บทที
การติดตังและอุปกรณ์ควบคุมระบบ CCTV
3.1 การติดตังระบบ CCTV
กล้องวงจรปิ ด CCTV นอกจากจะเป็ นเรื องคุณภาพ และการติดตังทีเหมาะสมยังมีอีกสิ งทีต้องจําเป็ น
คือการติดตังด้วยความระมัดระวัง เพือให้มนใจได้
ั
วา่ กล้องวงจรปิ ดสามารถจะเฝ้ าระวังบ้านหรื อสํานักงาน
อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ

รูปที 3.1 กล้ องวงจรปิ ด CCTV
ข้อควรทีจะพิจารณาก่อนการติดตังกล้องวงจรปิ ด CCTV
- ติดตังในบริ เวณทีสามารถมองเห็นพืนทีทังหมดอย่างครอบคลุมไม่วา่ จะเป็ นทีโรงรถหรื อบริ เวณหน้าบ้าน
พยายามทําให้ ม ัน ได้ภาพที ครอบคลุ ม พื นที ให้ ม ากที สุ ด เท่ าที จะเป็ นได้เหตุ ผ ลหลัก คื อ เพื อจับ ตาความ
เคลือนไหวและให้จบั ภาพได้แม้วา่ จะเดินผ่านด้านหน้าเพียงเล็กน้อยหรื อเข้ามาใกล้
- การติดตังกล้องไว้ภายนอกเพือป้ องกันทรัพย์สิน การติดตังกล้องวงจรปิ ดไว้ภายนอกจะเป็ นประโยชน์กบั
มนุ ษย์สองด้านคือ อันดับแรกคือ เป็ นการเตื อนภัยล่วงหน้าเมือมี ผบู ้ ุ กรุ กและประโยชน์อย่างทีสองคือ จะ
สามารถจับภาพได้หากขณะทีออกจากบริ เวณนันไป
- ติดตังกล้องไว้ในทีสู ง
เพือป้ องกันกล้องจากการโดนขโมย การทุ บทําลายหรื อการเอาอะไรมาคลุ มไว้ทาํ ให้มองไม่เห็ นให้ติดตัง
กล้องวงจรปิ ดนันไว้ในตําแหน่งทีสู งพอแต่อย่าลืมเรื องความปลอดภัยในขณะทีติดตังกล้องวงจรปิ ดและอย่า
ทําขณะทีอยูค่ นเดียวเพราะหากเกิดอันตรายขึนอาจจะไม่มีใครสามารถช่วยได้ทนั ถ้าศึกษาเกียวกับกฎหมาย
และระเบียบเกียวกับ กล้อง CCTV เนืองจากในหลายประเทศได้กาํ หนดไว้วา่ การบันทึกภาพเพือนบ้านถือว่า
เป็ นสิ งผิดกฎหมาย
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- ติดตังแบบซ่อนกล้อง
เนืองจากการติดตังแบบให้คนเห็นจะสามารถป้ องกันการทําอาชญากรรมได้เพราะหากคนเห็นกล้องก็อาจจะ
เกรงกลัวว่าจะถู กกล้องบันทึ กภาพไว้ การติดตังแบบซ่ อนหรื อไม่ให้เห็ นกล้อง เป็ นการรบกวนความรู ้ สึก
ของคนน้อยกว่าและจะได้ภาพการกระทําต่างๆ ทีไม่ได้เกิดจากการเสแสร้งเอาไว้ได้ดว้ ยซึ งจะเป็ นประโยชน์
อย่างยิงในการพิจารณาในศาลเป็ นวิธีการหลักๆ ในการหาสถานทีทีดีทีสุ ดในการติดตังกล้อง CCTV โปรด
อย่าลืมว่าในการติดตังนันจําเป็ นต้องดูทรัพย์สินด้วยและให้ทดลองติดตังหลายๆ ทีดูก่อนแล้วจะได้สถานที
ติดตังทีดีทีสุ ด
3.1.1 การติดตังกล้ องวงจรปิ ด CCTV ภายในอาคาร
- กําหนดพืนที เฝ้ าระวังที ต้องการติดตังกล้องวงจรปิ ดเช่ นต้องการติ ดตังบริ เวณไหนภายในอาคาร
หรื อภายในสํานักงานทางเข้าออกโกดังสิ นค้า หรื อ ทีจอดรถในบ้านพักอาศัย เมือทราบถึงสถานทีทีต้องการ
ติดกล้องแล้วให้พิจารณาดูวา่ จะใช้กล้องวงจรปิ ดกีตัว

รูปที 3.2 สถานทีติดตังกล้ องวงจรปิ ด CCTV
- กําหนดตําแหน่งติดตังกล้องและวัดระยะการใช้สายสัญญาณจากตัวกล้องไปยังเครื องบันทึก

รู ปที 3.3 วัดระยะเพือแนะนํามุมกล้ องและระยะสาย
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- การเดินสายสัญญาณภายในตัวอาคารและติดกล้องวงจรปิ ดไว้ตามจุดต่างๆ ทีได้กาํ หนดไว้ โดยเริ ม
ติดตังสายไฟจากด้านนอกอาคาร

รู ปที 3.4 การเดินสายสั ญญาณ
- โดยกล้องที ติ ดอยู่ภายในจะเป็ นกล้องที ไม่ ตอ้ งใช้อุป กรณ์ ป้ องกันหรื อที เรี ยกว่า Housing อย่าง
กล้อง Dome Infrarek เพราะกล้องวงจรปิ ดแบบ Dome นี จะเป็ นกล้องที สามารถหมุนดูทิศทางโดยรอบได้
มองเห็นในมุมกว้างจึงเหมาะแก่การติดตังภายในห้องหรื อภายในตัวอาคารมากกว่าด้านนอก

รูปที 3.5 กล้ องวงจรปิ ดแบบโดม (Dome)
- เมือทําการติดตังกล้องวงจรปิ ดครบตามจุดเรี ยบร้อยแล้วก็ได้ทาํ การติดตังเครื องบันทึกภาพสําหรับ
บันทึกภาพและทําการเซ็ตระบบต่างๆ ของเครื องบันทึกและกล้องวงจรปิ ดให้พร้อมใช้งานได้ในทันที
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รู ปที 3.6 การเช็ ดภาพมุมต่ างๆ
3.1.2 การติดตังกล้ องวงจรปิ ด CCTV ภายนอกอาคาร
การติดตังกล้องวงจรปิ ดภายนอกอาคารก็ตอ้ งกําหนดพืนทีเฝ้ าระวังที ต้องการติดตังกล้องวงจรปิ ด
เช่นต้องการติดตังบริ เวณด้านหน้าอาคารหรื อด้านหน้าสํานักงานทางเข้าออกโกดังสิ นค้า หรื อ ทีบริ เวณด้าน
หน้าทีจอดรถในบ้านพักอาศัย เมือทราบถึงสถานทีทีต้องการติดกล้องแล้วให้พิจารณาดูวา่ จะใช้กล้องวงจร
ปิ ดกีตัวสําหรับ

รูปที 3.7 การติดตังกล้ องวงจรปิ ด CCTV ภายนอก
การติ ดตังกล้องวงจรปิ ดที มี ระยะไกลมากกว่า 500 เมตร ขึ นไปคงไม่ส ะดวกสําหรั บการเดิ นสายไฟและ
สายสัญญาณภาพเพราะนอกจากระยะที ไกลแล้วมักจะประสบกับปั ญหาสายไฟและสายสัญญาณภาพถู ก
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ลักลอบตัดหรื อทําลายจากผูไ้ ม่หวังดี ได้ง่ายและเมื อเกิ ดปั ญหาเหล่ านี ขึ นจะต้องใช้เวลาในการแก้ปั ญหา
ค่อนข้างนานและยุง่ ยาก

รูปที 3.8 ภาพกล้ องวงจรปิ ดแบบ HD
ภาพกล้องวงจรปิ ดด้านนอกอาคารชนิ ด HD จะมีความคมชัดทีแตกต่างกับกล้องวงจรปิ ดชนิ ดอืนไม่
ว่าจะเป็ นความคมชัดของภาพความใสของภาพแต่กล้องชนิด HD ไม่เหมือนกันทุกยีห้อเพราะบางยีห้อความ
คมชัดจะไม่ได้เท่าทีเห็ นเนื องจากต้องดูถึงไอซี ทีใช้หรื อระบบประมวลผลภาพนันและอีกข้อคือ Pixel อยู่ที
เท่าไหร่ ซึงแต่ล่ะยีห้อราคาแตกต่างกันขึนอยูก่ บั คุณภาพของกล้องวงจรปิ ด
3.2 การตังค่ าเครืองบันทึกภาพ (DVR)
การตังค่า DVR เมือจ่ายไฟเข้าครังแรกจะขึนหน้า BIOS สี ดาํ และมีตวั หนังสื อขึนสังให้ทาํ การ
Format HDD ให้ทาํ การเลือนลูกศรซ้าย ขวา ที DVR เพือตอบ YES และรอจนกว่าจะ Format HDD 1 เสร็ จ
100 % จากนัน DVR จะให้ format HDD2 ก็ให้ตอบ YES ทัง 2 HDD

รูปที 3.9 การตังค่ า DVR ครั งแรก
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ทําการต่อเมาส์เพือให้ทาํ การตังค่าได้ง่ายขึนและรวดเร็ ว

รู ปที 3.10 การต่ อ Mouse USB
เครื องจะถาม PASSWORD ให้กดทีปุ่ ม 1234 ที DVR แล้วคลิก OK และคลิกขวาเลือก Setup

รูปที 3.11 การเลือกคําสั ง Setup
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ให้คลิกเลือกคําสัง System

รูปที 3.12 การเลือกคําสั ง System
คลิกเลื อก DATE/TIME ให้ทาํ การตังค่า เวลาปั จจุบนั และ TIMEZONE = GMT+07.00 Asia/Bangkok เสร็ จ
แล้วคลิก APPLY และปิ ด X

รูปที 3.13 การตังวันทีและเวลาต่ างๆ
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จากนันให้คลิ กเลื อก RECORD คลิ ก Mouse ทีช่ อง 0 ค้างไว้แล้วลากไปทางขวามือทีช่ อง 24 จากนันปล่อย
คลิก

รูปที 3.14 การตังขนาดของภาพ
จะขึนหน้าต่างให้ตงค่
ั าความละเอียดในการบันทึกภาพให้ตงค่
ั า SIZE = 704x576 ทัง 4 ช่อง(บางรุ่ น SIZE =
D1)ให้ตงค่
ั า FPS = 6 ทัง 4 ช่อง(บางรุ่ น FPS = 7)จากนันคลิก OK
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รูปที 3.15 การตังความละเอียดในการบันทึกภาพ
จะขึนหน้าต่างให้ตงค่
ั าความละเอียดในการบันทึกภาพทีตังค่าเสร็ จแล้ว

รูปที 3.16 การตังความละเอียดในการบันทึกภาพทีเสร็จ
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ให้ทาํ การกดปิ ดหน้าต่าง X ออกแล้วตอบ OK เป็ นการเสร็ จสิ นการตังค่า

รูปที 3.17 เสร็จการตังค่ า DVR

