บทที
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ฉ บับ นี ได้ เสนอระบบกล้ อ งวงจรปิ ด CCTV ซึ งผู ้จ ัด ทํา ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ไ ด้ ไ ป
ปฏิ บ ัติ ง านที บริ ษ ัท AMR Asia จํา กัด ในโครงการระบบกล้อ งวงจรปิ ด CCTV กรุ ง เทพมหานคร เป็ น
ระยะเวลา สัปดาห์ ซึ งในระหว่างปฏิบตั ิงาน คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV ในแต่ละ
ประเภทรวมถึ ง ชนิ ด ของตัว กล้อ งวงจรปิ ดในการเลื อ กใช้ ง านตามสถานที ต่ า งๆเพื อให้ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ ต่างๆทีใช้ในการติดตังระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV ซึ งมีทงไฟฟ้
ั
าแรงตําทีใช้ใน
การจ่ายไฟฟ้ าให้กบั อุปกรณ์ต่างๆในระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV รวมถึงการจัดวางระบบเพือป้ องกันการเกิด
ปั ญหาต่างๆ เช่น การลัดวงจรของไฟฟ้ า เพือความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริ การทัวไปอีกด้วย จึงได้นาํ ความรู ้ ที
ได้มาจัดทําเป็ นปริ ญญานิ พนธ์ฉบับนี ซึ งปริ ญญานิ พนธ์ฉบับนี ได้เสนอหลักการและทฤษฎีของระบบต่างๆ
และขันตอนการบํารุ งรักษา ผลการบํารุ งรักษาไว้อย่างครบถ้วน

5.1 ผลการปฏิบัติงาน
การติดตังระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV นอกจากจะเป็ นเรื องของคุณภาพ และการติดตังทีเหมาะสมยังมีอีกสิ ง
ทีต้องจําเป็ นคือการติดตังด้วยความระมัดระวังและการติดตังในบริ เวณทีสามารถมองเห็นพืนทีทังหมดอย่าง
ครอบคลุม เพือให้มนใจได้
ั
ว่ากล้องวงจรปิ ดสามารถจะเฝ้ าระวังบ้านหรื อสํานักงานอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
การติ ดตังกล้องวงจรปิ ดที มี ระยะไกลมากกว่า 500 เมตร ขึ นไปคงไม่ส ะดวกสําหรั บการเดิ นสายไฟและ
สายสัญญาณภาพเพราะนอกจากระยะที ไกลแล้วมักจะประสบกับปั ญหาสายไฟและสายสัญญาณภาพถู ก
ลักลอบตัดหรื อทําลายจากผูไ้ ม่หวังดี ได้ง่ายและเมื อเกิ ดปั ญหาเหล่ านี ขึ นจะต้องใช้เวลาในการแก้ปั ญหา
ค่อนข้างนานและยุ่งยาก การดูแลรักษากล้องวงจรปิ ดระบบกล้องวงจรปิ ดจําเป็ นต้องได้รับการบํารุ งรักษา
อย่างต่อเนื องเพือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอดเวลา โดยมาตรฐานทัวไปแล้วระบบกล้อง
วงจรปิ ดควรจะทําการบํารุ งรักษาทุกๆ 3 เดือนต่อครัง

5.2 อุปสรรคในการปฏิบัติ
จากการทีผูจ้ ดั ทําได้ไปปฏิบตั ิงาน ก็ยงั พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานอยูบ่ า้ ง เช่น
5.2.1 เนื องจากระบบกล้องวงจรปิ ดตามชุ มชนและตลาดไม่สามารถตรวจเช็ ดหรื อบํารุ งรักษาใน
ช่วงเวลาทีมีการขายของเพราะอาจจะเกิดปั ญหาเกียวกับการเข้าทํางานทีลําบาก
5.2.2 ปั ญ หาการเข้า หั ว LAN และ BNC ไม่ ดี อ าจจะทํา สั ญ ญาณภาพที ได้ รั บ ไม่ ชั ด เจนหรื อ มี
สัญญาณรบกวน
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5.2.3 การติ ดตังกล้องวงจรปิ ด CCTV ไม่ ได้ระดับ อาจตําไปหรื อสู งไปจะส่ งผลให้รับ ภาพไม่ได้
ตามทีต้องการ
5.2.4 เครื อง DVR อาจจะเกิ ดปั ญหาได้เมือเกิ ดความร้อนมากจนเกินไปอาจจะทําให้ระบบขัดข้อง
ส่ งผลต่อการบันทึกภาพได

5.3 แนวทางการแก้ไข
5.3.1 ในระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV ตามชุ ม ชนและตลาดจะต้องใช้เวลาในช่ วงปิ ดบริ ก ารหรื อ
ในช่วง 22.00 – 04.00 จะเวลาทีทํางานสะดวก
. . หลี ก เลี ยงการทํางานที อาจเกิ ดอัน ตรายต่ อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารหรื อควรทํา งานอย่างรอบคอบ ไม่
ประมาท
. .3 เนื องจากมี ระยะเวลาจํากัดในการทํางาน ดังนันก่ อนเข้าทํางานทุ ก ครั งต้องมี ก ารวางแผน
เพือให้งานนันสําเร็ จตามเวลาทีกําหนดและปลอดภัย

5.4 ข้ อเสนอแนะ
เนื องจากในการทดสอบระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV และระบบต่างๆวิศวกรและเจ้าหน้าทีจะต้องมี
ความรู ้และความชํานาญในเรื องระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการควบคุมระบบไฟฟ้ า
จะต้องรู ้หลักและกลไกในการทํางานเป็ นอย่างดี สิ งเหล่านี ถ้ามีความรู ้และความชํานาญก็สามารถจะแก้ไข
ปั ญหาต่างๆได้ ก่อนทีอุปกรณ์และระบบจะเสี ยหายและยังปกป้ องชีวติ คนทีทํางานอยูอ่ นั เนืองมาจากไฟไหม้
จากการลัดวงจรของระบบไฟฟ้ าอีกด้วย การติดตังกล้องวงจรปิ ด CCTV ควรตรวจสอบเสมอว่าติดตังแน่น
หนาหรื อไม่จะได้ไม่เกิดความเสี ยหายกับอุปกรณ์ และควรตรวจสอบสภาพของกล้องวงจรปิ ด CCTV ให้
ทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพเสมอ เพือให้ภาพทีได้มีคุณภาพตามทีต้องการ

