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บทนํา 
 

๑. ความเปนมาและความสําคัญ 

๑.๑ นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๙๖/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใชงานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ัวประเทศ 

ประกอบดวย ๓ คณะ คือ คณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

ท่ัวประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบการใชงานระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการตรวจสอบการใชงานระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระดับจังหวัด 

โดยคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ัวประเทศ ซ่ึงรอง

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน และหัวหนาผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแผนการบูรณาการและวางระบบการเชื่อมโยง

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ( CCTV) ท่ัวประเทศ เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และรายงาน

ผลการดาเนินการตรวจสอบ และบูรณาการเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ทั่วประเทศ ใน

ภาพรวมตอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทราบ พรอมทั้งนําเสนอปญหาอุปสรรคและเสนอแนะ

แนวทางในการแกไขปญหา การดําเนินการของจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธานกรรมการบริหารการบูรณา

การแผน และระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ัวประเทศ ไดมีคําสั่งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการ

แผนและระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

แตงตั้ง คณะอนุกรรมการกําหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

และการใชประโยชนจากกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ทั่วประเทศ ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ี

ไดรับมอบหมาย เปนประธานอนุกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีกําหนดแนวทางบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยง

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ัวประเทศ การใชประโยชน การบํารุงรักษา และการรักษาความ

ปลอดภัยของศูนยควบคุมและขอมูลระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

และระดับประเทศ สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และนํามาใชประโยชน ในการวางแผนดานความ

ม่ันคง และรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศไดอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังกําหนดแผนปฏิบัติการ 

งบประมาณ และดําเนินการขับเคลื่อนใหเกิดความเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ของ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน และกําหนดแนวทางการพัฒนา

ระบบเชื่อมโยงกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในอนาคต 

๑.๓ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ไดรับมอบหมาย (นายประยูร รัตนเสนีย) ประธาน

คณะอนุกรรมการกําหนดแผนบรหิารจัดการระบบการเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และการ

ใชประโยชนจากกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ทั่วประเทศ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกําหนดแผน

บริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และการใชประโยชนจากขอมูลระบบ



กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ัวประเทศ ท่ี ๑/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๗พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีอํานาจหนาท่ี 

พิจารณาเสนอแนวทางการบริหารจัดการขอมูลและการรักษาความปลอดภัยขอมูลในระบบรายงานผลการ

ตรวจสอบการใชงานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) แนวทางการบริหารจัดการระบบเชื่อมโยง

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ัวประเทศ การใชประโยชน การบํารุงรักษา และการรักษาความปลอดภัย

ของศูนยควบคุมและขอมูลของระบบเชื่อมโยงกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

และภาพรวมของประเทศ แผนปฏิบัติการ งบประมาณ และขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบกลองโทรทัศน

วงจรปด (CCTV) ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ มาตรการสงเสริมการบูรณาการใชประโยชน

ขอมูลระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) รวมกันระหวางภาคราชการ และภาคเอกชน เพ่ือผลักดันใหเกิด

การบูรณาการเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ัวประเทศ ท่ีสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือไดมาซ่ึงแผนปฏิบัติการบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

และการใชประโยชนจากขอมูลระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ัวประเทศท่ีความสัมพันธ อันนําใช

ประกอบกับการดําเนินงานแผนยุทธศาสตรฯและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธกับภาคีเครือขาย 

 ๒.๒ เพ่ือนําแผนปฏิบัติการฯ ไปใชเปนฐานขอมูลในการจัดทําแผนอ่ืนๆตอไป 

๓. ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 ๓.๑ หนวยงานภาครัฐและเอกชนตองมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลอยางเปนระบบ โดย

เริ่มจากหนวยงานภาครัฐซ่ึงตองทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลองโทรทัศนวงจรปด(CCTV)ใหทันสมัย เชน 

การเปลี่ยนใชกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) แบบ Digital ท่ีลองรับ Network System  

 ๓.๒ หนวยงานเจาของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ตองใหความรวมมือในการอนุญาต

ใหเขาถึงขอมูลของแตละหนวยงาน เพ่ือสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๓ การอบรมใหความรูตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดูแลระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ของ

แตละหนวยงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีความพรอมและความสามารถตลอดเวลา 

๔. ประโยชนท่ีจะไดรับ  

 ๔.๑ การใหบริการภาคประชาชนจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 ๔.๒ การแลกเปลี่ยนและสนับสนุนขอมูลระหวางหนวยงานจะทําไดรวดเร็วข้ึนเพ่ือนําไปใชในการ

แกไขปญหาดานอ่ืนๆเชนปญหาการจราจร และปญหาดานอาชญากรรม เปนตน 

 ๔.๓ อุปกรณระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จะถูกใชงานอยางมีประสิทธิภาพ  

๕. ปญหาและอุปสรรค 

 ๕.๑ กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ีติดตั้งในปจจุบันสวนใหญไมสามารถสนับสนุน เทคโนโลยี 

(software)ใหมๆไดซ่ึงหากตองการปรับปรุงก็ตองใชงบประมาณสูง 

 ๕.๒ กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท้ังระบบมีท้ังประเภทแอนะลอกและดิจิทัลจึงทําใหการ

เชื่อมโยงระบบตองมีการปรับเปลี่ยนใหเปนประเภทเดียวกัน 



 ๕.๒ ความจํากัดของบุคลากรท่ีมีไมเพียงพอตอการใหบริการตอประชาชน 

 ๕.๓ งบประมาณในการจัดอบรมใหกับเจาหนาท่ีมีจํากัด 
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สารบัญคํายอ 

A Ampere 

B/s Byte per second 

b/s Bit per second 

BS British Standards 

CCTV Closed-circuit Television 

CD Compact Disk 

DVD Digital Versatile Disk 

DVR Digital Video recorder 

EN European Standard 

FPS Frame per second 

HD High Definition 

Hz Herz 

ID Identification 

IEC International electrotechnical commission 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IP camera Internet Protocol camera 

IR Infrared 

IT Information Technology 

LED Light Emitting Diode 

m meter 

MP Mega Pixel 

MPEG-4 Moving Picture Expert Group ๔ 

NVR Network Video recorder 

PC Personal Computer 

PE Polyethylene 

PoE Power over Ethernet 

PVC PolyVinyl Chloride 

QVGA Quarter Video Graphics Array 

SSTP Screened Shielded Twisted Pair 
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STP Shielded Twisted Pair 

UPS Uninterruptible Power Supply 

UTP Unshield Twisted Pair 

V Volt 

VAC Volts Alternating Current 

VDC Volts Directs Current 

VMS Video Management System 

W Watt 
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ศัพทบัญญัติ 

เครือขายอินเทอรเน็ต Internet Network 

เครื่องแมขายคอมพิวเตอร server 

เทคโนโลยีท่ีทําใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถติดตอส่ือสาร 

กับอุปกรณใหมไดอยางอัตโนมัติ 

Plug and Play 

เสนใยแกวนําแสง Fiber Optics 

แสงท่ีมนุษยมองเห็น Visible Light 

แอนะล็อก Analog 

โปรแกรมท่ีถูกออกแบบมาเพื่อแอบแฝง Trojan 

กลองโทรทัศนวงจรปดแบบแอนะล็อก Analog CCTV Camera 

กลองโทรทัศนวงจรปดแบบไอพ ี IP Camera 

กลองบรรจุกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV housing 

การเช่ือมโยงการส่ือสารแบบดาว Star topology 

ความกวางของคล่ืนความถ่ีในเครือขาย Bandwidth network 

จานโลหะเคลือบดวยสารแมเหล็ก Hard disk 

ชองทางการเช่ือมตอกับอุปกรณ Port 

ชองทางการติดตอกับเครื่องของตัวผูใชเอง Port Loop Back 

ช้ินสวนอุปกรณตางๆท่ีสามารถมองเห็นได Hardware 

ชุดคําส่ังท่ีใชควบคุมคอมพิวเตอร Software 

ตารางการกําหนดเสนทางของไอพ ี IP routing table 

ผูดูแลระบบเครือขาย System Administrator/Admin 

ภาพตอวินาที Frame per Second 

ภายในอาคาร Indoor 

ภายนอกอาคาร Outdoor 

ระบบจัดการวิดีโอ Video Management System 

ระยะหางระหวางเลนสและเซ็นเซอรรับภาพ Focal Length 

รายการ Check list 

ศูนยรวมการส่ังคําส่ังตางๆเพื่อวัตถุประสงคหนึ่งๆ Command Center 

ศูนยรวมอุปกรณสําหรับการวางแผนตางๆ War room 

สามารถทํางานไดโดยไมตองพึ่งอุปกรณอื่น Stand-alone 

จ 
 



สายสัญญาณ Internet Cable Meter 

อุปกรณท่ีเช่ือมตออุปกรณคอมพิวเตอรเขาดวยกัน Hub 

อุปกรณบันทึกเสียงหรือวิดีโอ recorder 

อุปกรณสําหรับเก็บขอมูล Flash Drive 

อุปกรณสําหรับเช่ือมกลุมเครือขายเขาดวยกัน Internet Network Switch 

ฉ 
 



๑. ภาพรวมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดเปนการเช่ือมโยงกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีติดต้ังในบริเวณตางๆ มาบันทึก 

หรือตรวจสอบภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีศูนยกลางผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร หัวขอนี้กลาวถึง

ภาพรวมและสวนประกอบพื้นฐานตางๆ ของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด และความรูพื้นฐานท่ีจําเปนตอการ

ติดต้ังและบํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

๑.๑ ระบบจัดการวิดีโอ 

 ระบบจัดการวิดีโอ หรือ Video Management System (VMS) หมายถึง ระบบการจัดการรวบรวม

ภาพวิดีโอจากกลองวิดีโอวงจรปดท่ีมีติดต้ังในบริเวณตางๆ เขาดวยกันสําหรับเฝาระวังความปลอดภัยและ

นํามาบันทึกเปนไฟลวิดีโอสําหรับการดูยอนหลัง VMS สามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆ ไดเปน ๒ ประเภท 

ดังนี้ 

๑. Stand-alone VMS เปนระบบจัดการวิดีโอจากกลองโทรทัศนวงจรปดภายในเครือขาย มักติดต้ัง

เพื่อบันทึกภาพวิดีโอภายในบาน เพื่อนําภาพวิดีโอไปใชเปนหลักฐานในกรณีท่ีเกินเหตุการณท่ีไม

คาดคิด การดูภาพวิดีโอสามารถทําได ๒ กรณีคือ การดูภาพวิดีโอจากจอภาพสดและการดูภาพ

ยอนหลังจากท่ีบันทึกไวภายใน VMS ขอจํากัดของระบบจัดการวิดีโอในลักษณะนี้  คือ การ

บันทึกภาพวิดีโอของระบบจะมีขีดจํากัดเรื่องของความจุขอมูลภาพวิดีโอ 

๒. Network VMS เปนระบบจัดการภาพวิดีโอจากกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีสามารถเขาถึงระบบ VMS 

ไดผานทางเครือขายคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต ผูดูแลระบบสามารถเขาชมภาพถายทอดสด

จากกลองวิดีโอวงจรปดท่ีมีในระบบและดูภาพวิดีโอยอนหลังไดจากท่ีใดก็ได ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบท่ี

มากกวา Stand-alone VMS สงผลให Network VMS ไดรับความนิยมจากผูใชงานมากกวา 

เนื่องจากการใชงานท่ีงายข้ึนและสะดวกสบาย 

 ถึงแมวาระบบจัดการวิดีโอสามารถจัดการภาพวิดีโอจากกลองโทรทัศนวงจรปดได แตระบบดังกลาถือ

ไดวาเปนหนวยยอยท่ีสุด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการภาพวิดีโอและไฟลวิดีโอท่ีดีข้ึน หนวยงานตาง ๆ 

สามารถบูรณาการระบบจัดการวิดีโอเขาไวดวยกัน เพื่อใหงายตอการเขาถึงขอมูลและใชประโยชนมากท่ีสุด 

โดยท่ีแตละหนวยยอยของระบบจัดการวิดีโอจะตองเช่ือมขอมูลของหนวยเขาระบบจัดการวิดีโอของหนวยงาน

ท่ี รับผิดชอบเฉพาะหรือหนวยงานตนสังกัด หรือหรือท่ีรูจักกันดีในนามของศูนยบัญชาการระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดหรอื Command Center 

๑ 
 



ศูนยบัญชาการระบบกลองโทรทัศนวงจรปดหรือ Command Center เปนศูนยรวมการ ควบคุม/

ตรวจสอบ/บันทึก/เฝาระวัง กลองโทรทัศนวงจรปดท้ังหมด ท้ังจากกลองท่ีหนวยงานนั้น ๆ ดูแลในพื้นท่ีและ

จากหนวยงานยอยภายใตการกํากับ มักจะเรียกวา War room ดังแสดงในรูป ๑ 

 

รูป ๑ รูปแบบการเช่ือมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

  

 
 

๒ 
 



 

 

รูป ๒ การเช่ือมโยงระหวางหนวยงานยอยไปยังศูนยบัญชาการ 

 ศูนยบัญชาการระบบกลองโทรทัศนวงจรปดจะเช่ือมตอขอมูลระบบจัดการกลองโทรทัศนวงจรปดยอย

เขาดวยกันผานทางอุปกรณเครือขายดังรูป ๑ และ รูป ๒ โดยท่ัวไประหวางกลองโทรทัศนวงจรปดและอุปกรณ

เครือขายข้ันตนจะใชสวิทชเปนชุมสายและอาจจะเช่ือมไปยังสวิทชหรือเราเตอรในระดับช้ันถัดไปเพื่อสงตอไป

ยังระบบบันทึกภาพ ในแตละระบบบันทึกภาพจะสงขอมูลไปยังศูนยบัญชาการโดยใชอุปกรณเครือขายใน

ลักษณะเดียวกัน 

๑.๒ รายละเอียดคุณสมบัติกลองโทรทัศนวงจรปด 

 กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีนิยมใชงานกันในปจจุบันแบงออกเปนสองประเภทใหญๆ คือกลองโทรทัศน

วงจรปดแบบแอนะล็อก (Analog ClosedCircuit Television Camera: Analog CCTV Camera) และ

กลองโทรทัศนวงจรปดแบบ IP (Internet Protocol Camera: IP camera) โดยท่ีกลองโทรทัศนวงจรปดแบบ

แอนะล็อกจะเช่ือมตอกับระบบบันทึกภาพแบบดิจิทัล การแสดงวิดีโอยอนหลังสามารถทําได ท่ีเครื่อง

บันทึกภาพวิดีโอหรือใชส่ือบันทึกขอมูลนําภาพวิดีโอออกมาแสดงบนคอมพิวเตอร ในขณะท่ีกลองโทรทัศน

วงจรปดแบบ IP จะใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการทํางานเปนหลัก และสามารถแสดงภาพวิดีโอไดทันที

หรือแสดงภาพยอนหลังไดหากมีเครือขายอินเตอรเน็ต 

 คุณสมบัติของอุปกรณในระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ท่ีเหมาะจะใชงานในระบบโดยท่ัวไปนั้น ควรจะ

ไดรับการรับรองมาตรฐานข้ันตํ่าคือ BSEN (IEC) 62676 series 2014 [๑๑] หรือเทียบเทา ซึ่งจะเปนการ

กําหนดคุณลักษณะความทนทานตอสภาพแวดลอมและความนาเช่ือถือของอุปกรณทุกชนิดในระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด อยางไรก็ตามคุณสมบัติพื้นฐานของกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีจะนํามาใชงานในระบบได

ควรประกอบไปดวยคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 

๓ 
 



๑.๑.๑. ความสามารถในการทํางานในสภาพตาง ๆ [๑๒] 

 สภาพการทํางานของกลองโทรทัศนวงจรปดสามารถแบงออกได เปน ๒ ประเภทใหญ คือ 

กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีสามารถทํางานไดเฉพาะกลางวันและกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีทํางานไดท้ังกลางวัน

และกลางคืน 

กลองโทรทัศนวงจรปดโดยท่ัวไปมักเปนกลองท่ีใชงานในเวลากลางวันนิยมติดต้ังเพื่อใชงานภายใน

อาคารสวนกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีทํางานไดท้ังกลางวันและกลางคืน (Day and Night CCTV) นิยมติดต้ังท้ัง

ภายในและภายนอกเปนกลองโทรทัศนท่ีเพิ่มอุปกรณหรือเซนเซอรบางชนิดเขาไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

ถายภาพในเวลากลางคืนไดยกตัวอยางเชน การใสหลอดไฟเขาไปกับกลองเพื่อเพิ่มความสวางของพื้นท่ีนั้น ๆ 

การติดต้ังเลเซอร (Laser Sensor) หรือการติดต้ังอินฟราเรด (Infrared Sensor: IR Sensor) ท่ีนิยมมากใน

ปจจุบันเนื่องจากมีราคาท่ีถูกกวาเลเซอร 

อินฟราเรดเปนแสงท่ีมีความยาวคล่ืนมากกวาแสงสีแดงในสเปกตรัม สามารถเปลงออกมาไดจาก

หลอด LED (Light Emitting Diode) ขอดีของแสงชนิดนี้คือสามารถเดินทางไปไดไกลกวาแสงท่ีมนุษยมองเห็น 

(Visible Light) หรือแสงไฟท่ัวไปจากหลอดไฟ ทําใหเก็บรายละเอียดไดมากกวาแสงไฟปกติ และดวยแสงชนิด

นี้มนุษยไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา จึงมักถูกนํามาชวยถายภาพตอนกลางคืนแทนการติดต้ังหลอดไฟ

ปกติเพื่อเพิ่มความสวาง จากขอดีนี้จึงไดมีการนําแสงอินฟราเรดมาใชงานรวมกับกลองเพื่อท่ีจะใชถายภาพใน

สถานท่ีท่ีมีแสงนอยหรือมืดสนิท โดยเมื่อแสงอินฟราเรดกระทบกับวัตถุจะสะทอนกลับมายังตัวรับและตีความ

จากแสงท่ีสะทอนกลับมาออกเปนภาพ 

กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีสามารถทํางานไดเฉพาะกลางวันและกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีทํางานไดท้ัง

กลางวันและกลางคืนการกําหนดความเขมแสงพื้นฐานท่ีใชไดในกลางวัน มีปจจัยท่ีควรคํานึงดังนี้ 

๑) การกําหนดความเขมแสงพื้นฐานท่ีใชไดในเวลากลางวัน 

ความเขมแสงพื้นฐานท่ีใชไดในเวลากลางวัน กลองโดยท่ัวไปมีคาอยูระหวาง ๐.๐๑ – ๑ 

LUX  ข้ึนอยูกับกลองแตละรุนและการผลิต กลองโทรทัศนวงจรปดสามารถถายภาพไดหากมีความเขมแสงไม

ตํ่ากวาคานี้ โดยแสง ๐.๐๑ – ๑ LUX หมายถึงมีแสงสวางมากเพียงพอท่ีจะสามารถมองเห็นไดโดย

เปรียบเทียบกับ 19ตาราง ๑19 การกําหนดความเขมแสงพื้นฐานท่ีใชไดในกลางคืน 

ความเขมแสงพื้นฐานท่ีใชไดในเวลากลางคืน กลองโดยท่ัวไปมีคาอยูท่ี ๐ LUX หรือมืด

สนิท ข้ึนอยูกับกลองแตละตัว กลองโทรทัศนวงจรปดไมสามารถถายภาพไดในตอนกลางคืนตองเปล่ียนไปใช

เซนเซอรชวยถายภาพท่ีสามารถรองรับคล่ืนแสงยานอื่นท่ีมนุษยมองไมเห็น เชน IR (มีความยาวคล่ืนแสง 

๗๕๐-๑๔๐๐ nm.)หรือ Laser โดยจําเปนตองมีแหลงกําเนิดแสงยานนั้น ๆ อยูในบริเวณเฝาระวังหรือมีภายใน

๔ 
 



กลองสามารถทํางานอัตโนมัติเมื่อตรวจสอบสภาพแวดลอมแลวแสงมีความเขมไมเพียงพอตอการบันทึกดวย

แสงในยานท่ีตามนุษยมองเห็น 

๒) IR LED สําหรับการใชงานในกลางคืนหรือหองมืด 

IR LED คือหลอดไอโอดเปลงแสงชนิด Infrared แบบกินพลังงานตํ่า โดยท่ัวไปแสงยาน 

Infrared ท่ีนิยมใชในระบบกลองวงจรปดจะมีความยาวคล่ืนแสงท่ี ๘๕๐ nm. ซึ่งตามนุษยจะมองไมเห็น สงผล

ใหกลอง CCTV ท่ีติดต้ังไมเปนจุดสังเกตไดงาย แตอยางไรก็ดีการใชงาน IRLED เปนแหลงกําเนิดแสงเพื่อ

ถายภาพกลางคืนมีขอจํากัดคือระยะหรือพื้นท่ีท่ีใชงานไดมีจํากัดตามมุมและความเขมของ IR ท่ีสองไปยังพื้นท่ี

นั้น ๆ ซึ่งแตกตางกับการใชงานตอนกลางวันท่ีมีแสงสวางจากดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสดงอื่น ๆ ท่ีมีความ

เขมแสงสูงทําใหพื้นท่ีนั้น ๆ สวาง 

สําหรับกลองท่ีมี IR LED แบบพรอมติดต้ังมานั้น (built-in) จะเปนกลองท่ีพรอมใชงาน

และมีระบบเปดปดการทํางานของกลองทันทีเมื่อในพื้นท่ีเฝาระวังมีความเขมแสงตํ่ากวาคาท่ีกําหนดอัตโนมัติ 

โดยเซ็นเซอรรับภาพภายในกลองจะรับแสงยาน Infrared ท่ีสะทอนจากวัตถุเขามาท่ีเซนเซอร และทําการ

แปลงเปนภาพ ขนาดพื้นท่ีท่ีสามารถใชงาน IR ไดข้ึนอยูกับจํานวนของ IR LED และ Power ของ IR LED ของ

กลองแตละตัว โดยสวนใหญแลวผูผลิตจะไมระบุการกินพลังงานของ IR LED โดยตรงแตมักจะระบุจํานวน 

LED และระยะไกลสุดท่ี IR LED สามารถสองถึงและเซนเซอรรับภาพยังคงทํางานได โดยพื้นท่ีรองรับการ

ทํางานของกลองชนิดนี้จะข้ึนอยูกับ โดยท่ัวไปแลว IR LED ๑ ดวงจะมีกําลังขับอยูประมาณ ๐.๑ watt และมี

มุมกระจายแสงต้ังแต ±๑๗ ถึง ±๒๕ องศา  

๑) จํานวนของ IR LED สัมพันธกับพื้นท่ีท่ีใชงานไดโดยตรง โดยจํานวนของ IR LED และการ

วางตําแหนงของ IR LED ท่ีเหมาะสมจะสามารถคลอบคลุมพื้นท่ีการทํางานของกลองไดราว

รอยละ ๘๕ ของพื้นท่ีภายในภาพของกลอง 

๒) Power ของ IR LED สัมพันธกับระยะทางของพื้นท่ีท่ีแสงสองถึง โดยยิ่งมี Power สูงจะได

ระยะทางท่ีแสง IR สองถึงไดไกลข้ึน โดยท่ัวไปแลว IR LED มีพลังงานอยูท่ี ๐.๑-๐.๒ watt 

ตอหลอด ซึ่งหากมีการเลือกใช IR LED ท่ีมีกําลังสงสูงมากพอจะสงผลใหคุณภาพของภาพท่ี

บันทึกไดสูงข้ึน 

ปจจัยท้ังสองทําใหประสิทธิภาพการถายภาพในเวลากลางคืนดีข้ึน แตก็ตองแลกมาดวย

การใชพลังงานไฟฟาของกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีมากข้ึนดวย ไมวาจะเปนการเพิ่มจํานวน IR LED หรือ Power 

ของ LED ก็ตาม 

๕ 
 



19ตาราง ๑ คาความสวา19ง19  [๖][๗][๖] 

รูปแบบของแสง ปริมาณแสง (LUX) 

แสงแดด ๑๐,๐๐๐ 

แสงไฟในหองทํางาน ๕๐๐ 

แสงไฟหองอานหนงัสือ (สีเหลือง) ๓๐๐ 

ทองฟามีเมฆ ๑๐๐ 

แสงสนธยา ๑๐ 

พลบคํ่า ๑ 

ดวงจันทรเต็มดวง ๐.๑ 

ดวงจันทรไมเต็มดวง ๐.๐๑ 

มืดสนิท ๐ 

๑.๑.๒. ความไวแสงของกลองและคุณภาพ 

ความไวแสงของกลองโทรทัศนวงจรปดสามารถวัดได โดยใชหนวย LUX ซึ่งคา ๑ LUX จะมี

ความสวางเทากับแสงเทียน ๑ เลม กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีมีคุณภาพสูงจะมีคาความไวสูง โดยจะระบุเปนคา 

Minimum illumination โดยกลอง CCTV ท่ัวไปจะทํางานไดท่ี ๐.๐๑-๑ Lux แตอยางไรก็ตาม CCTV 

คุณภาพสูงจะรองรับแสงไดตํ่ากวา ๐.๐๑ Lux โดยไมรวมความสามารถของกลองชนิด IR LED Built-in แต

อยางไรก็ดี เมื่อพื้นท่ีใชงานมีปริมาณแสงนอย กลอง CCTV ท่ีมี Minimum illumination ตํ่ากวา ๐.๐๑ Lux 

จะพบเจอปญหาสัญญาณรบกวนภายในภาพทําใหคุณภาพของภาพลดลงตามไปดวย 

๑.๑.๓. ความละเอียดภาพ 

 ความละเอียดภาพ สําหรับในปจจุบัน (๒๕๖๑) กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีผานมาตรฐาน BSEN 

62676-1-1 [๑๑] จะมีความละเอียดของภาพข้ันตํ่าท่ี ๖๔๐ x ๗๒๐ พิกเซลล แตอยางไรก็ตามความละเอียด

ภาพนี้ ไมเพียงพอสําหรับการตรวจสอบยอนหลังเพื่อใชเปนหลักฐานเพิ่มเติม โดยเฉพาะความชัดเจนของภาพ

ใบหนาและปายทะเบียนในพื้นท่ีเกิดเหตุ ซึ่งในกรณีมีการติดต้ังกลองในมุมกวางเพื่อใชในการบันทึกเหตุการณ

นั้น ควรมีความละเอียดไม ตํ่ากวา  ๑ megapixels  (๑๒๘๐ x ๗๒๐) เพื่ อให ไดประโยชน สูง สุด  

 

๖ 
 



19ตาราง ๒ ตารางความละเอียดภาพและช่ือเรียก [๑] 

ช่ือเรียก จํานวนพิกเซล แนวนอน จํานวนพิกเซล แนวต้ัง 

๑ MP/ ๗๒๐P ๑๒๘๐ ๗๒๐ 

QVGA ๑๒๘๐ ๙๖๐ 

๑.๓ MP ๑๒๘๐ ๑๐๒๔ 

๒ MP/ ๑๐๒๔ ๑๙๒๐ ๑๐๘๐ 

๒.๓ MP ๑๙๒๐ ๑๒๐๐ 

๓ MP ๒๐๔๘ ๑๕๓๖ 

๕ MP ๒๕๖๐ ๑๙๒๐ 

๑.๑.๔. ขนาดของเซนเซอรรับภาพ 

 ขนาดเซนเซอรรับภาพ มีผลเปนอยางยิ่งตอคุณภาพของภาพและการเลือกทางยาวโฟกัสของ

เลนสท่ีติดต้ังบนกลองโทรทัศนวงจรปด สําหรับการทําการบันทึกหรือเพื่อสงตอไปยังระบบอัจฉริยะอื่น ๆ ใน

การตรวจปายทะเบียน หรือ ระบุอัตลักษณบุคคล โดยท่ัวไปแลวความตองการขนาดภาพในการระบุตัวบุคคล

นั้นตองการภาพใบหนาท่ีมีความสูงไมตํ่ากวา ๙๐ พิกเซล และจากมาตรฐาน IEC 62676-4 กําหนดใหภาพมี

ความหนาแนนท่ี ๒๕๐ พิกเซลตอความสูง ๑ เมตร ในระนาบของวัตถุ เพื่อใหภาพมีความคมชัดมากพอในการ

ชวยระบุอัตลักษณบุคคลกอเหตุ  

๗ 
 



รูป ๓ ขนาด Sensor รับภาพท่ีอยูภายในกลองโทรทัศนวงจรปด 

ความหนาแนนของพิกเซลตอความสูง [๑๐] มีวิธีการคํานวณ คือ นําความจํานวนพิกเซลดาน

ความสูงของภาพหารดวยความสูงพื้นท่ีจริง เชน กลอง CCTV มีความละเอียด ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ บนพื้นท่ี

ถายภาพ ๓ เมตร จะไดความหนาแนนของ Pixel ตอความสูงท่ี  

๑๐๘๐

๓
= ๓๖๐ pixels/meter 

๑.๑.๕. ความยาวโฟกัสของเลนส 

ความยาวโฟกัสของเลนสจะมีการระบุเปนระยะ mm. ซึ่งการติดต้ังกลอง CCTV ชนิดท่ี

สามารถปรับเปล่ียนความยาวโฟกัสเลนสไดนั้นมีความจําเปนตองคํานึงถึงการเลือกความยาวโฟกัสตอพื้นท่ีท่ี

เฝาระวัง โดยในการเลือกความยาวโฟกัสท่ีแตกตางกันจะสงผลใหพื้นท่ีเฝาระวังมีมุมและความกวางของพื้นท่ีท่ี

ปรากฏภายในภาพตางกัน การคํานวณความยาวโฟกัสใหครอบคลุมพื้นท่ีเปาหมาย  

 

 

 
 

 

๘ 
 



 

รูป ๔ ความยาวโฟกัสของเลนส 

การคํานวณหามุมของรูป  𝛼𝛼 = 2 arctan 𝑑𝑑
2𝐹𝐹

 

โดยท่ี   

α มุมมองกวางสุดของภาพ 

F คือระยะโฟกัสของเลนส 

d คือความกวางของเซนเซอรรับภาพ 

และจะไดความกวางของพื้นท่ีเฝา (Object ) ระวังจาก 

object = 2 𝑆𝑆1 tan �
∝
2
� 

โดยสมการขางตนสามารถปรับใชไดท้ังแนวแกนต้ังและแกนนอนของกลอง และแสดงใหเห็น

ถึงการกําหนดระยะโฟกัสเลนสท่ีเหมาะสมเมื่อรูความกวางของพื้นท่ีท่ีใชในการเฝาระวัง 

  

๙ 
 



๑.๑.๖. ความคงทนตอสภาพแวดลอม 

การทนทานตอส่ิงแวดลอมของกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีติดต้ังท้ังภายในภายนอกนั้น จะมี

ขอกําหนดมาตรฐาน International Protection Marking (IPxx) ตามมาตรฐาน IEC 60529 นั้นสามารถ 

แบงเลขมาตรฐานเปน ๒ สวน 

ตัวเลขหลักท่ี ๑ หมายถึง ความสามารถในการปองกันของแข็ง ๗ ระดับ (๐-๖) ดังแสดงใน

ตาราง ๓19 

ตัวเลขหลักท่ี ๒ หมายถึง ความสามารถในการปองกันของเหลว ๑๑ ระดับ (๐-๙K) ดังแสดง

ในตาราง ๔ 

  

๑๐ 
 



19ตาราง ๓ ตัวเลขหลักท่ี ๑ มาตรฐานการคงทนตอสภาพแวดลอม 

ระดับการปองกัน รายละเอียด 

๐ ไมมีการปองกันใดๆ 

๑ ปองกันของแข็งท่ีมีขนาด ๕๐ mm ข้ึนไป 

๒ ปองกันของแข็งท่ีมีขนาด ๑๒ mm ข้ึนไป 

๓ ปองกันของแข็งท่ีมีขนาด ๒.๕ mm ข้ึนไป 

๔ ปองกันของแข็งท่ีมีขนาด ๑ mm ข้ึนไป 

๕ ปองกันฝุนได แตอาจ มีฝุนเล็กนอยเล็ดลอดเขาไป โดยฝุนท่ีลอด

เขาไปจะไมมีผลตอการทํางานอุปกรณ 

๖ ปองกันฝุนไดสมบูรณ 

 

  

๑๑ 
 



19ตาราง ๔ ตัวเลขหลักท่ี ๒ มาตรฐานการคงทนตอสภาพแวดลอม 

ระดับการปองกัน รายละเอียด 

๐ ไมมีการปองกันใดๆ 

๑ ปองกันหยดน้ําท่ีตกกระทบในแนวต้ังกับตัวอุปกรณเทานั้น 

๒ ปองกันหยดน้ําท่ีตกกระทบในแนวเฉียงรอบตัวอุปกรณไดทํามุมสูงสุด ๑๕ 

องศาจากแนวต้ัง 

๓ ปองกันละอองน้ําท่ีตกกระทบในแนวเฉียงรอบตัวอุปกรณไดทํามุมสูงสุด ๖๐ 

องศาจากแนวต้ัง 

๔ ปองกันละอองน้ําท่ีตกกระทบตัวอุปกรณไดจากทุกทิศทาง 

๕ ปองกันน้ําจากการฉีดท่ีตัวอุปกรณไดจากทุกทิศทาง 

๖ ปองกันน้ําจากการฉีดแบบรุนแรงท่ีตัวอุปกรณไดจากทุกทิศทาง 

๖k ปองกันน้ําจากการฉีดแรงดันสูงท่ีตัวอุปกรณไดจากทุกทิศทาง 

๗ ปองกันการแทรกซึมของน้ําจากการแชตัวอุปกรณในน้ําไดท่ีความลึกสูงสุด ๑ 

m เปนระยะเวลาสูงสุด ๓๐ นาที 

๘ ปองกันการแทรกซึมของน้ําจากการแชตัวอุปกรณในน้ําไดแบบถาวร 

๙k ปองกันน้ําจากการฉีดแรงดันสูงพิเศษท่ีตัวอุปกรณไดจากทุกทิศทาง ท่ี

อุณหภูมิน้ําสูงสุด ๘๐ °C 

 

จากตาราง ๔19 ตัวเลขท่ีระบุไวในตามมาตรฐาน IEC 60529 นั้นจะมีความหมายดังยกตัวอยางตอไปนี้  

มาตรฐานกลอง CCTV แบบ IP๖๕ คือ ความสามารถในการปองกันของแข็งระดับ ๖ คือ สามารถ

ปองกันฝุนไดสมบูรณ และความสามารถในการปองกันของเหลวระดับ ๕ คือ ปองกันน้ําจากการฉีดท่ีตัว

อุปกรณไดจากทุกทิศทาง 

๑๒ 
 



มาตรฐานกลอง CCTV แบบ IP๖๖ คือ ความสามารถในการปองกันของแข็งระดับ ๖ คือ สามารถ

ปองกันฝุนไดสมบูรณ และความสามารถในการปองกันของเหลวระดับ ๖ คือ ปองกันน้ําจากการฉีดแบบรุนแรง

ท่ีตัวอุปกรณไดจากทุกทิศทาง 

๑.๒. การบันทึกขอมูลภาพวิดีโอและแบนดวิดท 

การบันทึกภาพวิดีโอจากกลองโทรทัศนวงจรปดจะทําการผานระบบบันทึกภาพวิดีโอ โดยสามารถแบง

ออกเปนสองประเภทใหญๆ  คือ ระบบบันทึกวิดีโอแบบดิจิทัล และ ระบบบันทึกวิดีโอผานเครือขาย โดยท่ี 

ระบบบันทึกวิดีโอแบบดิจิทัล หรือ Digital Video Recorder (DVR) เปนระบบบันทึกภาพท่ีมักใชบันทึกวิดีโอ

จากกลองโทรทัศนวงจรปดในระบบแอนะล็อก ในขณะท่ี ระบบบันทึกวิดีโอผานเครือขาย หรือ Network 

Video Recorder (NVR)  เปนระบบบันทึกภาพท่ีใชบันทีกภาพจากโทรทัศนวงจรปดเเบบIP ท้ังสองระบบมี

ขอดีขอเสียตางกันข้ึนข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 

๑) การวางระบบกลองโทรทัศนวงจรปดกลองเเบบ IP จะมีราคาสูงกวาเเบบแอนะล็อก 

๒) ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดเเบบ IP สามารถดูภาพวิดีโดจากกลองไดโดยตรง หรือสามารถดู

ภาพจาก NVR ไดบนเครื่องคอมพิวเตอร หรือเว็บบราวเซอร อีกท้ังยังสามารถเอาภาพจากระบบ

บันทึกหลายตัวมารวมกันในหนาจอเดียวไดผานทางระบบจัดการแบบรวมศูนย (Central 

Management Systems - CMS) ในขณะท่ีกลองโทรทัศนวงจรปดระบบแอนะล็อกจําเปนตองดู

ภาพผาน DVR เทานั้น 

๓) ถาหาก DVR เกิดความเสียหายจะไมสามารถดูภาพใดๆ ไดเลย เนื่องจากกลองโทรทัศนวงจรปด

ระบบ แอนะล็อกไมสามารถดูภาพจากกลองโดยตรงได ในท่ีนี้ระบบบันทึกจะฝงตัวอยูในสวน 

VMS ทําหนาท่ีบันทึกภาพวิดีโอท่ีไดจากกลองเเตละกลอง 

การบันทึกขอมูลภาพวิดีโอโดยท่ัวไปมีกระบวนการสําคัญคือการบีบอัดขอมูลภาพ (Video 

Compression) เปนกระบวนการท่ีนํามาใชในการแปลงขอมูลภาพจากกลองซึ่งเปนขอมูลอนาล็อกเปนขอมูล

ดิจิตอลเพื่อเก็บขอมูลเหลานั้นบนเครื่องคอมพิวเตอร ขอดีของกระบวนการเหลานี้คือชวยลดไฟลขนาดของ

วิดีโอลงตามวิธีการบีบอัดท่ีเลือกใชทําใหชวยประหยัดเนื้อท่ีท่ีใชเก็บขอมูลวิดีโอ อีกท้ังในดานของการสง

ขอมูลภาพจากกลองวิดีโอวงจรปดไปยัง VMS จะใช Bandwidth นอยลง เนื่องจากขอมูลท่ีตองใชในการสงแต

ละครั้งถูกบีบอัดใหมีขนาดเล็กลง เทคโนโลยีหรือเทคนิคการเขารหัสหรือบีบอัดขอมูลภาพท่ีไดรับความนิยมมี 

WMV MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4  DivX XviD และ X๒๖๔ แตละเทคนิคการบีบอัดมีการพัฒนากันอยาง

ตอเนื่องมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

๑๓ 
 



๑.๒.๑. MPEG (Motion Picture Expert Group) 

เปนเทคนิคท่ีใชกันอยางแพรหลายมากท่ีสุดตัวหนึ่ง ไฟลฟอรแมทท่ีใชจะมี MPG,MPE, MPA, 

M15, MP1, MP2, ฯลฯ ในตระกูล MPEG ประกอบไปดวย MPEG-1,MPEG-2,MPEG-3 และ MPEG-4 

๑)  MPEG-1 เปนเทคนิคการบีบอัดขอมูลวิดีโอในผลิตภัณฑวีซีดี (Video Compact Disc: VCD) 

และไฟลวิดีโอบางประเภท มีไฟลฟอรแมตโดยท่ัวไปเปน MPG และ DAT 

๒)  MPEG-2 เปนเทคนิคการบีบอัดขอมูลวิดีโอในผลิตภัณฑดีวีดี (Digital Video Disc: DVD) 

และไฟลวิดีโอบางประเภท มีไฟลฟอรแมตโดยท่ัวไปเปน VOB 

๓)  MPEG-3 เปนเทคนิคการบีบอัดขอมูลเสียงหรือท่ีรูจักกันดีในช่ือ MP3 มีไฟลฟอรแมต

โดยท่ัวไปเปน MP4 

๔)  MPEG-4 เปนเทคนิคใหมท่ีไดมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ณ ปจจุบัน และถูกนําไปประยุกตใชใน

หลายไฟลฟอรแมต ไมวาจะเปน ASF DivX Xvid และ MP4 

๑.๒.๒. WMV (Windows Media Video) 

เปนเทคโนโลยีการเขารหัสไฟลวิดีโอจากบริษัท Microsoft ท่ีนําเทคนิคการบีบอัดแบบ 

MPEG-4  ไปพัฒนาตอยอด 

๑.๒.๓. DivX 

เปนเทคโนโลยีการเขารหัสไฟลวิดีโอท่ีนําเทคนิคการบีบอัดแบบ MPEG-4 ไปพัฒนาตอยอด 

โดย DivX สรางข้ึนสําหรับผลิตภัณฑ DVD โดยเฉพาะ ไฟลฟอรแมตโดยท่ัวไปคือ AVI 

๑.๒.๔. XviD 

เปนเทคโนโลยีการบีบอัดไฟลวิดีโอของ DivX ในรูปแบบของ Open Source X๒๖๔ เปน

เทคโนโลยีการบีบอัดไฟลวิดีโอท่ีใชเทคนิคการบีบอัดแบบ H.264  หรือ MPEG-4 /AVC ซึ่งไดรับความนิยมเปน

อยางมาก เพราะ ณ ปจจุบันสามารถลดขนาดของไฟลวิดีโอไดเยอะท่ีสุด จึงถูกนํามาใชกับไฟลวิดีโอภาพระดับ 

HD (High  Definition) หรือ FullHD 

กลองหนึ่งตัวท่ีมีการสงขอมูลภาพแบบ Full High Definition (HD) หรือขนาด ๑๙๒๐ x 

๑๐๘๐ พิกเซล จํานวน๒๕ ภาพตอวินาที (frame per second: FPS) โดยเลือกใชการบีบอัดแบบ H.264  

Medium quality มีความตองการแบนดวิดทตอวินาทีอยูท่ี ๓.๕ Megabit per Second (MB/s) และ

ความเร็วในการบันทึกลงฮารดดิสกท่ี ๐.๔ MegaByte per Second (MB/s) ดังแสดงในตาราง ๕ 1 9 ซึ่งในการ

เลือกความละเอียดภาพนั้นข้ึนอยูกับประเภทและมุมกลองในการใชงาน ในกรณีท่ีหนวยงานมีแผนการติดต้ัง

ซอฟตแวรอัจฉริยะอื่น ๆ เขารวมกับระบบจัดการวิดีโอ เชน การตรวจสอบปายทะเบียนอัตโนมัติ หรือ ระบบ

จดจําใบหนาบุคคล หากมีการกําหนดพื้นท่ีในการจับภาพเพื่อเขาใชงานระบบอัจฉริยะดังขางกลาวไปในขางตน 

๑๔ 
 



ขนาดภาพ HD ท่ีบีบอัดปานกลางท้ังแบบ MPEG-4  และ H.264  โดยมีความเร็วประมาณ ๑๐-๑๒ FPS ก็มี

ความละเอียดเพียงพอใหกับระบบสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ในทางกลับกันหากไมมีการกําหนด

พื้นท่ีชัดเจนเพื่อนําขอมูลปอนใหกับระบบอัจฉริยะดังกลาว ความละเอียดภาพระดับ FULLHD ท่ีความเร็ว 

๑๐-๑๒ FPS จะมีความจําเปนเพื่อเพิ่มความแมนยําในการทํางานของระบบ โดยการเช่ือมโยงจากหนวยงาน

ยอยหรือกลองในกลุมยอยผาน VMS ไปยังศูนยบัญชาการ (Command center) ดังแสดงในรูป ๒ การ

เช่ือมโยงระหวางหนวยงานยอยไปยังศูนยบัญชาการ ซึ่งระบบจัดการวิดีโอ ๑ ระบบ จะประกอบไปดวย

กลองโทรทัศนวงจรปดเช่ือมตอไปยัง Switch Layer ๑ กอนท่ีจะสงขอมูลไปยัง VMS และสงตอไปยังศูนย

บัญชาการ 

  

๑๕ 
 



19ตาราง ๕ความเร็วในการสงขอมูลและการบันทึกขอมูลของกลอง CCTV ๑ ตัว ท่ี ๒๕ ภาพตอวินาที 

Resolution มาตรฐานการบีบอัด คุณภาพการบีบอัด 

ความเร็วของ

อินเตอรเน็ต 

(MB/s) 

ความเร็วการบันทึก 

(MB/s) 

๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ 

(FullHD) 
H.264 

Low ๑.๘ ๐.๒ 

Medium ๓.๕ ๐.๔ 

High ๖.๖ ๐.๘ 

๑๒๘๐ x ๗๒๐  

(HD) 
H.264 

Low ๐.๘ ๐.๑ 

Medium ๑.๖ ๐.๒ 

High ๒.๙ ๐.๔ 

๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ 

(FullHD) 
MPEG 4 

Low ๒.๖ ๐.๓ 

Medium ๕.๓ ๐.๗ 

High ๑๐ ๑.๒ 

๑๒๘๐ x ๗๒๐  

(HD) 
MPEG 4 

Low ๑.๒ ๐.๑ 

Medium ๒.๔ ๐.๓ 

High ๔.๔ ๐.๖ 

 

๑.๓. อุปกรณเครือขาย 

อุปกรณเครือขายสวิทช หรือ Network Switch เปนอุปกรณเครือขายชนิดหนึ่งท่ีทําหนาท่ี

เช่ือมอุปกรณเครือขาย หรือกลุมของเครือขายคอมพิวเตอรเขาดวยกัน โดยทํางานในระดับช้ัน Data link 

layer  ตามมาตรฐาน OSI[๑๔] สวิทชจะรับ ประมวลผล และสงขอมูลตอไปยังปลายทาง เพียงแคหนึ่ง หรือ

หลายเสนทางก็ได สวิทชมีความแตกตางจากฮับตรงท่ี สวิทชจะไมสงสัญญาณไปยังพอรตทุกพอรต เนื่องจาก

การทํางานดังกลาวสงผลใหปริมาณขอมูลในเครือขายมีมากเกินความจําเปน สวิทชบางประเภทมีความสามารถ

ในการจัดการเสนทางดวย (routing) ซึ่งการทํางานในลักษณะนี้เปนการทํางานในช้ันท่ี ๓ ตามมาตรฐาน OSI 

Model จึงเรียกสวิทชประเภทนี้วา Layer ๓ switch 

๑๖ 
 



 

รูป ๕ อุปกรณเครือขายสวิทช 

อุปกรณสวิทชสําหรับระบบเครือขายกลองโทรทัศนวงจรปดสามารถแบงออกไดสองประเภท

ใหญๆ คือ Power over Ethernet (PoE) และแบบ Non-PoE (สวิทชท่ัวไป) โดยท่ี PoE ใชเทคโนโลยีในการ

สงกระแสไฟฟากระแสตรง (DC) เขาในสายสัญญาณนอกเหนือจากสายสัญญาณท่ีใชรับสงขอมูล เพื่อจาย

พลังงานใหกับอุปกรณตางๆ ผานสายคูบิดเกลียว (Unshield/shield Twisted Pair) เพื่อชวยลดภาระการเดิน

สายไฟฟา ๒๒๐ VAC ไปยังอุปกรณโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณท่ีติดต้ังไวภายนอกอาคาร โดยปรกติ

แลวจะหาแหลงจายจายไฟ ๒๒๐ VAC ไดไมสะดวกนัก สําหรับมาตรฐานของ PoE นั้นสามารถแบงออกไดเปน 

๒ มาตรฐานใหญๆ คือ IEEE 802.3afและ IEEE 802.3at  

๑) 802.3afจําเปนตองใชสาย CAT3 หรือสูงกวาเพื่อจายแรงดันอยูในชวง ๔๔-๕๗ VDC จาย

กระแส ๓๕๐ mA กําลังท่ีสงไดสูงสุดคือ ๑๕.๔ Watt สามารถสงไดไมเกิน ๑๐๐ เมตร 

๒) 802.3at (PoEPlus) จําเปนตองใชสาย CAT5 หรือสูงกวา จายแรงดันอยูในชวง ๕๐-๕๗ 

VDC จายกระแส ๖๕๐mA กําลังท่ีสงไดสูงสุดคือ ๓๐ Watt สามารถสงไดไมเกิน ๑๐๐ เมตร 

กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีติดต้ังรวมกับสวิทชแบบ PoE นั้นตองเปนกลองท่ีรองรับการทํางาน

แบบ PoE ได โดยจะระบุไวในคุณลักษณะของกลองอยูแลววาแตละกลองสามารถใชงาน PoE มาตรฐานใดได 

หากกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีจะนํามาติดต้ังไมสามารถใชงานรวมกับสวิทช PoE ได จะตองจัดหา Passive 

PoE ซึ่งมีวงจรสําหรับการปรับแรงดันภายในสายสัญญาณลงใหเหลือ แรงดันขนาด ๕, ๑๒, ๒๔, ๔๘ VDC เพื่อ

ปอนใหแกกลองโทรทัศนวงจรปดตามขอกําหนดของกลองชนิดนั้น ๆ  

การติดต้ังระบบสวิทชแบบ Non-PoE นั้นเหมาะกับการใชงานรวมกับกลองโทรทัศนวงจรวงจรปด

แบบภายในอาคารท่ีสามารถหาเตารับสายไฟ ๒๒๐ VAC เพื่อแปลงสัญญาณไฟฟาเปนไฟฟาแรงดันตํ่าสําหรับ

กลองโทรทัศนวงจรปดนั้น ๆ ขอควรระวังในกรณีการเช่ือมโยงการส่ือสารกลอวงจรปด เขากับสวิทชท่ีรองรับ 

PoE จําเปนตองมี PoE Injector เพื่อปองกันไฟแรงดัน ๔๔-๕๗ VDC ท่ีมีอยูในสายสัญญาณเขาไปยังวงจร

ส่ือสารของกลองโทรทัศนวงจรปด 

 
 

๑๗ 
 



๑.๔. การเช่ือมโยงการสื่อสารเครือขาย [๒][๓][๔][๕] 

รูปแบบการเช่ือมโยงการส่ือสารของเครือขายอินเตอรเน็ต (Network Topology) เปนการอธิบายถึง

ลักษณะการเช่ือมตอของอุปกรณตาง ๆ ภายในเครือขายทางกายภาพเขาดวยกัน โดยท่ัวไปแลวลักษณะการ

เช่ือมตออุปกรณเครือขายสามารถแบงได ๕ ประเภท ไดแก การเช่ือมตอแบบบัส การเช่ือมตอแบบวงแหวน 

การเช่ือมตอแบบดาว การเช่ือมตอแบบเมช และการเช่ือมตอแบบตนไม โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูป ๖ 

การเช่ือมตอแตละรูปแบบมีขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกัน สามารถพิจารณาไดจาก 

๑.๔.๑. การเช่ือมตอแบบบัส (Bus Topology) 

รูป ๖ (ก) เช่ือมตออุปกรณท้ังหมดเขากับสายเคเบิลหลักของเครือขาย 

๑.๔.๒. การเช่ือมตอแบบวงแหวน (Ring Topology) 

รูป ๖ (ข) เช่ือมตอระหวางอุปกรณหนึ่งไปยังอปุกรณหนึ่งตอกันเปนลักษณะของวงแหวน อุปกรณ

หนึ่งๆ ตองเช่ือมตอสองชองทาง ประกอบดวยชองทางขอมูลเขาและชองทางขอมูลออก 

๑.๔.๓. การเช่ือมตอแบบดาว (Star Topology) 

รูป ๖ (ค) เช่ือมตออุปกรณท้ังหมดเขาดวยกันท่ีอุปกรณศูนยกลางซึ่งอาจเปน HUB หรือ Switch 

๑.๔.๔. การเช่ือมตอแบบเมช (Mesh Topology) 

รูป ๖ (ง) เช่ือมตออุปกรณบางตัวหรือทุกตัวเขาดวยกัน หากเปนลักษณะของการเช่ือมตอทุก ๆ อุปกรณเขา

ดวยกันจะเรียกวา Full Mesh Topology 

๑.๔.๕. การเช่ือมตอแบบตนไม (Tree Topology) 

รูป ๖ (จ) เช่ือมตออุปกรณท่ีเปน HUB หรือ Switch เปนแกนหลัก แลวแตกแขนงเช่ือมตอเขากับ

อุปกรณตาง ๆ ในเครือขาย 

๑๘ 
 



รูป ๖ ลักษณะของการเช่ือมโยงการส่ือสารแตละประเภท 

19ตาราง ๖ ตารางเปรยีบเทียบขอดีและขอเสียของการเช่ือมตอแตละแบบ 

การเช่ือมตอ ขอดี ขอเสีย 

๑. การเช่ือมตอแบบบัส 

(Bus Topology) 

เปนโครงสรางท่ีไมซับซอนใชใน

เครือขายขนาดเล็กติดต้ังและเพิ่ม

อุปกรณใหมเขาไปไดงาย(ตอเขา

ไปยังเสนเคเบิลหลัก)คาใชจาย

นอยท่ีสุด 

หากเคเบิลหลักเสียขาดหรือไม

สามารถใชงานไดปกติ ทําใหเครือขาย

ลมยิ่งมีการรับสงขอมูลจํานวนมาก

และมีจํานวนอุปกรณมากยิ่งทําให

ประสิทธิภาพของเครือขายลดลง 

๒. การเช่ือมตอแบบวงแหวน 

(Ring Topology) 

แตละอุปกรณในวงแหวนมีโอกาส

ท่ีจะสงขอมูลไดเทากันติดต้ังและ

เพิ่มอุปกรณใหมเขาไปไดงาย(ตอ

แทรกเพิ่มเขาวงเดิม) 

หากเคเบิลใดเสีย ขาด หรือไม

สามารถใชงานไดปกติ หรืออุปกรณใด

เสียหาย จะทําใหเครือขายลมยากตอ

การตรวจสอบ หากมีอุปกรณใด

อุปกรณหนึ่งเกิดขัดของ เนื่องจากตอง 

 

 

๑๙ 
 



ตรวจสอบทีละจุดวาเกิดขอขัดของท่ี

ไหนอยางไร 

๓. การเช่ือมตอแบบดาว 

(Star Topology) 

มีความทนทานสูง การเสียหาย

ของอุปกรณหรือเคเ บิล จะไม

สงผลตอการทํางานของเครือขาย

ท้ังหมดติดต้ังและเพิ่มอุปกรณใหม

เขาไปไดงายงายตอการจัดการ 

เนื่ องจากมี จุดศูนยกลางอยู ท่ี 

HUB หรือ Switchแกไขปญหาได

งาย 

มีคาใชจายสําหรับการติดต้ังคอนขาง

สูง ถา HUB หรือ Switch ไมสามารถ

ทํา ง าน ไ ด จ ะ ทํา ให เ ค รื อ ข ายล ม

ประสิทธิภาพการทํางานของเครือขาย

ข้ึนอยูกับความสามารถของ HUB 

หรือ  Switch นั้ น  ๆ ว าสามารถ

รองรับการทํางานไดเพียงใด 

๔. การเช่ือมตอแบบเมช 

(Mesh Topology) 

มีความทนทานสูงแตละอุปกรณท่ี

จะส่ือสารกันมีชองทางส่ือสารท่ี

เปนคูกันใหความปลอดภัยและ

ปกปดความลับของขอมูลท่ีส่ือสาร

ระหวางกันสามารถตรวจหาจุด

ผิดพลาดของเครือขายไดงาย 

การติดต้ังและต้ังคาท่ียุงยาก 

เนื่องจากตองเช่ือมตออุปกรณท่ีจะ

ส่ือสารเขาดวยกันทําใหตองใชสาย

เคเบิลจํานวนมาก รวมท้ังการเดินสาย

จํานวนมากนี้ดวย มีคาใชจายคอนขาง

สูงจากจํานวนสายและการเดินสาย 

๕. การเช่ือมตอแบบตนไม 

(Tree Topology) 

เปนการนําขอดีของการเช่ือมตอ

แบบบัสและแบบดาวมาใชเพิ่ม

อุปกรณใหมเขาไปไดงายจัดการ

และบํารุงรักษาไดงายสามารถ

ตรวจหาจุดผิดพลาดของเครือขาย

ไดงาย 

ใชสายเคเบิลจํานวนมากมีคาใชจาย

คอนขางสูงจากจํานวนสายเคเบิลยิ่งมี

จํานวนอุปกรณเยอะการเพิ่มและการ

บํารุงรักษาจะยิ่งยากข้ึนหาก HUB 

หรือ Switch ในเครือขายไมสามารถ

ทํางานได จะทําใหเครือขายลม 

รูปแบบการเช่ือมโยงการส่ือสารของเครือขายท่ีไดรับความนิยมในการใชงานมากท่ีสุดคือการเช่ือมตอ

แบบดาว เนื่องจากการจัดการและบํารุงรักษาท่ีงาย รวมท้ังติดต้ังและเพิ่มอุปกรณใหมท่ีสะดวก ไมมีคาใชจาย

มากเกินไปจึงทําใหไดรับความนิยมมากกวาการเช่ือมตอแบบบัสหรือแบบวงแหวนท่ีมีความเส่ียงในการรับสง

ขอมูลเมื่อเกิดปญหากับสายสงสัญญาณ ดังนั้นการเช่ือมโยงเครือขายแบบดาวจึงนิยมใชงานในระบบ

๒๐ 
 



กลองโทรทัศนวงจรปดระบบดิจิตอลดวย เพื่อเปนการปองกันการเกิดปญหาท่ีเกิดจากสายสัญญาณจากระบบ

กลองยอยชุดใดชุดหนึ่ง เพื่อไมใหกระทบตอระบบกลองยอยชุดอื่น ๆ ท่ีอยูในระบบ  

๒๑ 
 



๒. การบํารุงรักษาอุปกรณกลองโทรทัศนวงจรปด 

เมื่อระบบกลองโทรทัศนวงจรปดไดรับการติดต้ังจนสามารถใชงานไดราบรื่นแลว เพื่อใหระบบสามารถ

ทํางานไดอยางตอเนื่อง ไมมีขอผิดพลาด ผูดูแลรักษาระบบจําเปนตองมีแผนการบํารุงรักษาอุปกรณและ

กลองโทรทัศนวงจรปดอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดข้ันตอนตางๆ ดังจะกลาวในหัวขอถัดไป 

๒.๑. การติดต้ังระบบจัดการวิดีโอ 

เพื่อใหสามารถบริหารจัดการระบบจัดการวิดีโอท่ีติดต้ังไว การกําหนดคาเบ้ืองตนสําหรับการติดต้ัง

จํานวนกลองตอหนวยยอยของระบบ VMS จํานวน ๑ ระบบนั้นจึงมีความสําคัญ โดยในสวนนี้จะอธิบาย

เงื่อนไขตางๆ เปนสวนๆ ดังตอไปนี้  

๒.๑.๑ ลักษณะการติดต้ังระบบจัดการวิดีโอ 

เพื่อใหสามารถบริหารจัดการระบบจัดการวิดีโอท่ีติดต้ังไว การกําหนดคาเบ้ืองตนสําหรับการ

ติดต้ังจํานวนกลองตอหนวยยอยของระบบ VMS จํานวน ๑ ระบบนั้นจึงมีความสําคัญ โดยในสวนนี้จะอธิบาย

เงื่อนไขตางๆ เปนสวนๆ ดังตอไปนี้  

๑) หนวยงานท่ีดูแลกลองโทรทัศนวงจรปดจํานวนไมเกิน ๑๖ กลอง 

ในหนวยงานท่ีไมมีเจาหนาท่ีเช่ียวชาญระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และ CCTV หรือมีพื้นท่ี

การดูแลรับผิดชอบไมใหญมาก ควรมีการกําหนดจํานวนกลองตอ ๑ VMS ไมเกิน ๑๖ กลอง 

เนื่องจาก VMS แบบ Stand-alone ประเภท Plug and play (ระบบกลอง CCTV ท่ีนิยม

ติดตามบานพักอาศัยหรือโรงงานขนาดเล็ก) มีราคาประหยัดสามารถจัดซื้อจัดจางไดในราคา

ประหยัดกวาระบบ VMS ท่ีรองรับกลองเกิน ๑๖ กลอง และมีตัวแทนจําหนายพรอมบํารุงดูแล

รักษาอยูท่ัวประเทศ 

๒) หนวยงานท่ีดูแลกลองโทรทัศนวงจรปดมากกวา ๑๖ กลอง 

ในหนวยท่ีมีเจาหนาท่ีเช่ียวชาญระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และ CCTV หรือมีพื้นท่ีในการ

ดูแลรับผิดชอบกวางขวาง ระบบ VMS นั้นควรเลือกชนิดท่ีทํางานบนระบบเครือขายท่ีมีเครื่องแม

ขายคอมพวิเตอร  (Server) และมีซอฟตแวรท่ีสามารถจัดการกลองไดตามปริมาณความตองการ

ของหนวยงาน อาทิเชน Milestone, Teleste หรือ โปรแกรมจัดการกลองวงปดชนิดอื่น ๆ ซึ่ง

จํานวนกลองท่ีอยูในหนวยงานจะสามารถขยายไดอยางไมจํากัด ข้ึนอยูกับงบประมาณในการ

จัดการ แตอยางไรก็ดี จํานวนกลองตออุปกรณ switch layer ๒/๓ ไมควรเกิน ๓๒ กลอง 

เนื่องจากจะสงผลใหแบนดวิดท ขาออกจากสวิทชไปยัง VMS จะมีการใชแบนวิดทสูงเกิน

ความสามารถของอุปกรณสวิทชแบบสายสัญญาณมาตรฐาน Cat6 ท่ีมีความเร็วสูงสุดท่ี ๑๐ 

๒๒ 
 



Gigabit per second ดังนั้นจํานวนกลองตอ ๑ VMS ไมควรเกิน ๑๒๘ กลอง ซึ่งสามารถคํานวณ

ความเร็วในการส่ือสารระหวางเครือขายจะอยูท่ี ๑๙๙ MB/s และความเร็วในการบันทึกของ

เครื่องแมขายท่ี ๒๔.๘ MB/s สําหรับภาพแบบ HD บีบอัดแบบ H.264  คุณภาพปานกลางและมี

ความเร็วท่ี ๒๕ ภาพตอวินาทีในทุก ๆ กลอง  

๒.๑.๒. แบนวิดทภายในศูนยบัญชาการ 

โดยความเร็วของอินเตอรเน็ตในบริเวณหองศูนยบัญชาการควรมีความเร็วไมตํ่ากวา ๑๐ 

Mbps ตอหนึ่งการติดตอส่ือสารระหวางศูนยบัญชาการไปยัง VMS  ยอย โดยท่ีตองเลือกชนิดของส่ือ (Cat6  

UTP หรือ Fiber optics) ตามระยะทางระหวางศูนยบัญชาการถึง VMS  ยอย หากมีระยะทางเกินกวา ๑๐๐ 

เมตร ควรเลือกการเช่ือมโยงแบบ Fiber Optics 

๒.๑.๓. สายสัญญาณ 

ในการออกแบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีดีจะเปนการเช่ือมตออุปกรณตาง ๆ แบบดาว การส่ือสาร

ภายในระบบกลองโทรทัศนวงจรปดนั้นจะใชสายสัญญาณในการเช่ือมโยงส่ือสารขอมูลซึ่งอุปกรณพื้นฐานท่ี

สําคัญในการตรวจสอบท้ังในการติดต้ังและการบํารุงรักษาคือ Internet Cable Meter ท่ีมีความสามารถใน

การตรวจสอบสายสัญญาณซึ่งเปนสายท่ีใชสําหรับเช่ือมตออุปกรณเขากับสวิทชหรือฮับ เพื่อสรางเครือขาย 

แบงไดหลายประเภทดังแสดงไวใน19ตาราง ๗19 

ตาราง ๗ประเภทของสายสัญญาณและความเร็วในการรับสงขอมูล 

ช่ือประเภท ชนิดของสาย ความเร็วในการสงขอมูลสูงสุด Bandwidth สูงสุด 

Category 3 UTP ๑๐ Mbps ๑๖ MHz 

Category 5 UTP ๑๐/๑๐๐ Mbps ๑๐๐ MHz 

Category 5e UTP ๑๐๐๐ Mbps ๑๐๐ MHz 

Category 6 STPorUTP ๑๐๐๐ Mbps ๒๕๐ MHz 

Category 6a STP ๑๐๐๐๐ Mbps ๕๐๐ MHz 

Category 7 SSTP ๑๐๐๐๐ Mbps ๖๐๐ MHz 

สายสัญญาณ สําหรับสายสัญญาณประเภทภายในและภายนอกนั้นนั้นมีอายุการใชงานอยางนอย ๑๐ 

ป สายสัญญาณมาตรฐาน CAT6 แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ สําหรับใชงานภายในอาคารและสําหรับใชงาน

๒๓ 
 



ภายนอกอาคาร ท้ังสองประเภทมีเปลือกช้ันนอกเปนพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) ความแตกตาง คือ 

แบบภายนอกอาคารเพิ่มการปองกันโดยมีเปลือกช้ันในเปน PVC อีกช้ันเปน DoubleJacket เพื่อปองกันการ

กระแทก การกดทับ และทนตอความรอนของแสงแดดท่ีอาจสงผลกระทบตอสายภายในได 

 

 

 

รูป ๗ สายสัญญาณ CAT6 ชนิดใชงานภายนอกอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔ 
 



การตอหัว RJ๔๕ มี ๒ รูปแบบ คือ 

 

ตอสายตรง     ตอแบบไขว 

รูป ๘ ภาพแสดงการเช่ือมตอ RJ๔๕ ท้ัง ๒ แบบ 

โดยรูปแบบการตอท่ีแตกตางกันจะใชในสถานการณท่ีแตกตางกัน การตอสายตรงใชสําหรับการ

เช่ือมตออุปกรณคนละชนิดกัน เชน เช่ือมตอคอมพิวเตอรกับสวิทช เช่ือมตอคอมพิวเตอรกับฮับสวนการตอ

แบบไขวสําหรับการเช่ือมอุปกรณชนิดเดียวกัน เชน เช่ือมตอคอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอร เช่ือมตอสวิทชกับ

สวิทช 

อุปกรณในการตรวจสอบสายสัญญาณ (Internet cable meter) นั้นตองมีความสามารถข้ันตํ่าไดแก 

๑) การตรวจสอบการเช่ือมโยงหัวทาย (RJ-๔๕) สายสัญญาณ เสนท่ีกําลังทําการตรวจสอบมี

ความถูกตองหรือไม 

๒) ความเร็วสูงสุดท่ีเปนไปไดในการส่ือสารผานสายสัญญาณเสนท่ีกําลังทําการตรวจสอบ 

๓) ความยาวของสายสัญญาณเสนท่ีกําลังทําการตรวจสอบ 

๔) จุดท่ีสายสัญญาณเสนท่ีกําลังทําการตรวจสอบ มีการขาดระหวางทาง และระยะทางจากตน

ทางถึงจุดท่ีมีการขาด เพื่อใหงายตอการบํารุงรักษา 

๒.๒. อายุการใชงานของอุปกรณตาง ๆ 

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดเปนระบบท่ีประกอบข้ึนจากอุปกรณตางๆ หลายสวนดวยกัน ไมวาจะ

เปน กลองโทรทัศนวงจรปด อุปกรณเครือขาย สายสัญญาณ อุปกรณจายกระแส สายไฟฟา กลองบรรจุ

กลองโทรทัศนวงจรปด และอุปกรณจับยึด อายุการใชงานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดจึงข้ึนอยูกับปจจัย

ตางๆ ตามอุปกรณดังกลาวในขางตน โดยสามารถแยกออกเปนสวนตางๆ ไดดังตอไปนี ้
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๒.๒.๑. กลองโทรทัศนวงจรปดและอุปกรณยึด 

กลองโทรทัศนวงจรปดและอุปกรณยึด ท่ีผานมาตรฐาน BSEN (IEC) 62676 จะมีอายุการใช

งานไดไมตํ่ากวา ๕ ป ในสภาพส่ิงแวดลอมแบบภายนอกอาคารแตอยางไรก็ดียังมีปจจัยอื่น ๆ ท่ีสงผลให

กลองโทรทัศนวงจรปดมีอายุตํ่ากวา ๕ ป เชน พื้นท่ีติดต้ังอยูบริเวณชายหาด มีสัตวประเภทท่ีสามารถทํารัง

หรืออาศัยบนท่ีสูงในบริเวณติดต้ังกลอง สารท่ีใชในการสรางสวนปกปองกลองโทรทัศนวงจรปดมีสวนในการ

ดึงดูดสัตวเขามาแทะเล็ม บริเวณท่ีติดต้ังมีโอกาสเส่ียงตอฟาผา หรือ อื่น ๆ   

๑) ประเภทของกลองโทรทัศนวงจรปด กลองโทรทัศนวงจรปดสามารถแบงออกเปนประเภท

ใหญๆ ไดดวยกันสองประเภทคือ ประเภทใชภายนอกอาคารและประเภทใชภายในอาคาร 

โดยท่ีท้ังสองประเภทมีขอจํากัดและอายุการใชงานท่ีแตกตางกัน การนํากลองโทรทัศนวงจร

ปดท่ีใชงานภายในอาคารมาใชงานภายนอกอาคารจะสงผลใหอายุการใชงานส้ันลง 

๒) มาตรฐานกลองโทรทัศนวงจรปด นอกจากการเลือกประเภทกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีใชงาน

แลว มาตรฐานกลองโทรทัศนวงจรปดยังมีผลตออายุการใชงานดวยเชนกัน การเลือกประเภท

และมาตรฐานท่ีเหมาะสม จะทําใหกลองโทรทัศนวงจรปดมีอายุการใชงานไดนานข้ึน ทนตอ

สภาพแวดลอมท่ีอาจสงผลตอความเสียหาย ในทางกลับกันหากเลือกประเภทและมาตรฐาน

กลองโทรทัศนวงจรปดเกินความจําเปน จะใชงบประมาณในการติดต้ังสูงเชนกัน 

๓) อุปกรณยึดเกาะกลองวงจดปด ถึงแมวาอุปกรณยึดเกาะกลองวงจดปดจะไมสงผลตออายุการ

ใชงานโดยตรง หากอุปกรณยึดเกาะกลองวงจดปดไมมั่นคงหนาแนนเพียงพอ จะสงผลใหเกิด

ความเสียหายทางกายภาพตอกลองวงจดปดได 

กลองบรรจุกลองโทรทัศนวงจรปดและอุปกรณจับยึด มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา ๕ ป โดย

กลองบรรจุกลองโทรทัศนวงจรปดเปนอุปกรณปองกันกลองโทรทัศนวงจรปดจากสภาพแวดลอม การเลือก

กลองท่ีมีคุณภาพดีเหมาะสมตอการใชงานจะสงผลใหกลองโทรทัศนวงจรปดมีอายุการใชงานไดนานข้ึน รวมถึง

ความมั่นคงของอุปกรณจับยึดดวยเชนกัน ถึงแมวาอุปกรณจับยึดจะไมสงผลกระทบโดยตรง แตหากไม

ตรวจสอบสภาพการใชงานอยางสม่ําเสมอ กลองโทรทัศนวงจรปดอาจจะไดรับความเสียหายเมื่ออุปกรณตก

หลนไดเชนกัน วัสดุท่ีควรทําขาอุปกรณจับยึด ควรจะทําจากเหล็กท่ีมีความแข็งแรง 

๒.๒.๒. อุปกรณเครือขาย 

อุปกรณเครือขายโดยปกติแลวมีอายุการใชงานอยางนอย ๑๐ ป หากมีการติดต้ังในหองท่ีมี

การควบคุมอุณหภูมิ ปองกันฝุน ปองกันการแปรปรวนของแรงดันเกินและแรงดันไฟกระชาก ในกรณีท่ีมีการ

ติดต้ัง Network Switch แบบ PoE และ NON-PoE นั้นมีความจําเปนอยางยิ่งตองมีการปองกันแรงดันไฟ 
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กระชากในกรณีท่ีมีฟาผาลงมายังกลองโทรทัศนวงจรปดตัวใดตัวหนึ่งและเกิดกระแสไฟกระชากในระบบ 

Network นั้น ๆ ดวยการใช PoE Injector ดังท่ีไดกลาวไวในขอท่ี ๑.๔ หรือในอุปกรณอาจมีวงจร Regulator 

สําหรับปรับแรงดันใหพอดีกับอุปกรณ 

๒.๒.๓. อุปกรณบันทึกภาพ 

อุปกรณบันทึก เเบงเเยกยอยได ๒ ประเภท คือ Digital Video Recorder (DVR) เเละ

Network Video Recorder (NVR) ท้ังสองเเบบใชงานตางกันโดย DVR จะใชงานกับกลองเปนระบบ stand 

alone บันทึกขอมูลลงบน Harddisk โดยตรง ซึ่งมีอายุการใชงานประมาณ ๓-๕ ปข้ึนอยูกับปจจัยคือ   

๑) อายุการใชงานของ Harddisk 

๒) สายสัญญาณ, วัสดุท่ีใช, ความช้ืน เเละการเดินสายท่ีไมดี ระหวางรอยตอของสายอาจจะมี

สัตวกัดเเทะทําใหชํารุดได 

ในขณะท่ี NVR จะใชงานกับกลองโทรทัศนวงจรปดแบบ IP และสามารถเเบง NVR ออกเปน ๒ 

ประเภท คือ NVR Appliance เปนอุปกรณบันทึกท่ีออกเเบบมาเพื่อใชงานกับกลองโทรทัศนวงจรปดเเบบ IP 

โดยเฉพาะ มีอายุการใชงานประมาณ ๕ ปข้ึนอยูกับปจจัยคือ 

๑) อายุการใชงานของอุปกรณบันทึก ซึ่งข้ึนอยูกับการติดต้ังเเละสเปคของอุปกรณรุนนั้นๆ 

๒) สายสัญญาณ 

คุณภาพของภาพวิดีโอจาก NVR ข้ึนอยูกับความไวแสงของกลองโทรทัศนวงจรปด และ

คุณภาพของซอฟตแวรท่ีใชงาน ความเสถียรภาพของระบบข้ึนอยูกับลักษณะการติดต้ังบนซอฟตแวร NVR ลง

บนเครื่องคอมพิวเตอร (PC) หรือเครื่องแมขาย ซึ่งอายุการใชงานระบบบันทึกแบบ NVR ข้ึนอยูกับอายุของ

เครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องแมขาย ซึ่งมีอายุโดยประมาณ ๓-๔ ป 

๒.๒.๔. ระบบสํารองไฟ 

ระบบสํารองไฟ (UPS) แบตเตอรี่ภายในระบบสํารองไฟ มีอายุใชงานไดประมาณ ๒ ป โดยมี

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมอื่นๆ ท่ีมีผลตออายุการใชงาน เชน อุณหภูมิสูงส่ิงแวดลอม ระบบไฟฟา AC ท่ีไมมี

คุณภาพ รวมไปถึงการคายประจุบอยๆ เปนระยะเวลาส้ันๆ จะมีผลใหอายุการใชงานลดลง  

๒.๓. มาตรฐานของหองเก็บเคร่ืองแมขาย [๙][๑๓] 

หองเก็บเครื่องแมขายคือสถานท่ีสําหรับใชเก็บรวมรวมเครื่องแมขายชนิดตางๆ รวมถึงระบบบันทึก

วิดีโอจากกลองโทรทัศนวงจรปดดวย เพื่อใหระบบกลองโทรทัศนวงจรปดมีความมั่นคงและเสถียรภาพ ควร
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กําหนดใหหองท่ีใชเก็บเครื่องแมขายและระบบบันทึกมีการดําเนินการตามมาตรฐาน ISO๒๗๐๐๑ มากท่ีสุด

เทาท่ีจะเปนไปได โดยแบงการจัดการออกเปน ๔ ลักษณะดังตอไปนี้ 

๒.๓.๑. ภายนอกหอง 

๑) ประตูหองจะตองปดลอกตลอดเวลา 

๒)  หามมีปายบอกวาเปนหองแมขายเพื่อปองกันการแอบเขามาลักขโมยทรัพยสิน 

๓) มองจากขางนอกจะตองไมรูวาเปนหองสําหรับเก็บเครื่องแมขาย 

๔) มีกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีประตูทางเขาออก 

๒.๓.๒. ภายในหองแมขาย 

๑) หองไมควรกวางหรือแคบเกินไป 

๒) พื้นหองตองยกสูงข้ึนจากพื้นปกติ ๑๕ ซม. 

๓) เพดานหองควรแยกจากหองอื่นท่ีมีเพดานติดกัน 

๒.๓.๓. เคร่ืองปรับอากาศ 

๑) อุณหภูมิหองภายในตองอยูท่ี ๒๐-๒๒ องศาเซลเซียส 

๒) การปรับอากาศใหปลอยความเย็นทางดานลางไปยังตูเก็บเครื่องแมขายเพื่อไลความรอนข้ึนสู

ดานบน 

๓) ควรแยกจากระบบปรับอากาศอื่นเพื่อควบคุมอุณหภูมิหองเก็บเครื่องแมขายโดยเฉพาะ 

๒.๓.๔. อุปกรณอื่นๆ 

๑) จัดเก็บสายสัญญาณตางๆใหเปนระเบียบใหเรียบรอย 

๒) ในกรณีไมมีเครื่องกําเนิดไฟฟาใหใชเครื่องสํารองไฟท่ีมีกําลังสํารองไฟฟาตามความเหมาะสม

และควรแยกจากตูเก็บเครื่องแมขาย 

๓) ระบบไฟฟาท่ีจายไปยังหองเก็บเครื่องแมขายจะตองแยกอุปกรณตัดไฟ หามรวมกับระบบ

ไฟฟาอื่นๆ และผูดูแลตองรูตําแหนงท่ีติดต้ังของอุปกรณตัดไฟ 

๒.๔. ข้ันตอนการแกปญหาเม่ือกลองโทรทัศนวงจรปดไมทํางาน 

เนื่องจากระบบการรักษาความปลอดภัยขนาดใหญท่ีมีจํานวนกลองเปนจํานวนมากทําใหเกิดความ

ยุงยากในการตรวจสอบหาตําแหนงท่ีติดต้ังกลองและปญหาท่ีเกิดตามมา คือ หากกลองตัวใดตัวหนึ่งมีปญหา
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ขัดของ เสียหาย ทําใหตองลงพื้นท่ีเพื่อหาตําแหนงกลองท่ีแนชัด ซึ่งบอยครั้งท่ีไมสามารถระบุตําแหนงกลองท่ี

เกิดความเสียหายไดวาอยูท่ีตําแหนงใด สําหรับหนวยงานท่ีมีความจําเปนตองติดต้ังระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปดใหม จะตองทําการระบุตําแหนง มุมกลอง ชนิด ยี่หอรุนของกลอง ชนิดการส่ือสาร พอรตส่ือสารกับอุปกรณ

สวิทชท่ีเช่ือมตอ รวมถึงระยะพื้นท่ีดูแลอางอิงบนระบบแผนท่ีท่ีหนวยงานนั้น ๆ ใชอางอิง เพื่อบงบอกถึง

ตําแหนงท่ีติดต้ังกลอง หรืออางอิงตําแหนงท่ีชัดเจนในแผนท่ีท่ีสะดวกตอการบํารุงรักษากลอง เพื่อใหสามารถ

แกปญหาไดทันทวงที และลดข้ันตอนในการหาอุปกรณทดแทนในกรณีท่ีกลองโทรทัศนวงจรปดดังกลาวมีความ

เสียหายแบบซอมแซมไมได ในปจจุบันทุกหนวยงานสามารถใชงานซอฟตแวรแผนท่ีไดผายทางเว็บบราวซเซอร

โดยมีหลายบริการท่ีสามารถใชงานไดโดยไมตองเสียคาใชจาย หากใชงานขอมูลในปริมาณไมมากนัก เชน 

Google Maps, Blink Mapsโดยตัวอยางการระบุตําแหนงกลองโทรทัศนวงจรปดดวย GoogleMaps 

ตัวอยางข้ันตอนการระบุตําแหนงกลองบนแผนท่ีเปนไปดังตอไปนี้  

 

รูป ๙ ภาพหนาแรกของ GoogleMaps 
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๒.๔.๑. การสรางแผนท่ี สําหรับระบุตําแหนงกลองวงจรปด 

ก) กดปุมสัญลักษณ ๓ ขีดตําแหนงบนซายของจอ  

 

รูป ๑๐ ตําแหนงเมนูบน GoogleMaps ท่ีตองกดในข้ันตอนท่ี ๑ 

ข) กดปุม “สถานท่ีของคุณ” 

 

รูป ๑๑ เมนู “สถานท่ีของคุณ” 
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ค) กดท่ีแท็บ “แผนท่ี” และกดปุม “สรางแผนท่ี” ท่ีตําแหนงลางซาย 

 

รูป ๑๒ ข้ันตอนการสรางแผนท่ี 

ง) Google จะสรางแผนท่ีและแสดงผลดังรูป ใชสกอเมาสเพื่อขยายภาพแผนท่ีไปยังพื้นท่ีท่ีตองการระบุ

ตําแหนงของกลองโทรทัศนวงจรปด 

 

รูป ๑๓ ภาพแผนท่ีกอนขยาย 
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จ) เมื่อไดพื้นท่ีท่ีตองการระบุตําแหนงของกลองโทรทัศนวงจรปด ใหปรับแผนท่ีเปนแบบตางๆ ตามความ

ถนัด เพื่อความสะดวกในการระบุตําแหนงดังกลาว 

 

รูป ๑๔ ปรับแผนท่ีเพื่อ ใหสามารถใชงานไดงายข้ึน 

ฉ) จากนั้นใหปกหมุดไปยังตําแหนงท่ีตองการโดยกดปุมตามรูป สามารถต้ังช่ือตําแหนงท่ีปกหมุด เขียน

คําอธิบาย เปล่ียนสีและรูป  

 

รูป ๑๕ การปกหมุดตําแหนงกลองโทรทัศนวงจรปด 

นอกจากการการระบุตําแหนงของกลองโทรทัศนวงจรปดเพื่อใหสะดวกตอการอางอิงกลองโทรทัศน

วงจรปดแลว ผูรับผิดชอบระบบกลองโทรทัศนวงจรปดควรดําเนินการตามข้ันตอนการตรวจสอบอุปกรณ

 
 

 

๓๒ 
 



พื้นฐานเมื่อกลองโทรทัศนวงจรปดตัวใดตัวหนึ่งไมทํางานดังแสดงไวในรูป ๑๖ รูปภาพแสดงข้ันตอนการ

ตรวจสอบอุปกรณ โดยมีรายละเอียดตามข้ันตอนดังตอไปนี้     

๑) ตรวจสอบกลองบรรจุและอุปกรณจับยึด 

ก) ตรวจสอบการเส่ือมสภาพภายนอก 

ข) รอยตําหนิตาง ๆ รอบ ๆ หรือมีการแตกหักของอุปกรณจับยึดหรือไม 

ค) มีความช้ืนภายในหรือไม 

ง) มีน้ําขังภายในหรือไม 

๒) ตรวจสอบกลองโทรทัศนวงจรปด 

ก) อุณหภูมิขณะทํางานตองไมเกิน ๕๐ องศาในชวงเวลากลางวัน 

ก) ไมมีรอยบวมหรือเปล่ียนสีเนื่องจากความรอนจากภายในกลอง 

ข) ชองตอสัญญาณแนนหนา 

๓) ตรวจสอบสายสัญญาณเครือขาย 

ก) ใชอุปกรณสําหรับตรวจสอบสาย Internet cable meter เพื่อเช็คจุดท่ีไมไดคาดวา

จะมีการขาด 

ข) ตรวจสอบการเส่ือมสภาพของพลาสติกหุมสาย 

๔) ตรวจสอบอุปกรณเครือขายสวิทช 

ก) ตรวจสอบสัญญาณไฟแสดงสถานะการทํางานของพอรต ของกลองโทรทัศนวงจรปด

ท่ีไมทํางาน ปกติหรือไม 

ข) Network switch Layer ๒/๓ ท่ีรองรับการกําหนดคา ใหทําการติดตอเขาไปยัง 

Network switch เพื่อตรวจสอบสถานการณทํางานของ Port ท่ีมีปญหา 

ค) แรงดัน และ กระแสไฟ ของ Port นั้น (PoE) 

ง) IP routing table 

จ) Port loopback 

๕) ตรวจสอบเครื่องแมขายและระบบบันทัก (Server/Recorder) ตรวจสอบภาพวิดีโอลาสุด

ของกลองตัวท่ีมีปญหาเพื่อตรวจหาสาเหตุจากภายนอกเชน ฟาผา ถูกกระแทก หรืออื่นๆ 

 

๓๓ 
 



 

รูป ๑๖ รูปภาพแสดงข้ันตอนการตรวจสอบอุปกรณ 

  

๓๔ 
 



๓. แผนการทํางาน 

เพื่อใหระบบกลองโทรทัศนวงจรปดสามารถใชงานไดปรกติ มีการทํางานท่ีตอเนื่องและราบรื่น อีกท้ัง

ลดทอนปญหาท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายกับระบบกลองโทรทัศนวงจรปดรวมถึงอุปกรณตางๆ ผูดูแลระบบ

ควรตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตางๆ เปนระยะ ท้ังนี้ไดนําเสนอสองแผนการปฏิบัติงานออกมาเปนสอง

ลักษณะ คือ แผนการปฏิบัติงานรายวัน และแผนการปฏิบัติงานรายสามเดือน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

๓.๑. แผนการปฏิบัติงานรายวัน 

แผนการปฏิบัติงานรายวัน จะทําท้ังหมดสามรอบตอวันในเวลา ๐๘:๓๐ น. ๑๓.๓๐ น. ๑๘.๐๐ น. 

โดยท่ีกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีมีคุณภาพดีจะสามารถถายภาพท่ีความสวางไดตํ่าประมาณ ๐.๑ LUX ได กอนท่ี

ระบบอินฟราเรดจะทํางานสําหรับการถายภาพตอนกลางคืน ผูดูแลระบบจะตองตรวจสอบการทํางานของ

กลองทุกกลองในระบบผาน VMS ท่ีมี ถาหากกลองโทรทัศนวงจรปดกลองใดมีการทํางานผิดปกติ ผูดูแลระบบ

มีความจําเปนตองออกมาตรวจสอบกลองนั้นๆ ในพื้นท่ีท่ีติดต้ัง การปฏิบัติงานเปนไปดังแสดงในรูป ๑๗  โดย

รายการตรวจสอบดังแบบฟอรมตอไปนี้ 

๑) แบบฟอรมตรวจสอบการทํางานกลองโทรทัศนวงจรปดประจําวัน เปนแบบฟอรมท่ีใชเมื่อ

ผูดูแลระบบพบปญหาและไดดําเนินการตรวจสอบกลองโทรทัศนวงจรปด รวมถึงสภาพกลอง

บรรจุและแรงงดันไฟฟาจาก PoE ดวย 

๒) แบบฟอรมการตรวจเช็คอุปกรณเครือขายประจําวัน นอกจากกลองโทรทัศนวงจรปดท่ี

จําเปนตองตรวจสอบแลว อุปกรณเครือขายเปนอีกหนึ่งอุปกรณท่ีมีผลตอการทํางานของ

กลองโทรทัศนวงจรปด หากไมพบความผิดปรกติเกิดข้ึนกับกลองโทรทัศนวงจรปดจะตองทํา

การตรวจสอบการทํางานของอุปกรณเครือขายดวย 

๓) แบบฟอรมการตรวจเช็คระบบบันทึกภาพประจําวัน ระบบสํารองกระแสไฟฟาเปนอีกหนึ่ง

อุปกรณท่ีใหพลังงานแกระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ระบบสํารองไฟฟาท่ีจายกระแสไฟฟา

ไมมีเสถียรภาพ อาจสงผลใหเกิดความเสียหายแกกลองโทรทัศนวงจรปดและอุปกรณ

เครือขายได 

๓๕ 
 



 

รูป ๑๗ รูปภาพแสดงข้ันตอนการตรวจสอบประจําวัน 

๓๖ 
 



แบบฟอรมตรวจสอบการทํางานกลองโทรทัศนวงจรปดประจําวัน 

วันท่ีตรวจสอบ ......../......../........                                เวลา .......... ......... 
 

ผูรับผิดชอบ ช่ือ- สกุล .............................................................................................. 
 

หมายเลขอางอิงกลองในการตรวจสอบ .............................................................................................. 
  

รายการ การตรวจสอบ       หมายเหตุ 

กลองบรรจุและอุปกรณจับยึดกลอง 

สภาพภายนอก ดี พอใช เกา   

มีการแตกหัก/รั่ว มี ไมมี   

  

  

  

มีความช้ืนภายใน มี ไมม ี   

มีน้ําขังภายใน มี ไมมี   

สภาพภายนอก ดี พอใช เกา   

กลอง  และ สายสัญญาณ (ตรวจสอบดวย 

CableMeter) 

มีรองรอยจากความรอน มี  ไมม ี   

  

  

  

อุปกรณเช่ือมตอ (connector) ดี หลวม   

มีการขาดของสายสัญญาณ มี ไมม ี ระยะท่ีขาด............... เมตร 

เเรงดันเเละกระเเสไฟฟาของ PoE 
แรงดันไฟของ PoE ตํ่า ปกติ สูง ............. Volts 

กระแสไฟของ PoE ตํ่า ปกติ สูง      ………….. Amp 

๓๗ 
 



 

แ บ บ ฟ อ ร ม ก า ร ต ร ว จ เ ช็ ค อุ ป ก ร ณ เ ค รื อ ข า ย ป ร ะ จํ า วั น 

     

วันท่ีในการตรวจสอบ ......../......../........                                เวลา ......... ........  

ผูรับผิดชอบ ช่ือ- สกุล ..................................................................................................  

หมายเลขอางอิงอุปกรณในการตรวจสอบ ..................................................................................................   

รายการ การตรวจสอบ       หมายเหตุ 

สายสัญญาณ (ตรวจสอบดวย CableMeter) 

NetworkSwitch (Hub) 

ความเร็วสูงสุดในการส่ือสาร 

  

  ....................... (Mb/s)  

สภาพภายนอกสาย ดี พอใช เกา   

สภาพขอตอ RJ-๔๕ ดี พอใช เกา   

ความแนนของข้ัวสาย ดี ไมดี   

  

  

ตรวจสอบสถานะไฟของ Port ปกติ ไมปกติ   

NetworkSwitchLayer ๒/๓ 

แรงดันไฟของ POE ตํ่า ปกติ สูง .............. Volts 

กระแสไฟของ POE ตํ่า ปกติ สูง      ……….….. Amp 

IPRoutingTable ปกติ ไมปกติ   

  

  

  

  

Portloopback ปกติ ไมปกติ   

ทดสอบ Uplinkspeeds ปกติ ไมปกติ ....................... Mb/s 

ทดสอบความเร็วการอาน ปกติ ไมปกติ ....................... MB/s 

 

๓๘ 
 



แบบฟอรมการตรวจเช็คระบบบนัทึกภาพประจําวัน 

วันท่ีในการตรวจสอบ ......../......../........ เวลา ......... .........   

ผูรับผิดชอบ ช่ือ- สกุล ................................................................................................................ 

หมายเลขอางอิงอุปกรณในการตรวจสอบ ................................................................................................................ 

รายการ การตรวจสอบ       หมายเหตุ 

ฮารดดิสก 

Server/Recorder 

ทดสอบความเร็วการเขียน ปกติ ไมปกติ   

  

  

....................... MB/s 

เสียงการทํางาน ปกติ ไมปกติ   

ความเร็วในการตอบสนอง ปกติ ไมปกติ   

 

 

๓๙ 
 



๓.๒. แผนการปฏิบติังานรายสามเดือน 

แผนการปฏิบัติงานรายสามเดือนเปนการตรวจสอบเพื่อบํารุงรักษากลองโทรทัศนวงจรปดเบ้ืองตน

ทุกๆ ๓ เดือน กลองโทรทัศนวงจรปด อุปกรณเครือขายและอุปกรณอื่นๆ อาจเกิดความเสียหายได เนื่องจาก

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานรายวันนั้น หากอุปกรณตางๆ ไมเกิดความเสียหายท่ีสงผลกระทบตอภาพ

วิดีโอจากกลองโทรทัศนวงจรปดแลว ผูดูแลระบบไมจําเปนตองลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบอุปกรณตางๆ แตการ

ละเลยไมตรวจสอบสภาพการใชงานกลองโทรทัศนวงจรปดและอุปกรณเลยนั้นอาจสงผลตอความเสียหายท่ี

อาจจะเกิดข้ึนได แผนปฏิบัติงานรายสามเดือนจัดทําข้ึนเพื่อใหผูดูแลระบบใชเปนเกณฑเพื่อตรวจสอบความ

เสียหายเบ้ืองตน นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานรายวันแลว ผูดูแลระบบยังตองตรวจสอบ

รายรายละเอียดอุปกรณตางๆ ตามสภาพการใชงานดังแสดงในรูป ๑๘  มีรายระเอียดเพิ่มเติมตามข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

๓.๒.๑. ตรวจสอบอุณหภูมิและอัตราการใชกําลังไฟของหองท่ีติดต้ังเครื่องแมขายและอุปกรณ

เครือขายตางๆ  ผูดูแลระบบจะตองบันทึกและเปรียบเทียบคาจากคาครั้งกอน 

๓.๒.๒. ตรวจสอบจากสวิทช Layer ๒/๓ ดวยการอานคาการจายไฟ PoE ตรวจสอบคาแรงดันไฟฟา 

(Volt) และกระแสไฟฟา (Amps) ของกลองแตละตัว และบันทึกคาท่ีวัดไดของทุกพอรตเพื่อใช

ในการเปรียบเทียบกับการตรวจสอบวัดรอบท่ีแลวมา หากมีการใชกระแสไฟฟาเพิ่มข้ึนจากการ

ตรวจรอบท่ีผานมาเกิน ๑๐% ผูดูแลระบบตองมีการตรวจสอบกลองโทรทัศนวงจรปดและ

สายสัญญาณ 

๓.๒.๓. กลองบรรจุกลองโทรทัศนวงจรปด ผูดูแลระบบตองทําความสะอาดหนาเลนส ตรวจสอบรอย

ราวและละอองน้ําหรือความช้ืนภายในกลอง โดยหามเปดกลองออกมาเพื่อปองกันยางกันน้ํา

เส่ือมสภาพและผิดรูปในข้ันตอนการปดกลับ 

๓.๒.๔. ผูดูแลระบบจะตองใชกลองตรวจสอบอุณหภูมิสําหรับการตรวจสอบอุณหภูมิกลองบรรจุ

กลองโทรทัศนวงจรปดและเปรียบเทียบกับอุณหภูมิภายนอก ถาหากอุณหภูมิของกลองบรรจุ

กลองโทรทัศนวงจรปดสูงกวาอุณหภูมิภายนอกเกินกวา ๑๕% ให ทําการตรวจสอบ

กลองโทรทัศนวงจรปด 

๓.๒.๕. ตรวจสอบคุณภาพของสายสัญญาณ โดยใหตรวจสอบการเส่ือมสภาพของสายสัญญาณ

โดยเฉพาะสายสัญญาณท่ีใชงานนอกอาคาร จะตองตรวจสอบตําหนิ เชน การแตกลายงา มี

รองรอยกัดแทะของสัตวประกอบดวย 

 

๔๐ 
 



๓.๒.๖. จุดยึดจับกลองโทรทัศนวงจรปด ใหผูดูแลระบบทดลองใชมือขยับเบาๆ เพื่อตรวจสอบความ

มั่นคงของฐานจับยึด 

๓.๒.๗. ตรวจสอบการทํารังของสัตวในบริเวณท่ีติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด 

๓.๒.๘. ตรวจสอบระยะเวลาในการสํารองกระแสไฟฟาของระบบสํารองกระแสไฟฟาท่ีมีในระบบ 

ตองทํางานไดครึ่งหนึ่งของความสามารถระบบสํารองกระแสไฟฟา 

การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานรายสามเดือน จะตองมีแบบฟอรมท่ีใชเพื่อตรวจสอบสภาพการใช

งานกลองโทรทัศนวงจรปดตามรายละเอียดท่ีกลาวไปแลวในขางตนดังตอไปนี้ 

๑) แบบฟอรมการตรวจสอบการทํางานกลองโทรทัศนวงจรปดรายสามเดือนใชเพื่อตรวจสอบ         

สภาพกลองโทรทัศนวงจรปดและอุปกรณตางๆ 

๒) แบบฟอรมตรวจสอบการทํางานของอุปกรณเครือขายรายสามเดือน ใชตรวจสอบอุปกรณ

เครือขายและสายสัญญาณ 

๓) แบบฟอรมตรวจสอบระบบสํารองกระแสไฟฟารายสามเดือน ใชตรวจสอบระบบสํารอง

กระแสไฟฟาท้ังระยะเวลาและความสามารถในการสํารองกระแสไฟฟา 

๔๑ 
 



 

รูป ๑๘ รูปภาพแสดงข้ันตอนการตรวจสอบรอบ ๓ เดือน 

๔๒ 
 



แบบฟอรมการตรวจสอบการทํางานกลองโทรทัศนวงจรปดรายสามเดือน 

วันท่ีในการตรวจสอบ .........../............/.......... เวลา  …….......……    .........………...  

ผูรับผิดชอบ ช่ือ- สกุล .............................................................. หมายเลขอางอิงกลองในการตรวจสอบ   ............................................................... 

รายการ การตรวจสอบ       หมายเหตุ 

กลองบรรจุ และ อุปกรณ จับยึด

กลอง (หามเปดกลองบรรจุ) 

สภาพภายนอก ดี พอใช เกา  

มีการแตกหัก/รั่ว มี ไมม ี    

มีความช้ืนภายใน มี ไมมี    

มีน้ําขังภายใน มี ไมม ี    

ความมั่นคงของฐานจับยึด ดี พอใช แย  

การทํารังของสัตว มี ไมม ี   

อุณหภูมิภายในและภายนอก 

กลองบรรจุ (หากภายในมากกวา

ภายนอก ๑๕ % ใหตรวจเช็คกลอง) 

อุณหภูมิภายใน    …….องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิภายนอก    …….องศาเซลเซียส 

ความแตกตางของอุณหภูมิภายนอกและภายในกลองบรรจุ มากกวา ๑๕ % นอยกวา ๑๕ % เทากัน …….องศาเซลเซียส 

สาย สัญญาณ (ตร วจสอบด ว ย 

CableMeter) 

มีรองรอยจากความรอน มี  ไมม ี    

การเช่ือมตอ connector ดี หลวม    

มีการขาดของสายสัญญาณ มี ไมม ี   ระยะท่ีขาด .... ม. 

แรงดันและกระแสไฟฟาของ PoE 

แรงดันไฟของ PoE ตํ่า ปกติ สูง .............. Volts 

กระแสไฟของ PoE ตํ่า ปกติ สูง ………….. Amp 

เปรียบเทียบกระแสกับการตรวจสอบรอบกอนหนา (หาก

มากกวา ๑๐% ตองมีการตรวจสอบกลองและสายสัญญาณ)    …….……. Amp 

๔๓ 
 



แบบฟอรมตรวจสอบการทํางานของอุปกรณเครือขายรายสามเดือน 

วันท่ีในการตรวจสอบ .........../............/.......... เวลา  ………… ………...  

ผูรับผิดชอบ ช่ือ- สกุล ..............................................................................................  

หมายเลขอางอิงอุปกรณในการตรวจสอบ ..............................................................................................   

 

รายการ การตรวจสอบ       หมายเหตุ 

NetworkSwitchLayer ๒/๓ 

แรงดันไฟของ POE ตํ่า ปกติ สูง ………….. Volts 

กระแสไฟของ POE ตํ่า ปกติ สูง ………….. Amp 

เปรียบเทียบกระแสกับการตรวจสอบรอบ

กอนหนา (หากมากกวา ๑๐% ตองมีการ

ตรวจสอบกลองและสายสัญญาณ)    …….……. Amp 

สายสัญญาณ (ตรวจสอบดวย CableMeter) 

ความเร็วสูงสุดในการส่ือสาร      ………….. (Mb/s)  

สภาพภายนอกสาย ดี พอใช เกา   

สภาพขอตอ RJ-๔๕ ดี พอใช เกา   

ความแนนของข้ัวสาย ดี ไมดี     

ตรวจสอบสถานะไฟของ Port ปกติ ไมปกติ     

  

๔๔ 
 



แบบฟอรมตรวจสอบระบบสํารองกระแสไฟฟารายสามเดือน 

วันท่ีในการตรวจสอบ .........../............/.......... เวลา  ………… ………...  

ผูรับผิดชอบ ช่ือ- สกุล ..............................................................................................  

หมายเลขอางอิงอุปกรณในการตรวจสอบ ..............................................................................................   

 

รายการ การตรวจสอบ       หมายเหตุ 

ระบบสํารองกระแสไฟฟา (UPS) 
ระยะเวลาในการสํารองกระแสไฟฟา    ……………. ช่ัวโมง  

ความสามารถในการสํารองกระแสไฟฟา     …………… Watt 

๔๕ 
 



๔. แผนการจัดกําลังคนเพ่ือตรวจสอบและดูแลรักษาระบบ 

กําหนดใหหนวยงานมีการจัดต้ังแผนกท่ีมีความเกี่ยวของกับการดูแลและบํารุงรักษาระบบ  ไดแก 

เจาหนาท่ีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบเครือขายและกลองโทรทัศนวงจรปด 

เพื่อดูแลรักษาระบบใหมีการทํางานท่ีถูกตองเสมอ และตรวจสอบเฝาระวังปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนมาภายใน

ระบบ และเจาหนาท่ีแผนกชางซอมบํารุงท่ีมีความเช่ียวชาญในดานการตรวจสอบอุปกรณ เพื่อการตรวจสอบ

กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีมีปญหา และซอมบํารุงรักษาเบ้ืองตน 

๑) เจาหนาท่ีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเช่ียวชาญระบบเครือขายและกลองโทรทัศนวงจรปด มี

จํานวนไมนอยกวา ๑ คนตอกลองจํานวน ๖๐ ตัว 

๒) เจาหนาชางท่ีแผนกซอมบํารุง มีจํานวนไมนอยกวา ๑ คนตอกลองโทรทัศนวงจรปด ๒๐ ตัว 

  

๔๖ 
 



๕. การขอขอมูลภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยภาคประชาชน 

เนื่องจากระบบกลองโทรทัศนวงจรปดรูปแบบเดิมไดติดต้ังแยกการทํางานออกจากกันแตละระบบตาม

หนวยงานอยางเด็ดขาด สงผลใหเมื่อประชาชนตองการขอดูภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดซึ่งมักจะพบเจอ

ปญหาตางๆ ไดแก กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีอยูในบริเวณเดียวกันอาจมีผูดูแลคนละหนวยงาน ทําใหไมทราบ

แนชัดวา กลองใดเปนของหนวยงานใด หรือมุมกลองของกลองโทรทัศนวงจรปดแตละตัวอาจแตกตางกัน ทํา

ใหการตรวจสอบภาพวิดีโอทําไดไมสะดวก ซึ่งตองเสียเวลาตรวจสอบจากหนวยงานท่ีคอยดูแลรักษา

กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีแตกตางกัน รวมถึงกลองโทรทัศนวงจรปดอาจจะไมอยูในสภาพพรอมใชงาน อีกท้ังใน

หนวยงานขนาดเล็ก จะมีความสามารถในการเก็บภาพเกิดเหตุยอนหลังไดไมเกิน ๗ วันสงผลใหประชาชน

พลาดโอกาสในการตรวจสอบขอมูลและความถูกตองอีกดวย เนื้อหาในสวนนี้นําเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

รองขอขอมูลกลองโทรทัศนวงจรปดจากหนวยงานตางๆ และวิธีการและข้ันตอนรองขอขอมูลกลองโทรทัศน

วงจรปดรูปแบบใหม 

๕.๑. ปญหาการขอจากกลองโทรทัศนวงจรปดหลังเกิดเหตุท่ีพบเจอไดบอย 

๕.๑.๑. ประชาชนไมรูวากลองโทรทัศนวงจรปดกลองนี้เปนของหนวยงานใดรับผิดชอบดูแล เชน 

อบต. อบจ. ตํารวจจราจร, เทศบาล, กอ.รมน. และอื่นๆ 

๕.๑.๒. ระหวางหนวยงานท่ีมีกลองโทรทัศนวงจรปดในความดูแล ไมรูวากลองของหนวยงานเอง 

ติดต้ังอยูในบริเวณเดียวกันแตตางมุมกลอง เปนของหนวยผูติดต้ังเองหรือหนวยงานใด 

๕.๑.๓. ข้ันตอนการติดตอเพื่อขอขอมูลหลังเกิดเหตุการณตางๆ มีกระบวนการดังนี ้

๑) แจงความท่ีสถานีตํารวจเพื่อระบุวันเกิดเหตุ 

๒) ติดตอขอดูกลองภายใตการดูแลของตํารวจในสถานีนั้น ๆ ซึ่งยังมีหนวยงานยอยภายในของ

ตํารวจท่ีดูแล (จราจร และ อื่น ๆ) 

๓) หากไมพบขอมูลในหนวยงานของตํารวจ ในพื้นท่ีตองสอบถามเพื่อตรวจหาหนวยงานอื่นๆ ท่ี

นาจะมีการติดต้ังกลองในพื้นท่ีเกิดเหตุ 

จากข้ันตอนการขอดูภาพกลองโทรทัศนวงจรปดจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลในปจจุบันนั้น เปน

การยากลําบากตอประชาชนผูเขาขอดูขอมูลภาพจากระบบกลองโทรทัศนวงจรปดจากหนวยงานตาง ๆ  และท่ี

สําคัญคือในหนวยงานขนาดเล็ก จะมีความสามารถในการเก็บภาพเกิดเหตุยอนหลังไดไมเกิน ๗ วัน ซึ่งสงผลให

การตรวจสอบยอนหลังนั้น มีความลําบากมากยิ่งข้ึน ข้ันตอนในการขอขอมูลกลองโทรทัศนวงจรปดแบบเดิม

รูป ๑๙ 

๔๗ 
 



จากปญหาและความไมสะดวกสบายในการขอขอมูลกลองโทรทัศนวงจรปดทางหนวยงานผูรับผิดชอบ

ควรเสนอใหรวมศูนยกลองโทรทัศนวงจรปดของหนวยงานตางๆในกระทรวงมหาดไทยใหหนวยงานเดียวใน

พื้นท่ี โดยรับผิดชอบกลองราว ๒๐๐-๕๐๐ กลองตอพื้นท่ีดูแล โดยมีเจาหนาท่ีเฉพาะจากกระทรวงเทคโนโลยี

และสารสนเทศท่ีมีสิทธิในการเขาใชงานผานระบบทางไกลได เพื่อตรวจสอบการทํางานของระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีแตละหนวยงานในทองท่ีดูแลอยู และวางแผนปรับปรุงไดอยางตอเนื่อง อีกท้ังจะตองมี

การระบุตําแหนงกลองโทรทัศนวงจรปดพรอมหนวยงานท่ีดูแลบนแผนท่ีอางอิงของหนวยงานอยางชัดเจน 

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาขอดูขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว  

 

๔๘ 
 



 

รูป ๑๙ รูปภาพแสดงข้ันตอนการรองขอขอมูลภาพแบบเดิม 

  

๔๙ 
 



๕.๒. วิธีการและข้ันตอนการขอดูขอมูลภาพ 

เพื่อใหเกิดความสะดวกและมีวิธีการและข้ันตอนการขอขอมูลภาพวิดีโอจากกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีมี

รูปแบบเดียวกันจึงเสนอรูปแบบการรองขอขอมูลภาพวิดีโอดังแสดงในรูป ๒๐ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑) ลงบันทึกประจําวันท่ีสถานีตํารวจในทองท่ีหรือนอกทองท่ีท่ีเกิดเหตุ 

๒) นําบันทึกประจําวันไปแสดงตอเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีดูแลกลองโทรทัศนวงจรปด และกรอก 

“แบบคํารองขอดูขอมูลภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด” ท่ีหนวยงานท่ีดูแลกลองโทรทัศน

วงจรปด 

๓) เจาหนาท่ียืนยันตัวบุคคลผานบัตรประชาชน (SmartID) เพื่อเก็บขอมูลในการบันทึกการขอดู

ขอมูลของประชาชน และมีการ ลงชวงเวลา พื้นท่ีเกิดเหตุ หมายเลขกลอง ท่ีตรงกับสถานท่ี

เกิดเหตุไวเปนหลักฐาน 

๔) ทําสําเนาเปนไฟลความละเอียดสูงสุดใหแกประชาชน โดยประชาชนเปนผูนําส่ือสําหรับการ

บันทึกมา 

ก) CD/DVD ในกรณีท่ีหนวยงานนั้น ๆ ไมมีเจาหนาท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญ System 

Administrator เพื่อปองกันการวาง Trojan ในระบบ 

ข) Flash drive กรณีท่ีหนวยงานมีเจาหนาท่ีเช่ียวชาญ System Admin 

 

๕๐ 
 



 

รูป ๒๐ รูปภาพแสดงข้ันตอนการรองขอขอมูลภาพแบบใหม 

  

๕๑ 
 



แบบคํารองขอดูขอมูลภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด 

วันท่ี _____ เดือน ______________ พ.ศ. ________ 

เรื่อง ขอดูขอมูลภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด 

 ขาพเจา ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว______________________________________ 

ถือบัตรประชาชน/ขาราชการ เลขท่ี ___________________________________________________ 

ท่ีอยู ____________________________________________________________________________ 

ขอขอมูลภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด

เนื่องจาก_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ 

จากกลอง ท่ีติดต้ังบริ เวณ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

โดยขาพเจาไดเตรียมส่ือบันทึกขอมูล คือ__________________________________________________ 

 

ลงช่ือ ____________________________ ผูรองขอ 

(________________________)          

 

สําหรับเจาหนาท่ี หนวยงาน __________________________________________________________ 

☐ อนุญาติ ☐ ไมอนุญาติ  ใหสามารถดูขอมูลภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด  

ความเห็น____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

วันท่ี_________________ เวลา_________________________ 

 

ลงชื่อ ___________________________ เจาหนาท่ี 

         

๕๒ 
 



๖. สัมมนา 

ขอมูลท่ีไดรับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและขอคิดเห็นท่ีไดจากผูบริหาร ผูแทน และเจาหนาท่ีระดับ

ปฏิบัติการ สามารถสรุปผลไดดังแสดงในตารางท่ี ๖ โดยสวนใหญแลวผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนั้นเปน

หนวยงานท่ีตองดูแลระบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีมีจํานวนกลองไมเกิน ๕๐  กลอง โดยมีระบบท่ีเปนกลอง

แอนะล็อกอยูถึง ๕๐ เปอรเซ็น กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีอยูในความดูแลของแตละหนวยงานสามารถติดต้ังได

ครอบคลุมบริเวณท่ีตองการมีขอมูลท่ีกระจายกันออกไปอยางไมชัดเจนแตครอบคลุมพื้นท่ีท่ีตองการไดนอยกวา 

๕๐ เปอรเซ็นต อยูถึง ๔๐ เปอรเซ็นตของหนวยงานท่ีสงผูแทนเขามา แตละหนวยงานสามารถแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนกับกลองโทรทัศนวงจรปดและระบบบันทึกภาพไดระดับปานกลาง โดยสวนใหญเปนซอฟตแวรระบบ

บันทึกภาพวิดีโอ Milestone อยูถึง ๘๐ เปอรเซนต  

แตละหนวยงานมีบุคลากรท่ีสามารถติดต้ัง ซอมบํารุง กลองโทรทัศนวงจรปด และระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรท่ีใชเพื่อการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดอยูราว ๕๐ เปอรเซนต โดยเมื่อมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนกับ

กลองโทรทัศนวงจรปดแตละหนวยงานสามารถแกปญหาไดภายใน ๒ - ๕ วันเปนสวนใหญ หลังจากท่ีไดเขาไป

ตรวจสอบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีเสียหายแลวภายใน ๑ – ๒ วันทําการ อยางไรก็ตามแตละหนวยงานมี

งบประมาณสําหรับบํารุงรักษาและกําลังคนไมเพียงพอ ตองใชชางเชคนิค นักวิชาการคอมพิวเตอร หรือ

พนักงานตําแหนงอื่นๆ เขามาชวยจัดการ อีกท้ังไมมีแผนซอมบํารุง แผนพัฒนากําลังคน หรือแผนพัฒนาระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด อีกดวย การบํารุงรักษากลองโดยสวนใหญจะทํากันทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง ไปจนถึง 

ไมมีการซอมบํารุงรักษาเลย ผูปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับกลองโทรทัศนวงจรปดโดยสวนใหญไมไดเปนผูกําหนด

นโยบายการใหบริการ โดยมากมักใหบริการประชาชนเพื่อตรวจสอบของหาย และใชเปนหลักฐานทางคดี

อาชญากรรมและอุบัติเหตุ  

ผูเขารวมงานสวนใหญสะทอนปญหาดานงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีดูแลระบบ

กลองโทรทัศนวงจรปด รวมถึงงบประมาณดานการซอมบํารุง อีกท้ังงานดูแลระบบกลองโทรทัศนวงจรปดเปน

หนึ่งในภาระงานอื่นท่ีไดรับมอบหมายจึงยังไมมีเวลาในการดูแลงานสวนนี้อยางเต็มท่ียกเวนองคกรท่ีมีสวนงาน

นี้เปนการเฉพาะ ระบบบันทึกภาพท่ีใชงานจะเปนระบบท่ีจัดซื้อจัดจางข้ึนมาตามงบประมาณโดยใชซอฟตแวร

สําเร็จรูป แตเนื่องจากบางหนวยงานมีระบบทึกภาพหลายระบบตามการประมลูจึงยากท่ีจะดูแล ผูเขารวมงาน

จึงเสนอใหออกแบบซอฟตแวรกลางเพื่อใหงายตอการใชงานและควรมีการอบรมการใชงานอยางสม่ําเสมอ 

หากประชาชนตองการสืบคนวิดีโอ โดยสวนใหญหนวยงานเจาของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดจะจัดเตรียม

เจาหนาท่ีไวบริการประมาณ ๑-๒ ทาน โดยท่ีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจสามารถอนุมัติคําขอสืบคนไดเอง หรือบาง

หนวยงานตองการใบแจงความหรือบันทึกประจําวันประกอบคําขอ โดยไมมีคาใชจาย แตหนวยงานท่ีใหบริการ

ประชาชนจํานวนมากใหขอเสนอแนะวาควรมีอยางนอยบันทึกประจําวันประกอบการรองขอเพื่อลดการรองขอ

ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอสวัสดิภาพของผูอื่นหรือไมใชกิจธุระท่ีจําเปนของตัวผูรองขอเอง 

๕๓ 
 



ความรูความเขาใจในระบบกลองโทรทัศนวงจรปด คะแนน (๕) 

๑ 
ความรูความเขาใจในระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  ๒.๘๕ 

๒ 
ความสามารถในการใชงานระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ๒.๗๙ 

๓ 
ความเขาใจในระบบสารสนเทศ ๓.๑๒ 

จํานวนกลองและพื้นท่ีการดูแล รอยละ 

๑ จํานวนกลองท่ีหนวยงานดูแล 

นอยกวา ๕๐ ตัว ๗๐.๐๐ 

๕๐-๘๐ ตัว ๓๐.๐๐ 

๒ จํานวนกลองท่ีใชงานได 

นอยกวา ๕๐ ตัว ๖๗.๘๖ 

๕๐-๘๐ ตัว ๓๒.๑๔ 

๓ ชนิดของกลองในหนวยงาน 

    Analog ๕๐.๐๐ 

    IP  ๓๖.๐๐ 

    Analog+IP ๑๗.๘๖ 

๔ พื้นท่ีครอบคลุมในการใชงานในพื้นท่ี 

   ๐-๒๙% ๒๔.๐๐ 

   ๓๐-๔๙% ๑๖.๐๐ 

   ๕๐-๗๙% ๒๐.๐๐ 

   ๘๐-๙๙% ๒๘.๐๐ 

๑๐๐% ๑๒.๐๐ 

๕ เม่ือเกิดปญหาในระบบกลองสามารถเขาแกไขได ปานกลาง 

๖ ระบบบันทึกภาพท่ีใชงาน 

Milestone ๘๑.๒๕ 

Teleste ๐.๐๐ 

อื่น ๆ  ๑๘.๗๕ 

๗ แกไขการทํางานของระบบบันทึกภาพเมื่อเกิดความผิดพลาดได ปานกลาง 

๕๔ 
 



๘ กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีทานใชงานไดมาอยางไร 

จัดซื้อและบูรณาการระบบเอง ๒๕.๐๐ 

จัดซื้อจัดจางท้ังหมด ๗๕.๐๐ 

๙ ความรูความเขาใจและสามารถกําหนดคุณสมบัติของระบบบันทึกภาพและจัดการ

กลองโทรทัศนวงจรปด 
ปานกลาง 

๑๐ ความรูความเขาใจและสามารถกําหนดคุณสมบัติของกลองโทรทัศนวงจรปด ปานกลาง 

บุคลากรท่ีหนวยงานกําหนดใหดูแลระบบกลองโทรทัศนวงจรปด รอยละ 

๑ บุคลากรท่ีสามารถติดต้ัง ซอมบํารุง กลองโทรทัศนวงจรปด 

ได ๔๑.๙๔ 

ไมได ๕๘.๐๖ 

๒ บุคลากรท่ีสามารถติดต้ัง ซอมบํารุง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีใชเพื่อการติดต้ังกลองโทรทัศน

วงจรปด 

ได ๕๐.๐๐ 

ไมได ๕๐.๐๐ 

๓ จํานวนบุคลากรท่ีสามารถปรับแตงมุมมองของกลองโทรทัศนวงจร 

ไมมี ๓๓.๓๓ 

๑ คน ๓๓.๓๓ 

๒-๕ คน ๒๕.๖๔ 

มากกวา ๕ คน ๗.๖๙ 

๔ มีบุคลากรท่ีสามารถปรับแตงความคมชัดของภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด 

ได ๕๐.๐๐ 

ไมได ๕๐.๐๐ 

 มีการตรวจสอบสภาพการใชงานกลองโทรทัศนวงจรปดเฉล่ียตอป 

ไมมี ๓.๕๗ 

๑ ครั้ง ๑๐.๗๑ 

๒ ครั้ง ๗.๑๔ 

๓ ครั้ง ๑๐.๗๑ 

๔ ครั้ง ๑๐.๗๑ 

๑๒ ครั้ง ๓๙.๒๙ 

๕๕ 
 



อื่นๆ ๑๗.๘๖ 

๖ เมื่อมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนกับกลองโทรทัศนวงจรปดหนวยงานของทานสามารถแกปญหาไดภายใน 

๑ วัน ๒๓.๐๘ 

๒-๕ วัน ๓๔.๖๒ 

๖-๑๕ วัน ๑๙.๒๓ 

๑๖-๓๐ วัน ๐.๐๐ 

๓๑ วันข้ึนไป ๗.๖๙ 

ตามปงบประมาณ ๑๕.๓๘ 

๗ หนวยงานใชเวลาในการตรวจสอบกลองโทรทัศนวงจรปดเสียภายใน 

๑-๒ วัน ๘๐.๐๐ 

๓-๗ วัน ๑๒.๐๐ 

จนกวาจะมีผูแจง ๘.๐๐ 

นโยบาย รอยละ 

๑ ทานเปนคนกําหนดนโยบายการใชงานระบบกลองโทรทัศนวงจรปดในหนวยงาน 

กําหนด ๒๓.๓๓ 

ไมกําหนด ๗๖.๖๗ 

๒ นโยบายการใชงานกลองโทรทัศนวงจรปดในหนวยงานของทานยึดโยงกับนโยบาย

การใชงานกลองโทรทัศนวงจรปดของรัฐบาล ปานกลาง 

๓ ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดของทานใหบริการแก 

หนวยงานราชการ ๓๙.๒๙ 

ประชาชน ๔๒.๘๖ 

ขาราชการตํารวจ ๓.๕๗ 

ใชเองในหนวยงาน ๑๔.๒๙ 

๔ ประชาชนท่ัวไปจะขออนุญาตใชงานระบบกลองโทรทัศนวงจรปดจะตองดําเนินการ 

ขออนุญาตเขาใชงานท่ีหนวยงานไดเลย ๕๐.๐๐ 

มีใบแจงความจากสถานีตรวจ ๔๕.๘๓ 

มีหมายศาล ๔.๑๗ 

๕ เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจในการอนุมัติใหเขาใชงานระบบกลองโทรทัศนวงจรปดคือ 

ผูอํานวยการ ๓๔.๖๒ 

หัวหนาสวนงาน ๑๕.๓๘ 

๕๖ 
 



เจาหนาท่ีไดรับมอบหมายอํานาจ ๕๐.๐๐ 

อื่น ๆ ๐.๐๐ 

๖ หนวยงานของทานจัดเตรียมเจาหนาท่ีไวใหบริการการสืบคนวิดีโอ 

ไมมี ๒๖.๙๒ 

๑-๒ คน ๖๑.๕๔ 

๓-๕ คน ๗.๖๙ 

๕-๑๐ คน ๓.๘๕ 

มากกวา ๑๐ คน ๐.๐๐ 

๗ ปริมาณความตองการท่ีจะใชงานการสืบคนวิดีโอตอสัปดาห 

ไมมี ๔๑.๖๗ 

๑-๒ ครั้ง ๖๖.๖๗ 

๓-๕ ครั้ง ๒๕.๐๐ 

๕-๑๐ ครั้ง ๔.๑๗ 

มากกวา ๑๐ ครั้ง ๐.๐๐ 

๘ วัตถุประสงคของผูขอรับบริการตองการสืบคนภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด 

ตรวจสอบของหาย ๓๗.๐๔ 

คนหาบุคคลสูญหาย ๓.๗๐ 

ใชเปนหลักฐานคดีอาชญากรรม/อุบัติเหตุ ๔๘.๑๕ 

อื่น ๆ ๑๑.๑๑ 

๙ หนวยงานของทานเคยสํารวจความพึงพอใจสําหรับการใหบริการ 

เคย ๒๙.๖๓ 

ไมเคย ๗๐.๓๗ 

๑๐ 
ผูใชบริการพึงพอใจในการใชบริการ ปานกลาง 

งบประมาณ รอยละ 

๑ หนวยงานของทานไดรับงบประมาณเพียงพอหรือไม 

มากท่ีสุด ๑๒.๐๐ 

มาก ๔.๐๐ 

ปานกลาง ๑๖.๐๐ 

นอย ๔๘.๐๐ 

๕๗ 
 



นอยท่ีสุด ๒๐.๐๐ 

๒ หนวยงานของทานขาดงบประมาณดานใด 

บุคลากร ๓๗.๕๐ 

การจัดซื้อจัดจางกลองโทรทัศนวงจรปด ๓๑.๒๕ 

การจัดซื้อจัดจางระบบบันทึก ๖.๒๕ 

การซอมบํารุงกลองโทรทัศนวงจรปด ๑๘.๗๕ 

การซอมบํารุงระบบบันทึก ๖.๒๕ 

๓ หนวยงานของทานมีแผนการซอมบํารุงอุปกรณหรือไม 

มี ๒๐.๐๐ 

ไมมี ๘๐.๐๐ 

๔ หนวยงานของทานมีแผนการพัฒนาความรูบุคลากรหรือไม 

มี ๒๔.๐๐ 

ไมมี ๗๖.๐๐ 

๕ หนวยงานของทานมีแผนการพัฒนาระบบกลองโทรทัศนวงจรปดหรือไม 

มี ๑๖.๐๐ 

ไมมี ๘๔.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๘ 
 



๗. ขอเสนอแนะในการบูรณาการ CCTVท่ัวประเทศไทย 

จากผลการสํารวจการเช่ือมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ัวประเทศของคณะอนุกรรมการการ

ขับเคล่ือนการเช่ือมโยงระบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ัวประเทศ พบวา จากจํานวนกลองกวา ๓๖๐,๐๐๐ 

กลองท่ัวประเทศไทย มีจํานวนกลองท่ีเปนของหนวยงานรัฐประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ กลอง (รอยละ ๗๐) สามารถ

ใชงานไดรอยละ ๘๕.๒ และไมสามารถใชงานไดรอยละ ๑๔.๘ สามารถติดตอเช่ือมโยงขอมูลภาพจากนอก

หนวยงานหรือหนวยงานกลางท่ีทดสอบไดรอยละ ๒๕.๔ และไมสามารถเช่ือมโยงไดรอยละ ๗๔.๖  ซึ่งจากผล

สํารวจนี้แสดงใหเห็นถึงการใชงานระบบกลอง CCTV ภายในประเทศนั้นยังอยูในระดับตํ่า จึงมีความ

จําเปนตองปรับปรุงบูรณาการเช่ือมโยงกลอง CCTV ท่ัวประเทศฯ โดยเฉพาะการเช่ือมโยงจากหนวยงานสําคัญ

ภายใตการดูแลของกระทรวงมหาดไทย สามารถแบงขอเสนอแนะในการบูรณาการออกเปน ๒ หัวขอยอย 

 ๗.๑. หนวยงานท่ีมีระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV แบบ Digital แบบ Network system 

๑. หนวยงานท่ีมีระบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีมีการใชระบบควบคุมระบบกลองโทรทัศนวงจร

ปด (VMS) อาทิ Milestone, Teleste, Panasonic หรืออื่น ๆ ท่ีสามารถรองรับการ

เช่ือมโยงจากภายนอกโดยตรงไมผานระบบการใหบริการของยี่หอผลิตภัณฑนั้น ๆ ตองทําการ

ติดต้ัง Internet ความเร็วสูงแบบ Fiber obtic ท่ีมี Internet Address อางอิง อยางนอย 

หนึ่งหมายเลขเพื่อใหสามารถรองรับการเช่ือมโยงจากหนวยงานสวนกลาง 

๒. หนวยงานท่ีมีระบบกลองโทรทัศนวงจรปดแบบ Standalone หรือตองเขาถึงจากภายนอก

ผานระบบการใหบริการของผลิตภัณฑ  โดยระบบกลองเปนแบบดิจิตอล ใหทําการ

ปรับเปล่ียนระบบ Standalone ใหเปนระบบ Network system เพื่อรองรับการเช่ือมโยง

ขอมูลจากสวนกลาง 

 ๗.๒. หนวยงานท่ีมีระบบกลองโทรทัศนวงจรปดแบบ Analog หรือยังไมมี หรือตองการติดต้ังทดแทน 

ในการจัดทําแผนงบประมาณในการขอติดต้ังปรับปรุงระบบกลองโทรทัศนวงจรปดนั้นตองมีคุณสมบัติ

ข้ันตํ่าดังตอไปนี้ 
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๑) ระบบกลองวงจรปดตองเปนระบบดิจิตอล 

ก) มีความละเอียดไมตํ่ากวา HD 

ข) มีความเร็วในการบันทึกภาพไมตํ่ากวา ๒๕ ภาพตอวินาที 

ค) รองรับการเก็บภาพในชวงเวลาแสงนอย 

๒) ระบบการจัดการกลองตองเปนระบบ Network system รองรับการเช่ือมโยงขอมูลภาพโดย

จรงและรองรับการเช่ือมโยงเขาสูสวนกลาง 

๓) มีหมายเลขอินเตอรเน็ตประจําตัวอยางหนอยหนึ่งหมายเลข 

๔) มีความเร็วอินเตอรเน็ตไมตํ่ากวา ๑๐ Mbps แบบไมแบงปน เพื่อรองรับการสงขอมูลภาพไป

ยังสวนกลาง 

๕) มีการรับประกันงานผลิตภัณฑและงานติดต้ังอยางนอย ๓ ป 

๖) มีการอบรมเจาหนาดูแลระบบกลองโทรทัศนวงจรปดทุก ๆ หกเดือน หรือเมื่อมีการ

ปรับเปล่ียนเจาหนาท่ีดูแลระบบภายในระยะเวลา ๓ ป 

 ๗.๓. แผนการบูรณาการในป ๒๕๖๒-๒๕๖๔  

จากจํานวนกลองในหนวยงานรัฐประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ กลองท่ัวประเทศไทยและ ไมสามารถเช่ือมโยง

ไดรอยละ ๗๔.๖  นั้น แสดงใหเห็นถึงจํานวนกลองกวา ๑๘๗,๙๙๒ ไมสามารถเช่ือมโยงขอมูลเขากับระบบ

สวนกลางได และมีกลองจํานวน ๓๗,๒๙๖ กลอง ท่ีไมสามารถใชงานได รวมเปนจํานวน ๒๒๕,๒๘๘ กลอง  

เพื่อใหการรวมศูนยกลอง CCTV ในประเทศไทยมีความสมบูรณและพรอมรองรับการกาวเขาสูยุคดิจิตอล ๔.๐ 

ในการดูแลกํากับความปลอดภัยแกประชาชนภายใตอํานาจของกระทรวงมหาไทยจึงจําเปนตองทําการ

ปรับปรุงใหกลอง CCTV ในหนวยงานของรัฐท้ังหมด ใหสามารถเช่ือมโยงไดกับศูนยกลางท่ีทางมหาดไทยเปนผู

กํากับดูแล โดยสามารถแบงโครงการออกเปนระยะเวลา ๓ ป  โดยทําการปรับปรุงปรับเปล่ียนระบบกลอง 

CCTV เดิมท่ีไมสามารถเช่ือมโยงขอมูลไดใหสามารถเช่ือมโยงเขาสูศูนยกลางได สามารถประเมิณเปน

งบประมาณไดดังนี้  
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ตาราง ๘ แผนงบประมาณการบูรณาการกลอง CCTV ท่ัวประเทศไทยป ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

ป จํานวนกลองท่ีตองปรับปรุง 

(รอยละ) 

จํานวนกลอง 

(ตัว) 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

๒๕๖๓ ๔๐ ๙๐,๑๑๕ ๒,๒๕๓ 

๒๕๖๔ ๔๐ ๙๐,๑๑๕ ๒,๒๕๓ 

๒๕๖๕ ๒๐ ๔๕๐๕๘ ๑,๑๒๖ 

นอกเหนือจากการปรับปรุงระบบกลองโทรทัศนวงจรปดตามตาราง ๘ แลวนั้น การปรับปรุงกําลังคน

ใหมีความรูความสามารถรองรับการใชงานระบบกลองโทรทัศนวงจรปดและระบบสารสนเทศอื่น ๆ ท่ีจะ

เกิดข้ึนในภายภาคหนาภายใตงบประมาณของกระทรวงมหาไทยเองนั้นก็มีความสําคัญสูงสุด แผนงบประมาณ

พัฒนาบุคลากรท่ัวไปใหเขาใจและเขาถึงใชงานระบบสาระสนเทศของกระทรวงมหาไทยแสดงดังตาราง ๙19 

19ตาราง ๙ แผนการพัฒนาบุคคลากรท่ัวไปดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ป จํานวนผูเขาฝกอบรม (ไมนอยกวา รอยละ ของ

บุคลากรท่ีมีภายในกระทรวงมหาไทย) 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

๒๕๖๓ ๔๐ ๒๐,๐๐๐ 

๒๕๖๔ ๔๐ ๒๐,๐๐๐ 

๒๕๖๕ ๒๐ ๒๐,๐๐๐ 

สําหรับหนวยงานท่ีมีระบบกลองกลองโทรทัศนวงจรปด เครื่องแมขาย เครื่องเก็บฐานขอมูลสําคัญนั้น 

ตองมีเจาหนาท่ีท่ีมีความสามารถพิเศษ ท่ีสามารถทํางานดูแลอุปกรณและขอมูลสําคัญของหนวยงานท่ี

รับผิดชอบนั้น ๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งในการนี้การพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษนั้น ยังตองคํานึงถึง

อัตราความกาวหนาของเงินเดือนท่ีตองมีความแตกตางไมตางจากทางฝงเอกชน (ใหมีการกําหนดลําดับข้ันตาม

ความสามารถและคาตอบแทนอยางเหมาะสม) เพื่อปองกันการเกิดสภาวะสมองไหลและเปนขวัญกําลังใจแก

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถเช่ียวชาญพิเศษ โดยสามารถแสดงแผนงบประมาณในการพัฒนา

ผูเช่ียวชาญพิเศษไดดังตารางท่ี ๑๐ 
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19ตาราง ๑๐ แผนพัฒนาผูเช่ียวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ป จํานวนผูเขาฝกอบรม  

(ไมนอยกวา รอยละ ของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีพิเศษ) 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

๒๕๖๓ ๔๐ ๕,๐๐๐ 

๒๕๖๔ ๔๐ ๕,๐๐๐ 

๒๕๖๕ ๒๐ ๕,๐๐๐ 

             ท่ีมา: แผนปฎิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔  
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๘. ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

 ปจจุบันระบบกลอง CCTV ท่ีติดต้ังในมุมมองท่ีสามารถมองเห็นพื้นท่ีสาธารณะไดนั้น มีการประมาณ

การไดวาเปนของหนวยงานเอกชนราวรอยละ ๓๐ ของหนวยงานรัฐราวรอยละ ๗๐ ซึ่งสามารถแบงแยกระบบ

กลอง CCTV ออกเปนแบบสองแบบใหญ  

o Standalone system โดยสามารถดูผาน Online จากเวปไซตของ บริษัทผูผลิต ยี่หอนั้น ๆ เทานั้น 

o CCTV Network system ท่ีรองรับรับการเขาถึงจากภายนอกไดโดยตรงผาน IP address ท่ีมีการข้ึน

ทะเบียนไว 

การใชประโยชนบริหารจัดการ CCTV จากท่ัวประเทศ 

 จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจางทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบเช่ือมโยง

กลองโทรทัศนวงจรปดและการใชประโยชนจากขอมูลระบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ัวประเทศ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของสามารถกําหนดแผนบูรณาการ แนวทางบริหารจัดการ 

และสงเสริมการบูรณาการ การใชประโยชนจากขอมูลระบบกลองวงจรปดท่ัวประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น ผูเขารวมประชุมสะทอนความพรอมในใหบริการขอมูลแกประชาชนผูขอรับบริการ รวมถึงแตละหนวยงาน

ไดจัดใหมีบุคลากรทําหนาท่ีใหบริการขอมูลกลองวงจรปดโดยเฉพาะ แตหลายหนวยงานยังไมมีความพรอมใน

สวนของการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดใหครอบคลุมพื้นท่ีท่ีดูแล หรือการบํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดหรืออุปกรณท่ีมีอยูเดิม โดยสวนใหญแลวหลายหนวยงานจะขาดงบประมาณในการซอมบํารุง ขาด

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในซอมบํารุง จะตองรองบประมาณหรือติดตอเอกชนใหเขามาดําเนินการแทน 

สงผลใหขาดความตอเนื่องในการใหบริการขอมูลเหลานี้แกประชาชน 

 นอกจากนี้แตละระบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีหนวยงานดูแลอยูมีความแตกตางกันและไมสามารถ

ทํางานรวมกันไดโดยข้ึนอยูกับการจัดซื้อจัดจางตามงบประมาณท่ีต้ังไว การจัดซื้อจัดจางท่ีไมมีขอกําหนดของ

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีชัดเจนเปนเหตุผลหลักท่ีทําใหแตละหนวยงานไมสามารถเช่ือมโยงขอมูลกันได 

รวมถึงคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการเช่ือมโยงขอมูล ผูเขารวมสัมมนาเสนอใหทางหนวยงานท่ี

รับผิดชอบโดยตรงกําหนดคุณสมบัติเบ้ืองตนของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดเพื่อใชเปนเกณฑในการจัดซื้อจัด

จาง และงายตอการเช่ือมโยงขอมูลเพื่อใชประโยชนในอนาคต  
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การพัฒนาพื้นที่สู่เมืองอัจฉริยะ



FG-SSC : Smart City
• “A smart city is an innovative 

city that uses information and 
communication or digital 
technologies and other means 
to improve quality of life, 
efficiency of urban operation 
and services, and 
competitiveness, while ensuring 
that it meets the needs of 
present and future generations 
with respect to economic, social 
and environmental aspects.”



คณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ
• “"เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญ
ฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ให้บริการและการบริหารจัดการเมือง 
ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ
และภาคประชาชนในการพัฒนา
เมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา 
เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาชนใน
เมืองอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน””
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GDP Growth 2007 - 
2025

29%

14%

13%
10%

8%

26% Develop Economies
Emerging Mega Cities
Emerging Market Large
Emerging Market Medium
Emerging Market Small 
Rural

Global Urbanization is speeding up 

0

18

35

53

70

1950 1970 1990 2010 2030 2050

Urban
Rural

GDP Growth 
2007-2025 
•70% global GDP 
comes from cities 
•30% of GDP 
growth comes 
from top 75 cities 
in 2025. 
Source: McKinsey

Increasing 
Urbanization 
•Now 50% of 
population is in 
cities 
•In 2025 there will 
be 57% 
Source: United 
Nations

file:///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Population-growth.jpg
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Challenges of Urbanisation

Heavy traffic Pollution Surplus capacity Energy shortagePublic safety

Overall pressures on Infrastructure, Sustainability and 
Livability





Smart City Anatomy

City Operation Centre

City IoT network

(Central Nervous System) - Brain

(Peripheral Nervous System) - Body

＋

Cloud data center

＋

City communication network



Smart City Framework



• People
• Tourist
• Entrepreneur
• Startup

• Prime Minister
• Minister
• Management
• Governor
• MayorEnd User End User

Intelligence 

Interconnection 

Instruments (Real Time IoT Data Capture)

Thailand Big Data Platform

City Data Platform Phuket Chiangmai Khonkaen EEC

Use Case Data 
Analytic Services 

Government Open Data

Smart City Services

City Application
Traffic 

MonitoringBeacon

Social AnalyticsReport & Analytic Tool

Tourist 
Behavior

Admin & Support

Economy Security Social Environment EnergyHealthcare

Thailand Big Data 
Platform Framework



Gause & Weinberg, 1989

Definition of a Problem
“A problem can be defined as the 

difference between”

{Problem}

things as 
perceived

things as 
desired”and



The Problem Statement
Element Description

ปัญหา

ผู้มีส่วนได้เสีย ใครคือผู้ได้รับผลกระทบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น อธิบายผลกระทบของปัญหาต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทาง และผลที่ได้รับ บอกวิธีแก้ปัญหารวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ



4. Review
4.1 Project Planning Flow

Stakeholders 
Analysis

Problems 
Analysis

Objectives 
Analysis Project

Selection

PDM 
(Project Design Matrix)

-Target Group
-Decision Maker
-Implementation Agency
-Donor, etc.

Objectives Tree



Overall Goal

Project Purpose

Outputs Activities



Phuket Smart City 







Phuket Smart City Goal
“The Tourism Island of Sustainable growth by enhancing Creative Economy to provide 

Happiness for all”

Smart
Safety

Smart
Education

Smart
Healthcare

Smart 
Environment

Smile Smart and 
Sustainable Phuket

City Challenge
“The Unsustainable Tourism Industry”

Smart 
Tourism

Smart
Economy

Smart
Governance



เป้าหมายการพัฒนา Phuket Smart City

• เป้าหมาย : “การท่องเที่ยวยั่งยืน”  
                “Sustainable Tourism” 

• แบ่งงานออกเป็น 7 ด้าน
เป้าหมาย

1 Smart Tourism ท่องเที่ยวสนุกสุขใจ (Happy Travels with Digital Phuket)
2 Smart Safety ภูเก็ตเมืองปลอดภัย (Phuket Safe City)
3 Smart Environment การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Phuket Green City)

4 Smart Economy ศูนย์กลางของเศรษฐกิจดิจิทัล (Hub of Digital Economy)

5 Smart Governance การบริหาร Smart City อย่างยั่งยืน (Smart and Sustainable Phuket)

6 Smart Healthcare ประชาชนรักษาพยาบาลด้วยหมายเลขผู้ป่วยเดียว (One Patient Single ID)

7 Smart Education เมืองแห่งการเรียนรู้ (Smart Learning Community)





Phuket Strategic Policy

MICE

Marina

Medical

Manpower

Smart Tourism

Smart Safety

Smart Governance

Smart Economy

Smart Healthcare

Smart Environment

Smart Education

Projects

4M + Smart City

Smart 
City

Sport City



Smart City eCosystem

CITY
(จังหวัด,อปท)

Telecom Company

Startup for Smart 
City

Tech Company

University



Public-Private Collaboration for Sustainable Phuket Smart City

invest
Phuket City

Inest

Local Gov

Invest

Network | CCTV | Sensors | WiFi | Smart City Services

C
ol

le
ct

C
ol

le
ct

M
anage

BTO / BTL / PPP

People

Investors / Tech Company / Telecom Company

invest invest

BTO / BTL / PPP



โครงการดำเนินงานโดย บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง  PKCD

• บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง (Phuket City Development : PKCD) เป็น
บริษัทร่วมทุนภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เริ่มต้น 25 คน ทุนจด
ทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อพัฒนาจังหวัด
ภูเก็ตให้เทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก 

• มีแผนงาน 10 ปี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 12 เรื่อง



• Business Unit ที่ได้เริ่มดำเนินงานแล้วประกอบด้วย 

• Smart Bus เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักฝั่งตะวันตกถึงตอนล่าง 
• choop.me ระบบสำหรับให้บริการวางแผนการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว  

• พัฒนาต้นแบบ Terminal Oriented  Design  

• ระบบ City Data สำหรับการบริหารจัดการเมือง 
• Phuket Payment Card รองรับนโยบายสังคมไร้เงินสด 

• Crowdfunding Platform สำหรับรองรับการร่วมลงทุนของประชาชน

http://choop.me


Project Status



Smart City Infrastructure



Now: Pubic free WiFi (1,000 AP / >1.3 M Accounts  
              > 40 K Connected per day)  
Next: Integrate data with Smart City Data Platform





LoraWan Network



Now: LoraWAN Network (35 base, > 500 sq.km) 
Next: Integrate data with Smart City Data 
Platform





Smart Safety :  ภูเก็ตเมืองปลอดภัย

Goal
2020 Phuket Safe City

Projects

Strategy
- Develop Disaster Command Centre and expand more CCTV 3500 camera 
- Develop Analytic CCTV for Prevent crime, traffic and public safety
- Develop Maritime Safety

Maritime

CCTV

Disaster Command Centre
Setup CCTV 

management planInvest  3500 CCTV

Maritime Tourist Safety

Integrate CCTV CCTV Command CentreCCTV Analytic

Phuket Smart Gateway Traffic Law Enforcement

Expand Maritime Safety



Smart Safety: CCTV



Smart 
Safety,

Now: CCTV Integration 700 of 1300 cameras  
for 8 police station +  3 local government



Smart 
Safety,

Now: LPR (10 Installation point, 39 cameras  
              Detected > 4.9 M plate) 
Next: Integrate data with Smart City Data Platform



Smart 
Safety,

Now: Face recognition (3 Fixed cameras, 8 Smartphone 
              Detected > 1.49 M)  
Next: Integrate data with Smart City Data Platform



Smart 
Safety,

Now: Traffic law enforcement (5 Installation point,  
         41 cameras, Detected > 41 M, 620 K Offenders) 
Next: Integrate data with Smart City Data Platform



Smart 
Safety, New: CCTV Command Centre





Ambulance Operation Center

Smart health and smart city ..Ambulance Operation Center and Telemedicine..

Smart health and smart city …Ambulance Operation Center and Telemedicine…

วัตถุประสงค์

-สร้างความเช่ือมัน่โดยใช้เทคโนโลยีในการดแูลสขุภาพ ทัง้ในภาวะฉกุเฉินและการบาดเจ็บ

-ติดตาม รายงาน สญัญาณชีพที่ผิดปกติ ตอบสนองการช่วยเหลือฉกุเฉิน ในระบบการดแูลสขุภาพ



Maritime Safety



Marine Tourist DB





1) Draft Video Analytic (Intrusion and People Counting for 
Beach Swimming Boundary) Planform for Phuket Smart City 

Swimming 
Boundary 

People
Count

Thermal Camera

Fixed and People 
Count Camera

PTZ Camera

Data Stream Session

Internal/intranet

VA Equipment Per Beach



Smart Tourism : ท่องเที่ยวสนุกสุขใจ (Enjoyable and Convenient Travel)

Goal
2020 Digital Tourism (Attractions and Services)

Projects

Strategy
- Develop internet infrastructure for tourist and local people.
- Support and develop Platform and Digital Contents for tourist attractions.
- Support and drive tourism entrepreneur to develop Digital Services 

Smart WiFi + Smart Growth

High Speed Public Free WiFi + Private to Public WiFi Phuket Application

Tourist SOSSmart City Tourism Big Data (Tourists Behavior, Foreigner DB)

New Project

Digital Payment for TouristDigital Guide LoraWan for Tourism



Phuket Application



Smart 
Tourism,







Smart Environment : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Goal
2020 Sustainable Environment for Tourism

โครงการสำคัญ

Strategy
- Develop IoT Environment Sensors and Network
- Reduce energy consumption  (Carbon Footprint)
- Create awareness for environment to People

Smart Energy

IoT Environment Sensors

One Map Solution

Environment IoT Sensors City of IoT Environment Sensors

Reservoir Monitoring LoraWan for IoT Environment Sensors



IoT Environment Sensors

Smart Environment



IoT Environment Sensors

Smart Environment

Now: 16 IoT sensors stations (Rain) 
Next: Integrate data with Smart City Data Platform



2 จุดติดตั้ง ภาพรวม

การด าเนินงานที่ผ่านมา





IoT Environment Sensors







ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ Traffy Waste

 รถเก็บขยะ
อัจฉริยะ

• ระบุตำแ นงรถ 
GNSS

• แจงเ นทางการเก็บ
ขยะ

 ถังขยะอัจฉริยะ

• ตร จ ัดปริมาณขยะแบบ 
Real time

• แจงเตือนปริมาณขยะ

App พลังประชาชน

• แจงปริมาณขยะ
• เรียกเก็บขยะพิเ

ระบบจัดการ
การจัดเก็บขยะ

• บริ ารจัดการเ นทางเก็บ
ขยะ

• แ ดงปริมาณขยะแบบ 
Real time

• แ ดงขอมูล ำ รับผูบริ าร 



Smart Economy : Hub of Creative Economy

Goal
2020 1,000 Creative Entrepreneurs Digital Workers and Investors 

Paradise

Projects

Strategy

- Drive local SMEs to be creative entrepreneurs
- Invite Digital Entrepreneurs, Digital Workers and Digital Investors to 

Phuket
- Build Local Startup on IoT Smart City

Innovation Park

Invest Phuket Int Creative Ent AcademyStartup Ecosystem

Phuket Investment Info.

Roadshow

Smart City Invest Model

Boost IoT Startup eCosystem

Compare eCosystem Study

Boost Investors eCosystem
Transform SMEs to Creative 

Entrepreneur
Boost Digital Workers eCosystem

Investment Office

จัดตั้ง International Creative 
Entrepreneur Academy



Digital One Stop Services

Phuket Smart City Innovation Park

Digital Transformation Clinic (BOI,Consult,Fund)

IP Consult

Tax

Co-Creation Space (IoT Lab)



Phuket Smart City Innovation Park



IoT Labs and IoT Training Courses



Creative & Innovation Entrepreneurship



Phuket Smart City Innovation Park

3,080 คน





Smart 
Economy,

Now: Digital Startups participate  

#Tourism Tech #IoT+Env.+Edu. Tech

Phuket Maker Club
exbiz



Smart 
Economy,

Now: International Tech Company 

participate  

#oneAlert

#BusX
#VEDAS

#Silicon Valley CODERS

#HotelTravelNetwork
#Punch Agency (THAILAND)



Smart Governance : การบริหาร Smart City อย่างยั่งยืน

Goal
2020 Smart and Sustainable City

โครงการสำคัญ

Strategy - PPP Smart City Investment Model
- Smart City Data Platform

City Data Platform

City Investment Model

Smart City Intelligent Operation Center

People Driven Smart City Project



• Investor
• Entrepreneur
• Startup
• People
• Tourist

• Prime Minister
• Minister
• Management
• Governor
• MayorEnd User End User

Intelligence 

Interconnection 

Data Source (Near Real Time IoT Data Capture)

Phuket City Data Platform

Use Case Data 
Analytic Services 

Government Open Data

Smart City Services

City Application
Marine 

Monitoring
Tourist 

Data

Social AnalyticsReport & Analytic Tool

Tourist 
Behaviour

Admin & Support

Investor 
Information

Safety / 
Environment

Phuket City Data 
Platform Framework

IoT Environment
Sensors



ประเภทของข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (หน่วยงาน/แหล่งของข้อมูล) 

ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ข้อมูลที่อยู่ในอำนาจ 
จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลที่อยู่ในอำนาจ 
ส่วนกลาง

๑. ข้อมูล City + Startup Application 
๒. ข้อมูล Public WiFi, Online Survey 
๓. ข้อมูลจากระบบตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
(IoT Env. Sensors) 
๔. ข้อมูลจากระบบลงทะเบียนผู้โดยสารเรือ  
๕. ข้อมูลจากระบบควบคุมจราจรทางน้ำ (VTMS) 
๖. ข้อมูลจากระบบควบคุมเรือยอช์ต 
๗. ข้อมูลจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
๘. ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
๙. ข้อมูลจากบริษัท VISA 
๑๐. ข้อมูลจากบริษัท Share Bike 
๑๑. ข้อมูลใบสั่งงานมัคคุเทศก์จากตำรวจท่องเที่ยว 
๑๒. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้า 
๑๓. ข้อมูลด้านการขนส่งมวลชน จากขนส่งจังหวัด  
๑๔. ข้อมูลแหล่งน้ำ จากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์  
๑๕. ข้อมูลพื้นฐานของประชากร จากท้องถิ่น
จังหวัด 

๑. ข้อมูลการเข้าพักของนักท่องเที่ยวจาก
กรมการปกครอง(รร.๓ / รร.๔) 
๒. ข้อมูลเชิงสถิติทั่วไปของจังหวัดภูเก็ตจาก
สถิติจังหวัดภูเก็ต 
๓. ข้อมูลเชิงพื้นที่จาก อปท. จังหวัดภูเก็ต 
     ๓.๑ แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน(แปลงที่ดิน อาคาร ป้าย) 
     ๓.๒ โครงสร้างพื้นฐาน (ถนน คูระบาย 
น้ำ เป็นต้น) 
     ๓.๓ แผนที่การควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร 
     ๓.๔ ผังเมือง และสิ่งแวดล้อม  
๔. ข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัด

๑. ข้อมูลการเข้าพักของนักท่องเที่ยวจาก ตม. 
๒. ข้อมูลบุคคล ยานพาหนะของผู้ต้องหา ผู้ต้อง
สงสัย 
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
๓. ข้อมูลยานพาหนะจากกรมขนส่งทางบก 
๔. ข้อมูลการเข้าพักของนักท่องเที่ยวจากกรม
การปกครอง (ระบบภายในส่วนกลาง – รร.๔ )
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The basic layered architecture of a Big Data platform is 
similar across almost all vendors

Big Data Platform Architecture Overview

SECURITY

Analytics Engines

Sandbox Zone 
Data Query Layer  

(per user)

Sources

Police Local 
Storage

Producers
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Relational 
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Marine Local 
Storage
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SQL 
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360  
View 

(RESTful 
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Hybrid
Batch

Real-time

Descriptive
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Landing  Zone 

Data Collection Layer 
(access to raw data) 

Integration Zone 
Data Processing Layer 

(per use-case)

Linkage &
Transformation

Selection,  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Join
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High-Quality Big Data presentation & provisioning is key to user acceptance

Overview Presentation & Provision Methods

Dashboard: https://dribbble.com/shots/1562936-iPad-Dashboard

Storyboard

1. 2. 3.

SQL 
Processing

File 
Access

APIs
Web 

Services

Dashboard
Presentation

Raw Data





Smart Education : เมืองแห่งการเรียนรู้

Goal
2020 Smart Learning Community

Projects

Strategy - Develop Smart People for Smart City and Thailand 4.0
- Develop Infrastructure for Smart Learning Community

Infrastructure for Smart Learning Community

Digital Manpower

Creative and Innovation School

Connect Students DB and open for Public Smart Learning Platform



Smart Health : ประชาชนรักษาพยาบาลด้วยหมายเลขผู้ป่วยเดียว

Goal
2020 Digital Healthcare

โครงการสำคัญ

Strategy
- Connect 8 Hospitals DB
- Develop Smart Healthcare Services
- Develop Digital Hospital

Smart Healthcare Services

Smart Healthcare Information 

Smart Hospital

Connect 8 Hospitals DB Disease MapPatients Transfer

Develop Digital Healthcare Services

Develop Digital Hospital







THANK YOU







โครงการจ้างจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบเชื�อมโยงกล้องวงจรปิด (CCTV) และ  
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั�วประเทศกรทรวงมหาดไทย

การจัดการอบรมเพื�อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงาน และสํานักงานเขตทั�ง 12เขตทั�วประเทศ เพื�อ
จัดทําแผน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ วันพฤหัสบดี ที� 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีกําหนดการดังนี�

9.00 น ลงทะเบียนหน้างาน ห้อง A
9.30 น เริ�มงาน โดย ประธานการสัมนา กล่าวเปิดงาน
9.45 น เริ�มการสัมนา หัวข้อ SMART CITY ต้นแบบ (จังหวัด ภูเก็ต)

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อํานวการ สํานักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล
คุณ ประชา อัศวธีระ ผจก สํานักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล สาขา ภาคใต้ตอนบน
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม

10.45 น Coffee Break
11.00 น การบรรยาย หัวข้อ เทคโนโลยีในอนาคต ของกล้อง CCTV  

โดย บ อินโนเทค ( ประเทศไทย) 
12.00 น พักรับประทานอาหาร
13.00 น เริ�ม การอบรม ช่วงบ่าย

บรรยาย ภาพรวม ปํญหา กล้องCCTV และเครือข่าย  ทั�วประเทศ 
13.45 น Work shop ระดมความคิดเห็น 
14.30 น  Coffee Break
15.00 น สรุป งานสัมมนา และสิ�งต้องติดตาม
16.00 น Lucky Drawn
16.30 น ประธาน กล่าวปิดงาน
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	ค) แรงดัน และ กระแสไฟ ของ Port นั้น (PoE)
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	๕.๑. ปัญหาการขอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหลังเกิดเหตุที่พบเจอได้บ่อย
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	๑) แจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อระบุวันเกิดเหตุ
	๒) ติดต่อขอดูกล้องภายใต้การดูแลของตำรวจในสถานีนั้น ๆ ซึ่งยังมีหน่วยงานย่อยภายในของตำรวจที่ดูแล (จราจร และ อื่น ๆ)
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	๑) ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจในท้องที่หรือนอกท้องที่ที่เกิดเหตุ
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