามารถดูความเคลื่อนไหวตางๆ 

ผานทาง Internet ได ไมวาจะอยูที่ไหนเราก็สามารถดูภาพไดโดยไมตองไปดูผานจุดศูนยกลางรวมภาพใดๆ 

เพียงแคมีสัญญาณอินเตอรเน็ตก็สามารถดูภาพความเคลื่อนไหวไดแลว ทั้งนี้เพราะการอิงบนพื้นฐาน IP ทําให

มันกลายเปนสวนหนึ่งของระบบคอมพิวติ้ง (Computing) ดังนั้นเราสามารถที่จะแอ็คเซส (Access) ผานทาง

บราวเซอรและมอนิเตอรส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในองคกรที่มีกลอง IP ติดตั้งไวผานทางอินเตอรเน็ต บางครั้งก็

สามารถเชตคาติดตั้งกลองผาน Wireless ในรัศมีที่สามารถทําการได ทําใหไมยุงยากในการเดินสาย LAN ไปยัง

จุดติดตั้งกลอง ซึ่งเหมาะสําหรับการติดตั้งในแบบ Indoor ระยะใกลๆ  

6. ดวยเทคโนโลยีไรสาย เราสามารถวางกลองไวในจุดที่หางจากเครื่องคอมพิวเตอรไดโดยไมจําเปนตองเดินสายไฟ 

เปนรอยๆ เมตรอีกตอไป ประกอบกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางตอเนื่องของโทรศัพทมือถือ และ PDA (personal 

digital assistant) ทําใหเราสามารถดูภาพสดๆ จากมือถือ ในระหวางที่เดินทางไปยังสถานที่ตางๆ นอกจากนี้ยัง

สามารถกําหนดพาสเวิรด หรือการเขารหัสใหกับตัวกลองเพื่อปองกันผูไมประสงคดีเขาไปปรับคาคอนฟกอุปกรณ

ตางๆ ได อุปกรณบางรุนยังสามารถอินทริเกรด(Intrigrad) กับระบบระวังภัยอื่นได เชน ระบบ Alarm, ระบบ

การจัดการอาคาร, ระบบแอ็คเซสคอนโทรล (Access trol), ระบบจราจร เปนตน สวนคุณภาพของภาพใน

กลอง IP Camera จะมีการใหภาพที่มีลักษณะเปนสีที่กําหนดในลักษณะของเมกกะพิกเซล ( Mega-Pixel) ทํา

ใหมีความละเอียดของภาพที่สูง  เมื่อรวมกับเทคโนโลยีการสแกนภาพที่เปนแบบโพรเกรสซีฟสแกน  

(Progressive Scan ) ทําใหภาพที่ออกมามีความละเอียดยิ่งขึ้น พรอมกันนั้นยังมีระบบโคเดค (Codec) ที่ใช

ในการบีบอัดสําหรับสงสัญญาณ อาทิ Motion JPEG, MPEG-4 Part ก็ยังได นอกจากนี้ยังสามารถทําการซูม

ในลักษณะแบบดิจิตอลซูมได ทําใหสามารถมองเห็นภาพที่อยูไกลไดดี ซึ่งดีกวาการซูมแบบธรรมดาในกลอง 

CCTV แบบเดิม 

มองอยางรอบดานในการลงทนุ 

การจะวัดวา ระหวางกลอง CCTV กับกลอง IP Camera  แบบไหนจะสิ้นเปลืองเงินลงทุนมากกวากัน ถาจะวัด

จากปจจัยดานราคาเปนหลักอาจทําใหหลายทานถอดใจกับราคากลอง IP Camera ที่มีราคาแพงกวา CCTV เกือบเทา 

การพิจารณาเพียงดานราคาจึงเปนการมองการลงทุนที่แคบเกินไป เพราะไมไดมองภาพรวมของการลงทุนทั้งหมด ดังนั้น

เราจึงตองมองถึงปจจัยดานอื่นประกอบดวย เชนหากในสถานการณที่มีจํานวนกลองเทากัน เราตองมองถึงตําแหนงการ

ติดตั้งกลอง คาแรงในการดําเนินงาน คาอุปกรณที่เกี่ยวกับการกระจายกระแสไฟและสัญญาณขอมูลภาพ ตัวเก็บบึนทึก

ขอมูล ส่ิงอํานวยความสะดวก อุปกรณพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งคาบํารุงรักษาระบบ หากเอาขอมูลเหลานี้มาพิจารณา
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เมื่อมองภาพรวมของการลงทุนจะพบวา กลอง CCTV จะลงทุนในสวนของอุปกรณที่เกี่ยวของ รวมถึงคาแรงในการติดตั้ง 

คาวางระบบโครงสรางการติดตั้งสาย  การดูแลรักษา ส้ินเปลืองและยุงยากกวา  

(ทานที่สนใจรายระเอียดบทวิเคาระหเปรียบเทียบการลงทุนดังกลาวสามารถเขาไปดูขอมูลไดที่ www.windowsitpro.net/ 

mail/index.php/download เลือก ไฟล AXIS_TCOPDF) 

  

 

                                                รูปประกอบระบบการทํางานของกลอง IP Camera 

  

ขอสรุป 
 การถือกําเนิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ยอมใหประสิทธิภาพและการทํางานที่ดียิ่งขึ้น  อํานวยความ

สะดวกแกผูใชงานมากขึ้น ตลอดจนชวยลดคาใชจายขององคกร  หลายๆ เทคโนโลยีที่อิงอยูบนพื้นฐาน IP ตางไดรับ

ประโยชนอยางเต็มเปยม   รวมไปถึงการใชงานกลองวงจรปดที่อาศัย IP เปนส่ือกลางของระบบการทํางาน  และนาจะตอบ

โจทยใหกับความปลอดภัยในปจจุบันได  

ดังนั้นหลายๆ องคกรที่ตองการระบบการตรวจตราของกลองวงจรปดที่ใหประสิทธิภาพที่มากกวากลอง CCTV 

อยางเดิมที่มีอยูใหคุมคากับการลงทุน กลอง IP Camera นาจะเปนทางเลือกที่ดีของระบบความปลอดภัย  
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แหลงขอมูลที่อางอิง 1. http://www.windowsitpro.net/mail/index.php/download 

                             2. บทความโดยพัชรวัชร  สมเกียรติ ในนิตยสาร Windows IT Pro ฉบับ มิ.ย.-ก.ค. 52 
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