บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการ
2.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ CCTV

รูปที่ 2.1 หองควบคุมระบบ CCTV

•

•

กลองวงจรปด หรือ CCTV ยอมาจากคําวา "Closed Circuit Television" หรือเรียกอีกอยางวา "Video
Surveillance System" คือ ระบบการบันทึกภาพจากกลองที่เปนระบบรักษาความปลอดภัย หรือที่ใชเพื่อการ
สอดสองดูแลเหตุการณ สถานการณตางๆที่เกิดขึ้น ระบบกลองวงจรปด (CCTV) เกิดขึ้นครั้งแรกที่เยอรมนี
ใน ค.ศ. 1942 และกลองวงจรปด (CCTV) เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับสถานที่ตางๆ เชน โรงเรียน โรงพยาบาล
อาคาร สํานักงาน วัด สถานที่ทองเทียว หรือสถานที่ราชการ อื่นๆ เมื่อสมัยกอนกลองวงจรปด (CCTV) มีไว
เพื่อจับผิด เฝาระวัง สอดสองดูแล แตสมัยนี้บทบาทของกลองวงจรปด (CCTV) มีมากกวาที่กลาวมาขางตน
และยังสามารถติดกลองวงจรปด (CCTV) เพื่อใหกลองวงจรปด (CCTV) ทํางานแทนมนุษย และยังสามารถ
ดูการทํางานของพนังงานได และสะดวกในการบริหารจัดการ ปจจุบันนี้ถามี Internet ก็สามารถเชื่อตอกับ
กลองวงจรปดไดทั้งหมด
ในสวนของตัวกลองวงจรปดยังถูกแบงแยกประเภท ตามชนิดของการสงสัญญาณอีกเปน 2 แบบ
หลักๆ คือ
กลองวงจรปดที่สงสัญญาณแบบอนาล็อก (Analog CCTV Camera) เปนกลองวงจรปดที่นิยมใชทั่วไป ราคา
ถูกความคมชัดสูง
กลองวงจรปดที่สงสัญญาณแบบดิจิตอล (IP Camera) เปนกลองวงจรปดสมัยใหม นิยมใชเฉพาะกลุม มี
ฟงชั่นหลากหลาย ราคาสูง ยังไมเปนที่นิยมในทั่วไปมากนัก
นอกจากนี้กลองวงจรปดยังสามารถแบงแยกประเภท ตามรูปรางการทํางานของตัวกลองออกเปน 3
ประเภทหลักคือ
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1. กลองวงจรปดแบบมาตรฐาน
2. กลองวงจรปดแบบอินฟราเรด
3. กลองวงจรปดแบบโดม

2.2 โครงสรางพื้นฐานของระบบ CCTV
การทํางานของ CCTV เริ่มจากตัวกลองที่เปนตัวรับสัญญาณภาพจะรับภาพไดนั้นจะตองมีแสงสอง
ไปยังที่วัตถุที่ตองการและแสงนั้นจะตกกระทบวัตถุแลวจึงสะทอนกลับออกมา (ประสิทธิภาพกลองนั้น
ขึ้นอยูกับความไวแสง ซึ่งจะสงผลใหคุณภาพของการทํางานแตกตางกันออกไป) และภายในนั้นจะมีตัวที่
แปลงสัญญาณภาพเปนสัญญาณไฟฟา เพื่อสงตอสัญญาณตามสายที่เชื่อมจากกลองไปสูเครื่องรับสัญญาณ
ภาพ (DVR) แลวสงตอไปยังจอรับภาพ (Monitor) เพื่อแสดงภาพที่ไดจากตัวกลอง โดยปกติแลวนั้น ตัว
กลองและจอภาพจะอยูตางสถานที่กัน ซึ่งหลักการทํางานของระบบกลองวงจรปดจะไมซับซอนมาก ถา
ตองการใหภาพออกมาดีตองประกอบดวย องคประกอบหลายอยาง
การทํางานของกลองวงจรปด (CCTV) ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและการเชื่อมตอระบบของกลอง
วงจรปด (CCTV Connections)
ยุคที่1 กลองวงจรปดเปนแคการตอกลองวงจรปดไปยังจอภาพเทานั้น

รูปที่2.2 ยุคแรกของกลองวงจรปด
ยุคที่2 กลองวงจรปดเมื่อกลองมีการบันทึกภาพเก็บเอาไวดู

รูปที่2.3 ยุคที่ 2 ของกลองวงจรปด
ยุคที่3 กลองวงจรปดเมื่อตองการบันทึกภาพและตอกลองวงจรปดมากกวา 1 ตัว
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รูปที่2.4 ยุคที่ 3 ของกลองวงจรปด
ยุคที่4 กลองวงจรปดเมื่อการบันทึกภาพดวย Digital Video Recorder (DVR) ซึ่งเปนยุคปจจุบัน

รูปที่ 2.5 ยุคที่ 4 ของกลองวงจรปด
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2.3 สวนประกอบตางๆของระบบกลองวงจรปด (CCTV)
2.3.1 กลอง(Camera)
กลองวงจรปดที่ใชในปจจุบันสามารถแยกประเภทออกได 6 ประเภทดวยกันซึ่งในแตละประเภทมี
รายละเอียดและคุณสมบัติที่ตางกันออกไปกลองวงจรปดทั้ง 6 ประเภทนี้ไดแก
1. กลองวงจรปดแบบมาตรฐาน (Standard Camera)
กลองวงจรปดแบบมาตรฐานเปนกลองชนิดที่มีราคาไมแพง ขึ้นอยูกับรุนและความคมชัดของกลองมีจุดเดน
คือการสามารถเปลี่ยนเลนส เพื่อปรับมุมมองของภาพ เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีแสงสวาง มีทั้งแบบใชใน
อาคาร Housing Indoor และแบบใชนอกอาคาร Housing Outdoor กลองวงจรปดแบบมาตรฐานติดตั้งไดงาย
คาบํารุงรักษาต่ํามีความแข็งแรงและทนทานสูง และในบางรุนมีไมโครโฟนสําหรับบันทึกเสียง

รูปที่ 2.6 กลองวงจรปดแบบมาตรฐาน (Standard Camera)
2. กลองวงจรปดแบบอินฟราเรด (Inferred Camera)
กลองวงจรปดแบบอินฟราเรดเปนกลองที่ทําจากวัสดุที่ทนทานสามารถใชงานไดทั้งกลางวันและกลางคืนมี
คุณสมบัติในการจับภาพในที่มืดสนิทได ตัวกลองจะแสดงภาพเปนเปนภาพสีในตอนกลางวันและเปลี่ยนไป
แสดงภาพขาว-ดําอัตโนมัติในตอนกลางคืน การเลือกกลองวงจรปดแบบอินฟราเรดควรเลือกตามระยะ
อินฟราเรดที่จําเปนตองใช เชน10 เมตร 20 เมตร 30 เมตร และกลองวงจรปดแบบอินฟราเรดจะมีหลอด
LED อินฟราเรดที่จะสงแสงสวางอัตโนมัติในตอนกลางคืน เหมาะกับการใชงานในสถานที่ๆคอนขางมืด

รูปที่ 2.7 กลองวงจรปดแบบอินฟราเรด (Inferred Camera)
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3. กลองวงจรปดแบบโดม (Dome Camera)
กลองวงจรปดแบบ โดมเปนกลองที่ถูกออกแบบใหมีขนาดเล็กกะทัดรัด สวยงาม เรียบรอย ไมสะดุดตา
กลมกลืนเขากับเพดาน สามารถหมุนปรับมุมกลองได 360 องศา กลองชนิดนี้เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีแสง
สวางตลอดเวลา รูปลักษณครึ่งวงกลมคลายโดมสามารถปองกันการโยนผาปดหนากลองไดเปนอยางดี
กลองชนิดนี้ไมเหมาะสําหรับติดตั้งนอกอาคาร เพราะตัวกลองวงจรปดรุนนี้ไมไดออกแบบมาใหกันน้ํา
สถานที่ๆนิยมใชงาน คือ โรงแรม,คอนโดม,อาคารสํานักงาน,ธนาคาร ตางๆ

รูปที่ 2.8 กลองวงจรปดแบบโดม (Dome Camera)
4. กลองวงจรปดแบบซูม (Zoom Camera)
กลองวงจรปดแบบซูมมีความสามารถในการซูมได หมุนรอบตัวเอง กมเงยไดและสามารถตั้งกลองใหหมุน
ไปตามจุดที่กําหนดไดโดยอัตโนมัติ มีทั้งที่ติดตั้งภายในอาคารและแบบภายนอกอาคาร ในสถานที่จะติดตั้ง
กลองวงจรปดสามารถติดกลองแบบ Zoom หรือ Speed Dome ไดมากกวา 1 ตัว กลองวงจรปดแบบซูมใช
คียบอรดในการบังคับ ปจจุบันกลองวงจรปดแบบนี้ เรียกวากลอง Speed Dome

รูปที่ 2.9 กลองวงจรปดแบบซูม (Zoom Camera)
5. กลองวงจรปดแบบแอบซอน (Hidden Camera)
กลองวงจรปดแบบแอบซอนจุดประสงคหลักเพื่องานที่เปนความลับและไมตองการใหรูวามีกลองติดตั้งอยู
จุดไหนบาง กลองวงจรปดแบบแอบซอนสวนใหญจะมีขนาดเล็กกะทัดรัด รูปรางแตกตางกันออกไปเชน
กลองรูเข็มที่มีขายตามทองตลาดความละเอียดภาพไมคอยสูงมาก สถานที่ที่นิยมติดตั้งกลองวงจรปดแบบ
แอบซอน คือ รานคามินิมารค,โรงงาน,โรงแรม,หางสรรพสินคา,ธนาคาร,สํานักงาน เปนตน
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รูปที่ 2.10 กลองวงจรปดแบบแอบซอน (Hidden Camera)
6. กลองวงจรปดแบบไอพี (IP Camera)
กล อ งวงจรป ด แบบไอพี ส ามารถควบคุ ม ผ า นคอมพิ ว เตอร ไ ด โ ดยตรงสามารถทํ า การบั น ทึ ก ภาพที่
คอมพิวเตอรเครื่องใดก็ไดที่ตออยูในวง LAN หรือ WAN กลองวงจรปดแบบไอพีมี LAN Card อยูในตัว
กลองและเปนWeb Server ในตัวมีทั้งแบบใชสาย (wired) และไรสาย (wireless) บางรุนมีคุณสมบัติในการ
ซูม หมุนรอบตัวเอง กมเงยไดเชนเดียวกับ Speed Dom กลองวงจรปดแบบไอพีบางรุนยังสามารถนํามาทํา
Video Conference ไดเลยทีเดียว

รูปที่ 2.11 กลองวงจรปดแบบไอพี (IP Camera)
ขอควรพิจารณาในการเลือกใชกลองวงปด
1.สถานที่ติดตั้ง มีแสงไมมีแสง มีการเปลี่ยนแปลงของแสงบริเวณนั้นมากหรือนอย
2.ติดตั้งภายนอกหรือภายในมาตรฐาน IP เชน IP66,IP67,IP666
3.ความละเอียดของภาพเชน 420TVL,480TVL,520TVL,540TVL ยิ่งมากความละเอียดของภาพยิ่งมาก
4.CCD เชน 1/3,1/4 ขนาด 1/3 (ใหญกวาดีกวา)
5.CCD ของแตละยี่หอ เชน Sony (เนนภาพธรรมชาติ) Panasonic (เนนสีสดใส) Sharp (เนนราคา)
6.DSP ตัวประกอบมวลผลภาพ ภาพสวยหรือไมสวยอยูที่ตัวนี้
7.Lens ที่ใชเปนแบบใดเชน Auto Iris Fixed,Vari Fo Cal,เลนสแกวหรือพลาสติก
8.Feature ตางๆเชน Linelock,BLC,AI,AGC,SDI2,VD2ABF
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2.3.2 เลนส (Lens)
การเลือกใชขนาดของเลนส (Lens Format )ในอดีตไดมีการสรางกลองโทรทัศนวงจรปดดวยการใชตัวรับ
ภาพหลายขนาดตั้งแตขนาด 1 นิ้ว 2/3 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว ตอมามีการพัฒนาจากหลอดวิดคอนเปนแผนรับภาพ
(CCD) ก็มีหลายขนาด โดยเริ่มจากขนาด 2/3 นิ้ว 1/2 นิ้ว 1/3 นิ้วและ1/4 นิ้ว การสรางเลนสจึงมีหลายขนาด
เพื่อใหมีขนาดที่พอดีกับขนาดของตัวรับภาพและเปนการประหยัดดังนั้นการเลือกใชเลนสควรจะใหมีขนาด
เทากับขนาดของตัวรับภาพแตวาเลนสที่ใชกับตัวรับภาพที่มีขนาดใหญกวาสามารถนํามาใชกับตัวรับภาพที่
ขนาดเล็กกวาได เชน เลนสสําหรับตัวรับภาพขนาด 2/3 นิ้ว สามารถนํามาใชกับตัวรับภาพขนาด 1/2 นิ้วได
แตในทางกลับกันไมสามารถที่จะนําเลนสที่ใชกับตัวรับภาพที่เล็กกวามาใชกับตัวรับภาพที่มีขนาดใหญกวา
ได เลนสจะมีขอตอที่ใชกับกลองโทรทัศนวงจรปดอยู 2 แบบคือ C-Mount และ CS-Mount ขอตอแบบ Cmount จะมีความยาวชวงทายเลนส ถึงหนาตัวรับภาพ 17.5 ม.ม. และขอตอแบบ CS-Mount จะมีความยาว
ชวงทายเลนสถึงหนาตัวรับภาพ 12.5 ม.ม.

รูปที่ 2.12 กลองที่มีขอตอแบบ CS-Mount
ดังนั้นการเลือกใชเลนสตองเลือกใหถูกคือ กลองที่มีขอตอแบบ CS-Mount ก็ควรจะใชเลนสที่มีขอตอเปน
แบบ CS-Mount กลองที่มีขอตอแบบ C-Mount ก็ควรใชเลนสที่มีขอตอเปน แบบ C-Mount แตเลนสที่มีขอ
ตอเลนสแบบ C-Mount สามารถที่จะใชกับกลองที่มีขอตอแบบ CS-Mount ไดโดยใชแหวนขอตอ 5 mm,
(Adapter Ring) ตอกลางระหวางเลนสกับกลอง ถานําเลนสที่มีขอตอแบบC-Mount ไปตอเขากับกลองที่มีขอ
ตอแบบ CS-Mount โดยตรงโดยไมใชแหวนขอตออาจจะทําใหหนาตัวรับภาพเกิดความเสียหายได เพราะ
ความยาวชวงทายเลนสของเลนสแบบ C-Mount มีความยาวมากกวาแบบ CS-Mount
รูรับแสง (Aperture) และการเปด-ปดมานรับแสง (Iris) รูรับแสงคือ จุดที่ใหแสงผานเขาไปในเลนส
ขนาดของรูรับแสงสามารถเปลี่ยนไปไดดวยกันเปด-ปดมานรับแสง (Iris) การเปด-ปด มานรับแสงของเลนส
มี 2 ชนิดคือ
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รูปที่ 2.13 รูรับแสงของเลนส
1. เปด-ปด ดวยมือ (Manual Iris) การปรับขนาดของมานแสง เพื่อใหขนาดของรูรับแสงเปลี่ยนแปลงใชมือ
หมุนวงแหวนปรับขนาดมานแสง (Iris Ring) ที่ตัวเลนส ตัวเลขคามาก เชน 16 ขนาดของรูจะเล็กปริมาณแสง
จะผานไดนอยตัวเลขคานอยเชน 1.2 ขนาดของรูจะใหญปริมาณแสงจะผานไดมาก
2. เปด-ปดอัตโนมัติ (Auto-Iris) การปรับขนาดมานแสง ทํางานอัตโนมัติรวมกับการทํางานของกลอง กลอง
จะมีวงจรไฟฟาเพื่อจายไฟฟาใหกับเลนสชนิดนี้
วงจรไฟฟาที่กลองจะจายไฟฟาใหกับเลนสมี 2 แบบ คือ แบบสัญญาณภาพ (Video Type) และแบบไฟตรง
(DC Type) แบบสัญญาณภาพ (Video Type) กลองจะจายไฟฟาไปใหเลนสในลักษณะของสัญญาณภาพโดย
จะมีความเขมของสัญญาณภาพแตกตางกันไป เลนสที่ใชกับกลองที่จายไฟฟาแบบนี้จะตองมีวงจรขยาย
(Amplifier) เพื่อเปลี่ยนความเขมของสัญญาณภาพเปนไฟฟาเพื่อใหอุปกรณตัวเล็กๆที่เรียกวา กัลวานมิเตอร
(Galvanometer) หรือ ทําหนาที่คลายๆกับมอเตอรทํางานเพื่อใหมานแสงเปลี่ยนขนาดใหญ-เล็ก ตามการ
เปลี่ยนแปลงของแสง ในรูปของความเขมของสัญญาณภาพ เลนสชนิดนี้ โดยจะมีสายสําหรับตอกับกลอง
โดยจะปลอยปลายสายไว แบบไฟตรง (DC Type) กลองจะมีวงจรไฟฟาจายไฟกระแสตรง (DC) ใหกับ
เลนสโดยตรงเลย เลนสที่ใชกับกลองแบบนี้ ไมตองมีวงจรขยาย การเปลี่ยนแปลงขนาดของมานแสง ทํางาน
ไปตามการเปลี่ยนแปลงของไฟฟา ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของแสง จากการทํางานของกลอง
เลนสชนิดนี้ สวนมากจะมีสายพรอมปลั๊ก ๔ ขา (Pin) เพื่อตอกับกลอง ปลั๊ก ๔ ขานี้ในอดีตเรียกวา 4 Pin
plug Panasonic standard ซึ่งโรงงานที่ผลิตกลองเกือบทุกโรงงานจะใชเปนมาตรฐานเดียวกัน คือสามารถนํา
เลนสชนิด DC Type ไปใชไดกับกลองได เกือบทุกผูผลิต
ดังนั้นการเลือกใช เลนสอัตโนมัติ จะตองทราบวาใชงานกับกลองที่จายไฟฟา ใหกับเลนสแบบใด โดยศึกษา
จากคูมือของกลอง เพราะถาใชเลนสผิดประเภทกับการจายไฟของกลอง เลนสจะไมทํางาน อาจจะเสียหาย
ได เพราะแรงดันเคลื่อนไฟฟา (Voltage) ที่กลองจายใหกับเลนส ทั้งสองแบบ มีความแตกตางกันมาก และถา
ใชเลนสผิดชนิดจะไมมีภาพ เพราะเลนสไมเปดรับแสง
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2.3.3 เครื่องบันทึกวีดีโอแบบดิจิตอล (Digital Video Recorder, DVR)
เครื่องบันทึกวีดีโอแบบดิจิตอล หรือ DVR ยอยมาจาก Digital Video Recorder เปนอุปกรณที่สําคัญในระบบ
กลองวงจรปดอยางหนึ่งโดย DVR ทําหนาที่รับสัญญาณภาพขาออกจากอุปกรณ (กลองวงจรปด) เพื่อ
เชื่อมตอสัญญาณและทําการบันทึกภาพในระบบ Digital โดยจะบันทึกขอมูลลงใน HDD ซึ่งมีลักษณะการ
บันทึกเหมือนเครื่อง Computer ทั่วๆไปสามารถบันทึกภาพไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดของ HDD และ
การตั้งคาความละเอียดในการบันทึก และยังสามารถดูยอนหลังไดโดยกําหนดวันเวลาในการเรียกดูขอมูลได
อยางรวดเร็วและสามารถดูอุปกรณที่ใชในการตรวจจับการบุกรุกในขณะที่ไมไดอยูในที่เกิดเหตุไดและ
คุณสมบัติอีกขอที่เปนจุดเดนของเครื่องบันทึก DVR ในปจจุบันคือสามารถติดตอกับระบบเครือขายเชน
LAN,WAN หรือใชงานผานโทรศัพทมือถือได

รูปที่ 2.14 เครื่องบันทึกวีดีโอแบบดิจิตอล (Digital Video Recorder, DVR)
การทํางานหลักๆของ Digital Video Recorder คือการนําภาพวีดิโอมาประมวลผลแลวทําการบันทึกภาพที่
ประมวลผลในหนวยความจํา เชน ฮารดดิสก หรือหนวยความจําอื่นๆ แบงไดเปน 2 ลักษณะคือ
1. Analog/Digital คือ ทํางานแบบ อนาล็อกเปนดิจิตอล เชน กลองวงจรปดที่เปนอนาล็อก ตอเขากับ
เครื่องบันทึกภาพที่เปนระบบดิจิตอล
2. Digital/Digital คือ การทํางานแบบ ดิจิตอลเปนดิจิตอล เชน กลองวงจรปดที่เปนกลอง Network
Camera หรือเรียกวากลองไอพี ตอเขากับเครื่องบันทึกภาพ (Network Video Recorder, NVR) ที่ระบบ
ดิจิตอลผานทางเครือขายโปรโตคอล (Network Protocol) TCP/IP
การเลือกใชระบบกลองวงจรปดใหเหมาะสมตอการใชงาน
การใชงานในลักษณะ Analog/Digital จะนิยมใชงานมากกวา เพราะจะมีราคาที่ถูกและการติดตั้งที่
งาย เนื่องจากระบบอนาล็อกเปนดิจิตอลเปนระบบที่งายตอการติดตั้ง, การใชงาน และมีตนทุนที่ถูกกกวาเมื่อ
เทียบกับระบบ Digital/Digital ซึ่งเปนระบบที่ยุงยากและซับซอนกวา สวนใหญจะใชในระบบกลองวงจรปด
ขนาดใหญ เชน ทางดวน,ทาอากาศยาน,หรือระบบที่ติดตั้งอยูตามสถานที่ตางๆที่อยูไกลคนและตางจังหวัด,
ตางประเทศ,หรือคนละทวีปแตระบบสามารถเชื่อมตอและบันทึกภาพจากจุดเดียวหรือหลายๆจุดไดและการ
ทํางานในลักษณะดังกลาวจะเปนแบบอัตโนมัติและสามารถติดตั้งระบบตรวจจับ เชน การปองกันการกอ

12
การรายขามชาติโดยการจดจําใบหนา (Face recognition System) เพื่อสงขอมูลไปใหกับตํารวจสากลเพื่อ
ติดตามคนรายจากใบหนาผานระบบ กลองวงจรปด เปนตน แตในปจจุบันระบบ Analog/Digital ก็ไดถูก
พัฒนาเพื่อเชื่อตอกับระบบเครือขายดวยเชนกัน จึงไดมีการออกแบบระบบใหมขึ้นมาใชเรียกวา ระบบแบบ
ไฮบริดจ (Hybrid CCTV System) ซึ่งจะรวมกันทั้ง 2 ระบบนี้ไวดวยกัน

2.3.4 จอแสดงผล (Monitor)

รูปที่ 2.15 จอแสดงผล (Monitor)
จอภาพ (Monitor) เปนอุปกรณที่รับสัญญาณจากการดแสดงผลมาแสดงเปนภาพบนจอภาพซึ่งเทคโนโลยี
จอภาพในปจจุบันคงจะเปนจอภาพแบบ Trinitron และ Flat Screen (จอแบน) ไมวาจะเปน CRT (monitor
ทั่วไป) หรือ LCD (จอที่มีลักษณะแบนเรียบทั้งตัวเครื่อง) จอแบนจะมีประสิทธิภาพในการแสดงผลมากกวา
จอปกติเพราะสามารถลดแสงสะทอนไดดีกวาทําใหไมเกิดอาการเมื่อยลาและปวดตาเมื่อตองทํางานนานๆ
แตราคาของจอแบนยังมีราคาสูงกวาจอปกติ ทําใหยังไมเปนที่นิยมมากแตในอนาคตอันใกลจอแบนคงจะมี
ราคาที่ถูกกวาและเปนมาตรฐานของจอภาพคอมพิวเตอรในอนาคต
การที่ผูใชมองเห็นสิ่งตางๆปรากฏบนจอภาพไดนั้นเปนเพราะฮารดแวรอีกตัวหนึ่งที่ทํางานควบคูกับจอภาพ
เรียกวา การดสําหรับแสดงผลจอภาพ (Display Adapter Card) เปนวงจรภายใน เครื่องคอมพิวเตอรที่ทํางาน
รวมกับจอภาพจํานวนสีที่สามารถแสดงบนจอภาพไดนั้นเปนตัวกําหนดวาภาพบนจอจะมีสีสันสมจริง
เพียงใดโดยจอ VGA (Video Graphics Array) แสดงผลในโหมดความละเอียด 640X480 พิกเซลจอ SVGA
(Super Video Graphics Array) แสดงผลในโหมดความละเอียด 800X600 พิกเซล จอภาพในปจจุบันเกือบ
ทั้งหมดใชจอระดับนี้ จอภาพที่แสดงจํานวนสี 65,536 หรือ 16 บิตสีจะแสดงความสมจริงไดดีพอสมควร
เหมาะสําหรับงานการฟก มัลติมีเดียและสิ่งพิมพสวนจอภาพที่แสดงจํานวนสี 16,777,216 สีจะใหสีสมจริง
ตามธรรมชาติ สีระดับนี้เหมาะสําหรับงานตกแตงภาพและงานสิ่งพิมพระดับสูง
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2.3.5 อุปกรณเสริมตางๆ (Accessories)
1. Housing คือ อุปกรณเสริมที่ติดตั้งเพื่อปกปองกลองวงจรปดที่อยูดานในไมวาจะปกปองกลองจากสาเหตุ
อันใดก็ตาม เชน ปองกันความรอนปองกันความเย็น ปองกันไอน้ํา ปองกันการทุบตี ปองกันจากแรงระเบิด
หรือแมกระทั่งปองกันสะเก็ดไฟที่อาจเกิดขึ้นจากตัวกลองไมใหเล็ดลอดออกมาดานนอก โดยปกติหาก
ตองการ Housing จะตองจายเงินซื้อเพิ่มตางหาก (ไมไดมาพรอมกลอง) แตสําหรับบางรุนก็มี Housing มาใน
ตัว ควรเลือกใชตัว Housing วาจะเอามาเพื่อปกปองอะไรเชน Housing ที่ระบุวากันแดดจะไมสามารถกันน้ํา
ได ควรเลือกการใชงานใหเหมาะสม
ประเภทของ Housing
- Housing กันน้ํา คือ Housing ที่เอาไวกันน้ํา กันฝน กันความชื่น

รูปที่ 2.16 Housing แบบกันน้ํา
- Housing กันแดด คือ Housing ที่เอาไวระบายความรอนโดยสวนมากจะมีชองระบายความรอน
และพัดลม เพื่อถายเทอากาศภายใน Housing

รูปที่ 2.17 Housing แบบกันแดด
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- Housing ที่มี Heater คือ Housing ที่มีฮิตเตอรเพื่อละลายฝาไมใหมาจับที่หนาเลนส (เปนฝาจะมอง
ไมเห็นภาพ)

รูปที่ 2.18 Housing แบบมี Heater
- Housing ที่มี Infrared คือ Housing ที่มีแสงอินฟราเรดชวยสองแสงในการถายภาพในที่มืด ซึ่งแสง
Infrared นี้ ตาปกติของมนุษยจะมองไมเห็น

รูปที่ 2.19 Housing แบบมี Infrared
- Housing แบบพิเศษทั้งหลาย เชน กันระเบิด ทุบไมแตก ทนตองการกระแทกมีการใชโลหะที่ดีขึ้น

รูปที่ 2.20 Housing แบบพิเศษ
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2. ขายึดกลอง
- ขาตั้งกลองเหล็กขนาดใหญ ใชติดตั้งแบบมีกลองครอบกลองกันน้ํา กันกระแทกไดเปนอยางดี
ติดตั้งงาย ทนทาน ติดตั้งไดทั้งภายใน และภายนอก

รูปที่ 2.21 ขายึดกลองแบบเหล็ก
- ขาตั้งกลองพลาสติก สามารถติดตั้งกับกลองทุกชนิดติดตั้งงาย ปรับมุมกลองงาย ทนทาน ติดตั้งได
ทั้งภายใน และภายนอก

รูปที่ 2.22 ขายึดกลองแบบพลาสติก
- ขาตั้งกลองอลูมิเนียม สามารถติดตั้งซอนสายภายในขาตั้งกลองได สามารถติดตั้งขาตั้งกลองเพื่อ
ยื่นออกไปภายนอกได ติดตั้งงายปรับมุมกลองงาย ทนทาน ติดตั้งไดทั้งภายในและภายนอก

รูปที่ 2.23 ขายึดกลองแบบอลูมิเนียม
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3.สายแลน (LAN)
สายที่ใชสําหรับการเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับอุปกรณที่เรียกวา Switch หรือ HUB (แตสามารถ
เชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรไดดวยเชนกัน) สายแลนมีอยูหลายประเภท แตละประเภทจะมีความสามารถ
ในการรับ-สงสัญญาณแตกตางกันออกไป สําหรับปจจุบันสายแลนที่นิยมใชกันมากคือ UTP (UNSHIELD
TWISTED PAIR) คือ สายตีเกลียวที่ไมมีตัวปองกัน สวนหัวที่ใชในการเชื่อมตอสายแลนเรียกวา RJ45

รูปที่ 2.24 สายแลน (LAN)
ประเภทของสาย UTP
- UTP CAT5 คือ สายแลนที่เปนสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ํา ความเร็วสูงสุดอยูที่ 100 Mbps (ไมเปนที่นิยม
ใชกันแลว)
- UTP CAT5e คือ สายแลนที่เปนสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ํา ความเร็วสูงสุดอยูที่ 1 GMbps
- UTP CAT6 คือ สายแลนที่เปนสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ํา ความเร็วสูงสุดอยูที่ 10 GMbps BANWIDTH
อยูที่ 250MHz
- UTP CAT7 คือ สายแลนที่เปนสายทองแดงที่มีความเร็วที่ต่ํา ความเร็วสูงสุดอยูที่ 100 GMbps
BANWIDTH อยูที่ 600MHz
การเลือกสายแลนเพื่อนํามาใช แนะนําใหเลือกควบคูกับอุปกรณ Switch หรือ HUB ดวย (Switch สวนใหญ
ในปจจุบันมีความเร็ว (10/100/1000 Mbps) เพราะเปนอุปกรณที่ตองใชเชื่อมตอกันตลอดเวลาสําหรับ
ประเภทของสายแลนขั้นต่ําที่เลือกคือ UTP CAT5e หรือ UTP CAT6 สวนสาย UTP CAT7 ยังไมเปนที่นิยม
ใชกันในปจจุบัน
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4. หัวตอ RJ45
เปนหัวตอที่มีลักษณะปดคือ โครงสรางภายนอกเปนพลาสติกใสฝงขั้วทองแดงภายใน 8 อัน เทากับ
จํานวนสาย(ถาเขาหัวเสียจะไมสามารถนํากลับมาใชใหมได) หัวตอ RJ-45 หัวตอตัวผูเปนอุปกรณสําหรับใส
ที่ปลายสาย UTP มีลักษณะเปนพลาสติกสี่เหลี่ยมคลายหัวตอโทรศัพทมีชองสําหรับเสียบสายที่ดานหลัง
ดานลางเรียบสวนดานบนมีตัวลอด ถาหันหนาเขาดานหนาของหัวตอพิน 1 จะอยูทางดานซายมือของเราใน
ขณะที่พิน 8 จะอยูทางขวามือดังรูปที่ 2.25 หัวตอตัวผูอาจมีการเรียกไดหลายแบบเชน RJ-45 Connecter หรือ
RJ-45 Jack Plug

รูปที่ 2.25 หัวตอ RJ-45 ตัวผู (ซาย) และตัวเมีย (ขวา)
สําหรับหัวตอตัวเมียเปนเบาเสียบสําหรับหัวตอ RJ-45 ตัวผู เมื่อมองจากดานที่จะนําหัวตอตัวผูเสียบพิน 8 จะ
อยูทางซายสวนพิน 1 จะอยูทางขวาหัวตอตัวเมียจะมีลักษณะเปนกลองมีชองสําหรับเสียบหัวตอดานใน
กลองจะมีขั้วซึ่งจะเปนสวนที่เชื่อมกับสายนําสัญญาณจริงๆ ดังรูปที่ 2.26และ2.27 หัวตอตัวเมียอาจเรียกวา
Female Outlet ก็ไดหรืออาจเรียกวา Jack Face

รูปที่ 2.26 หัวตอ RJ45

รูปที่ 2.27 หัวตอตัวเมียสวนที่ตอกับผนัง
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5. สาย RG6

รูปที่ 2.28 สาย RG6
สาย RG-6 สายชนิดนี้เปนสายนําสัญญาณภาพทีไดรับความนิยมนํามาใชงานในระบบนําสัญญาณ
ภาพแบบตางๆทั้ง TV เคเบิ้ลดาวเทียมหรือระบบ Audio/Video สวนใหญก็นิยมนําสายชนิดนี้มาใชงานและ
สายชนิดนี้ยังนิยมนํามาใชงานกับระบบกลองวงจรปด CCTV มากที่สุดอีกดวยซึ่งสาย RG6 ในปจจุบันมีอยู
หลายเกรดดวยกันแตสาย RG6 ที่ควรนํามาใชงานในระบบกลองวงจรปดนั้นควรจะเปนสาย RG6 ที่มี
คุณภาพสูงมี Shield ปองกันสัญญาณสูง 95% เพราะหากนําสายที่มีคุณภาพต่ํามี Shield แค 60%-80% มาใช
งานอาจจะทําใหไดคุณภาพของภาพจากกลองวงจรปดออกมาไมดี และเมื่อใชงานไปนานๆแลวอาจจะทําให
เกิดปญหาดานสายสัญญาณภาพในภายหลังไดสาย RG6 จะมีทั้งแบบที่เปน Shield ทองแดงและแบบที่เปน
Shield อลูมิเนียมทั้งนี้ขึ้นอยูสถานที่และต่ําแหนงกลองวงจรปดที่จะใชในการติดตั้งวาอยู ณ จุดใดหากเปน
จุดที่เดินสายในระยะไกลประมาณ 400-700 เมตรขึ้นไปก็ควรจะใชสายที่เปน Shield ทองแดงแตถาหาก
กลองวงจรปดในจุดนั้นเดินสายไกลไมเกิน 400 เมตร ก็ใชสายที่เปน Shield อะลูมิเนียมไดสาย RG6 จะมีทั้ง
สีแดงและสีขาวซึ่งสายสีขาวจะนิยมใชงานภายในอาคารเพราะสายสีขาวไมทนทานตอแสงแดงสาย RG6 สี
ขาวสวนใหญจะเปนสายเกรดต่ําฉนวนหุมสายที่เปนสีขาวนั้นเปอย-ขาดไดงายสวนสาย RG6 ที่เปนสีดํานั้น
จะเปนสายที่มีเกรดสูงกวาสายสีขาวทนทานตอแดดไดดีไมเปอยไมขาดงายทนตอความรอนไดแตก็จะมี
ราคาแพงกวาสายสีขาวสายที่นิยมมาใชในระบบกลองวงจรปดนั้นจะใชสายสีดําเปนทั้งภายในและภายนอก
อาคารเนื่องจากมีอายุการใชงานที่ยาวนานและทนทานมากกวาสาย RG6 สีขาว

รูปที่ 2.29 สาย RG ขนาดตางๆ
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6. หัว BNC
หัวตอบีเอ็นซี (อังกฤษ:BNC connector) เปนขั้วตอสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) แบบหนึ่งใชสําหรับ
เชื่อมตอสายเคเบิลแบบโคแอกเชียรขั้วตอนี้ตั้งชื่อตามกลไกการล็อดแบบ Bayonet และผูประดิษฐคิดคนสอง
คนคือ Neill และ Concelman ขั้วตอ BNC นั้นมีใชสําหรับการเชื่อมตอสัญญาณภาพระดับมืออาชีพทั้ง
สัญญาณอะนาล็อกและอินเตอรเฟสดิจิตอลแบบอนุกรม (Serial Digital Interface) กานเชื่อมตอสายอากาศ
วิทยุสมัครเลนและอุปกรณทดสอบทางอิเล็กทรอนิกสแทบจะทุกอยางนับเวลากวา 35 ปแลวขั้วตอแบบนี้ถือ
เปนทางเลือกหนึ่งของขั้วตอแบบอารซีเอ (RCA) เมื่อใชสําหรับสัญญาณภาพคอมโพสิตวิดีโอ (Composite
video) ในอุปกรณแหลงสัญญาณภาพทั่วไปอยางไรก็ตามอุปกรณอิเล็กทรอนิกสจํานวนมากที่มีแจ็คอารซีเอ
ก็สามารถใชแจ็ค BNC ไดโดยผานตัวแปลงนอกจากนี้ขั้วตอ BNC ยังนิยมใชกันในเครือขายอีเธอรเน็ต
10BASE2 ทั้งการเชื่อมตอแบบสายเคเบิลและการดเครือขายซึ่งลาสมัยไปรุนยอยของขั้วตอ BNC เรียกวา
ขั้วตอทีเอ็นซี (TNC ยอจาก Threaded Neill-Concelman) มีประสิทธิภาพที่สูงกวา BNC แบบเดิมใชสําหรับ
ชวงความถี่ไมโครเวฟ ขั้วตอ BNC นั้นมักจะใชในงานอิเล็กทรอนิกส NIM (Nuclear Instrumentation
Module) แตปจจุบันมักจะถูกแทนที่ดวยขั้วตอ LEMO ซึ่งมีขนาดจิ๋วและมีความหนาแนนสูงกวา

รูปที่ 2.30 หัว BNC
หัว BNC สําหรับเขาสาย RG6 สําหรับใชในงานติดตั้งระบบกลองวงจรปด หัวBNC Connector ที่นิยมใชกัน
ปจจุบันมีการผสมผสานใชกันระหวางหัว BNC กับแบบเปนขันเกลียวหัว-ทาย เรียกวา เอฟไทด F Type
Connector ขอดีของเอฟไทดคือติดตั้งงายแคหมุนเกลียวรับกับจุดเชื่อมตอตางๆที่เปนรุนเอฟไทดดวยกันไม
ตองใชเครื่องมือย้ําเขาหัว BNC (Crimp Tool for BNC) แตขอเสียของรุน เอฟไทด F-Type Connector หาก
ขันเกลียวรับกันไมแนนก็อาจจะไมมีสัญญาณภาพออกจากกลองวงจรปด CCTV ได ตองตรวจดูใหดีทุกๆ
ครั้งเมื่อติดตั้งกลองวงจรปด
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7. ทอที่ในงานระบบ CCTV
การใชทอรอยสายไฟฟาในงานไฟฟามีจุดประสงคเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับสายไฟและใหเหมาะสม
กับการเดินสายในแตละพื้นที่ทอที่นิยมใชแบงออกเปน 2 กลุมคือทอโลหะและทออโลหะซึ่งประกอบดวย
ทอโลหะบาง ( Electrical Metallic Tubing; EMT )
ทอโลหะหนาปานกลาง ( Intermediate Metal Conduit; IMC )
ทอโลหะหนา ( Rigid Steel Conduit; RSC )
ทอโลหะออน ( Flexible Metal Conduit )
- ทอโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing) เปนทอรายสายไฟฟาที่ทําดวยแผนเหล็กกลาชนิดรีดรอนหรือ
รีด เย็น หรือ แผ น เหล็ ก กลาเคลื อบสัง กะสีผิว ภายในเคลือบดว ยอี นาเมลทํ า ให ผิว ท อเรีย บทั้ ง ภายในและ
ภายนอกทอและมีความมันวาวปลายทอเรียบทั้ง 2 ดานไมสามารถทําเกลียวไดมาตรฐานกําหนดใหใช
ตัวอักษรสีเขียวระบุชนิดและขนาดของทอเรียกกันทั่วไปวาทอ EMT ปจจุบันมีขนาดตั้งแต 1/2" - 2" และ
ยาวทอนละ 10 ฟุตหรือประมาณ 3 เมตรทอ EMT ใชเดินลอยในอากาศหรือฝงในผนังคอนกรีตไดแตหามฝง
ดินหรือฝงในพื้นคอนกรีตในสถานที่อันตรายระบบแรงสูงหรือบริเวณที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ
ขนาดทอที่มีขายในทองตลาดคือ 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" การดัดทอชนิดนี้ใช Bender ที่มีขนาด
เทากับขนาดทอสําหรับทอที่มีขนาดใหญ อาจใชขอโคงสําเร็จรูป (Elbow) ได เชน ขอโคง 90 องศา ตัวอยาง
ขอมูลทอ EMT แสดงดังตารางที่ 2.1 ตัวอยางขอมูลทอ EMT

ตารางที่ 2.1 ตัวอยางขอมูลทอ EMT
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- ทอโลหะหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit) เปนทอรอยสายไฟฟาทําดวยแผนเหล็กกลาชนิดรีด
รอนหรือรีดเย็นหรือแผนเหล็กกลาเคลือบสังกะสีผิวภายในเคลือบดวยอีนาเมลทําใหผิวทอเรียบทั้งภายใน
และภายนอกทอและมีความมันวาวมีความหนากวาทอ EMT ปลายทอทําเกลียวไวทั้ง 2 ดานมาตรฐาน
กําหนดใหใชตัวอักษรสีสม (บางครั้งอาจเห็นเปนสีแดง) ระบุชนิดและขนาดของทอเรียกกันทั่วไปวาทอ
IMC มีขนาดตั้งแต 1/2" - 4" และยาวทอนละ 10 ฟุตหรือประมาณ 3 เมตรทอ IMC ใชเดินนอกอาคารหรือฝง
ในผนัง-พื้นคอนกรีตไดขนาดทอที่มีขายในทองตลาดคือ 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" , 3" , 3
1/2" และ 4" การดัดทอชนิดนี้ใช Hickey ที่มีขนาดเทากันสําหรับทอที่มีขนาดใหญอาจใชขอโคงสําเร็จรูปได
เชนขอโคง 90 องศาตัวอยางขอมูลทอ IMC แสดงดังตารางที่ 2.2 ตัวอยางขอมูลทอ IMC

ตารางที่ 2.2 ตัวอยางขอมูลทอ IMC
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- ทอโลหะหนา (Rigid Steel Conduit) เปนทอรอยสายไฟฟาที่ทําดวยแผนเหล็กกลาชนิดรีดรอนหรือรีดเย็น
หรือแผนเหล็กกลาเคลือบสังกะสีทั้งผิวภายนอกและภายในทําใหผิวทอเรียบทั้งภายในและภายนอกทอแตผวิ
จะดานกวาและหนากวาทอ EMT และ IMC ปลายทอทําเกลียวไวทั้ง 2 ดาน มาตรฐานกําหนดใหใชตัวอักษร
สีดําระบุชนิดและขนาดของทอเรียกกันทั่วไปวาทอ RSC มีขนาดตั้งแต 1/2" - 6" และยาวทอนละ 10 ฟุตหรือ
ประมาณ 3 เมตรทอ RSC ใชเดินนอกอาคารหรือฝงในผนัง-พื้นคอนกรีตได ขนาดทอที่มีขายในทองตลาด
คือ 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" , 3" , 3 1/2", 4" ,5" และ 6" การดัดทอชนิดนี้ใช Hickey หรือ
เครื่องดัดทอไฮโดลิกที่มีขนาดเทากัน สําหรับทอที่มีขนาดใหญ อาจใชขอโคงสําเร็จรูปคลายกับขอโคง
สําเร็จรูปของทอ IMC ได เชน ขอโคง 90 องศา เปนตน ตัวอยางขอมูลทอ RSC แสดงดังตารางที่ 2.3 ตัวอยาง
ขอมูลทอ RSC

ตารางที่ 2.3 ตัวอยางขอมูลทอ RSC
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- ทอโลหะออน (Flexible Metal Conduit) เปนทอรอยสายไฟฟาที่ทําดวยแผนเหล็กกลาเคลือบสังกะสีทั้งผิว
ภายนอกและภายในเปนทอที่มีความออนตัวโคงงอไปมาไดเหมาะสําหรับตอเขากับดวงโคม มอเตอรหรือ
เครื่องจักรกลที่มีการสั่นสะเทือน ทอโลหะออนใชเดินในสถานที่แหงและเขาถึงไดหามใชเดินในสถานที่
เปยก,ในชองขึ้นลง,ในหองเก็บแบตเตอรี่,ในสถานที่อันตราย,ฝงดินหรือฝงในคอนกรีตขนาดทอที่มีขายใน
ทองตลาดคือ 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" ,3" และ 4" ทอโลหะออนที่ใชตองมีขนาดไมเล็ก
กวา 1/2" ยกเวนทอโลหะออนที่ประกอบมากับขั้วหลอดไฟฟาและมีความยาวไมเกิน 180 เซนติเมตรการจับ
ยึดทอชนิดนี้ตองมีระยะหางระหวางอุปกรณไมเกิน 1.50 เมตรและหางจากกลองตอสายไมเกิน 30
เซนติเมตรและหามใชทอโลหะออนเปนตัวนําแทนสายดิน

รูปที่ 2.31 ทอโลหะออน (Flexible Metal Conduit)
- ทอโลหะออนกันน้ําเปนทอโลหะออนที่มีเปลือก PVC หุมดานนอกเพื่อกันความชื้นไมใหเขาไปภายในทอ
ไดใชงานในบริเวณที่ตองการความออนตัวของทอเพื่อปองกันสายไฟฟาชํารุดจากไอของเหลวหรือของแข็ง
หรือในที่อันตรายหามใชในบริเวณที่อุณหภูมิใชงานของสายไฟฟาสูงมากจนทําใหทอเสียหายมีขนาดตั้งแต
1/2" - 4" การตัดทอชนิดนี้ใชเลื่อยตัดเหล็กทั่วไปตัดตรงๆ

รูปที่ 2.32 ทอโลหะออนกันน้ํา
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2.4 อุปกรณการควบคุมระบบกลองวงจรปด CCTV
2.4.1 หมอแปลง

รูปที่ 2.33 หมอแปลงไฟฟา
หมอแปลง 12V Power Switching เปนอุปกรณที่สามารถเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟาจาก 220V
เปลี่ยนเปน 12V ได คุณสมบัติสําคัญของหมอแปลงที่จะตองเจาะลึกคือคาหนวยของแอมป (Amp) ที่จะ
นํามาใชงาน แอมแปรหรือที่เรียกสั้นๆ วาแอมป (สัญลักษณ:A) เปนหนวยวัดกระแสไฟฟาหรือปริมาณของ
ประจุไฟฟา หมอแปลงที่มีแอมปเยอะก็จะสามารถปลอยกระแสไฟฟาไดมากยิ่งขึ้น (วัตต) (W)
สูตรการคิดงายๆคือ W/12=Amp (12 คือจํานวน V ของหมอแปลง)
ตัวอยาง(a) ไฟเสน 3528 ใชกําลังไฟฟา 4.8 วัตตตอเมตร ในหนึ่งมวนมี 5 เมตร วิธีการคิดคือเอา 4.8 x 5(
เมตร) = 24W แลวนําเอาผลที่ไดมาใสในสูตรขางบน 24W/12V=2A สรุปไดวาตองใชหมอแปลงที่มีคา2A
ขึ้นไป(3A) วงจรอินเวอรเตอรนี้จะแปลงไฟ 12VDC เปน 220VAC กําลังไฟฟาขาออกที่ 180W ความถี่ 50Hz
ซึ่งเพิ่มกระแสไฟใหสูงขึ้นโดยใช 2N3055 เพื่อขับหมอแปลงเอาทพุท 220V 50HZ จากแหลงจาย
แรงดันไฟฟา 12V 10A
Amp

Volt

Watt

3A

12v

36W

5A

12v

60W

10A

12v

120W

20A

12v

240W

30A

12v

360W

ตารางที่2.4 ขนาดของหมอแปลงไฟฟา
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2.4.2 อแดปเตอร (Adapter)
อแดปเตอร (Adapter) คือหมอแปลงไฟฟาจากไฟฟากระแสสลับ (AC) ที่ใชทั่วๆไปตามบานที่มี
ความตางศักย 220 โวลต ใหเปนไฟฟากระแสตรง (DC) ที่มีความตางศักยต่ําลง เพื่อใหสามารถจาย
กระแสไฟฟากับเครื่องใชไฟฟาไดหรือจายไฟใหกับตัวกลองวงจรปด

รูปที่ 2.34 อแดปเตอร (Adapter)
- สิ่งที่ตองคํานึงเลือกใช Adaptor
กระแสไฟฟาที่จายใหกับตัวกลอง 12VDC 1A มีการจายไฟเกินหรือไฟขาดหรือไมสามารถจายไฟได
คุณภาพคงที่หรือไม เพราะปกติของกลองวงจรปด ถาเปนกลองของ AVTECH นั้น สวนใหญแลวจะใหคา
เพิ่มหรือลดไดไมเกิน 10% คาตัวเลขก็คือ ไมควรเกิน 13.1V และไมควรต่ํากวา 10.8V
- ความรอนที่เกิดขึ้นจากการใชงาน
อุปกรณไฟฟาทุกอยางมีความรอนและตัวอแดปเตอรถาเปนแบบคุณภาพต่ําตัว Case ของอแดปเตอรที่เปน
พลาสติก สามารถติดไฟไดงายๆ เหมือนกันดังนั้นควรเลือกซื้ออแดปเตอรจากแหลงผลิตที่ไวใจได
- มาตรฐานวัสดุอุปกรณที่ใช
บางครั้งก็ไมสามารถรูไดวาอุปกรณที่ใชขางในเปนแบบไหนเปนของแทหรือเปลาหรือบางครั้งจากการที่
ตรวจเช็ดและดูตามทองตลาดตอนนี้มีการพัฒนาการ Copy จะมีตั้งแต Copy เกรด A B C D และหนาตา
เหมือนกันมาก
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2.4.3 เทอรโมสตัต (Thermostat)
เทอรโมสตัท (Thermostat) คือเครื่องมือสําหรับใชควบคุมอุณหภูมิของระบบเพื่อที่วาอุณหภูมิของ
ระบบจะถูกคงไวมีคาใกลเคียงกับคาของอุณหภูมิ ณ จุดที่กําหนดไว ดังนั้นเทอรโมสตัทจะทําหนาที่ควบคุม
อุณหภูมิความรอนหรือความเย็นที่ตองการรักษาไวอยางถูกตอง

รูปที่ 2.35 เทอรโมสตัต (Thermostat)
คุณสมบัติการใชงาน
- อุปกรณควบคุมอุณหภูมิภายในตูควบคุมไฟฟาเพื่อยืดอายุการใชงานของพัดลมที่ใชระบายอากาศสําหรับ
ตูควบคุมไฟฟาที่ทําหนาที่ระบายความรอนภายในตูทําใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆภายในตูมีอายุการใช
งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น อุปกรณจะทําหนาที่ตัดตอการทํางานของพัดลมใหรักษาระดับอุณหภูมิภายในตูควบคุม
ไฟฟาใหเหมาะสม อุปกรณควบคุมอุณหภูมิภายในตูควบคุมไฟฟารุนนี้สามารถติดตั้งโดยตรงกับรางแบบ
Din Rail ทําใหสะดวกในการติดตั้งการใชงานงายเพียงแคหมุนปุมปรับอุณหภูมิใหตัวชี้ ชี้ไปยังอุณหภูมิที่
ตองการนอกจากนี้ตัวอุปกรณยังมีเซนเซอรวัดอุณหภูมิภายในตัวอีกดวย
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2.4.4 เซอรกิตเบรกเกอร

รูปที่ 2.36 เซอรกิตเบรกเกอร
เซอรกิตเบรกเกอรเปนอุปกรณปองกันทางไฟฟาที่ทําหนาที่ในการปองกันการใชไฟฟาเกินพิกัด
(Overload) และกระแสลัดวงจร (Short Circuit) กลาวคือเมื่อใดก็ตามที่มีการใชกระแสไฟฟาสูงเกินกวาที่
สายไฟฟาจะทนไดจนเกิดความรอนสะสมขึ้นอาจทําความเสียหายตอสายไฟฟาและอุปกรณไฟฟารวมถึง
เมื่อเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรเซอรกิตเบรกเกอรจะทําการตัดกระแสไฟฟาออกจากระบบโดยอัตโนมัติเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายที่อาจนําไปสูการเกิดอัคคีภัยในที่สุด ดังนั้นการเลือกใชเซอรกิตเบรกเกอร
ตองคํานึงถึงคาความสามารถในการตัดกระแสไฟฟาลัดวงจรตองสูงกวาคากระแสไฟฟาลัดวงจรของระบบ
ไฟฟาที่ตําแหนงติดตั้งและคากระแสพิกัดจะตองนอยกวาคากระแสไฟฟาที่สายไฟจะทนได
2.4.5 ลูกยอยปองกันไฟดูด/ไฟรั่ว RCBO
ลูกยอยปองกันไฟดูด/ไฟรั่ว RCBO ได IEC 61009 และ มอก. 909-2548 ซึ่งเปนมาตรฐานของ
อุปกรณไฟดูดตรงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย ใชกับคอนซูมเมอรยูนิคและโหลด
เซ็นเตอรปองกันครบทั้งสามอยางคือ ไฟช็อด,ไฟเกิน,ไฟดูด/ไฟรั่วปองกันไฟรั่วมีใหเลือกทั้ง 10 และ 3 มิ
ลิแอมป ตัดวงจรรวดเร็วภายในเวลา 0.04 วินาที สะดวก ปลอดภัย มีขนาด 10-45 แอมแปร ปองกันเฉพาะ
สวน ไฟไมดับทั้งบานมีปุมทดสอบการทํางานในตัว (Test Trip)
วงจรยอยสําหรับเครื่องใชไฟฟาดังตอไปนี้นอกจากจะมีสายดินบริภัณฑและติดตั้งตองมีการปองกันโดยใช
เครื่องตัดไฟรั่วขนาดไมเกิน 30 mA เพิ่มเติมไดแกเครื่องทํานํ้าอุน เครื่องทํานํ้ารอน อางนํ้าวน ประโยชนของ
เครื่องตัดไฟรั่วปองกันอันตรายจากไฟดูด (ตัดไฟรั่วที่ไหลผานรางกาย) ปองกันอัคคีภัย (ตัดไฟรั่วที่ไหลลง
ดินที่อุปกรณไฟฟาหรือสายไฟฟาในกรณีที่เครื่องปองกัน กระแสเกิน เชน ฟวส หรือเบรกเกอรไมทํางาน
หรือทํางานชาเนื่องจากปริมาณกระแสไฟรั่วมีคาต่ําแตอาจทําใหเกิดอัคคีภัยได)
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รูปที่ 2.37 ลูกยอยปองกันไฟดูด/ไฟรั่ว RCBO
ประเภทเครื่องตัดไฟรั่ว เครื่องตัดไฟรั่วจะมีอยูหลายประเภทในที่นี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ เครื่องตัดไฟ
รั่วที่ตัดกระแสลัดวงจรได (RCBO) สามารถใชตัดไดทั้งไฟรั่วและกระแสลัดวงจร เครื่องตัดไฟรั่วที่ไม
สามารถตัดกระแสลัดวงจร (RCCB) จึงตองใชรวมกับฟวสหรือเบรกเกอรดวยทุกครั้ง เครื่องตัดไฟรั่วกับสาย
ดิน สายดินเปนความจําเปนอันดับแรกที่ผูใชไฟฟาจะตองมีสําหรับปองกันไฟฟาดูดเพื่อใหกระแสไฟฟา
รั่วไหลลงสายดินไดโดยสะดวก โดยไมผานรางกาย (ไฟไมดูด) และทําใหเครื่องตัดไฟอัตโนมัติตัดไฟออก
ไดทันที เครื่องตัดไฟรั่ว เมื่อใชกับระบบไฟที่มีสายดินจะเปนมาตรการเสริมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อใหมีการตัดไฟรั่วกอนที่จะเปนอันตรายกับระบบไฟฟา (ไฟไหม) หรือกับมนุษย (ไฟดูด) เครื่องใชไฟฟา
ที่มีสายดินตองใชปลั๊กไฟที่มีเฉพาะ 3 ขา เทานั้นหรือ ไมจําเปนตองใชปลั๊กไฟ 3 ขา ปลั๊กไฟที่มีสายดินของ
เครื่องใชไฟฟาสวนใหญในทองตลาดจะมี เพียง 2 ขา โดยมีขั้วสายดิน 2 แถบ อยูดานขางของตัวปลั๊ก ดังนั้น
การติดตั้งเตารับที่มี 3 รู จึงไมเกิดประโยชนตอการตอลงดินและยังเปนการสงเสริมใหมีการผลิตและใช
อุปกรณที่ไมเปนไปตามมาตรฐานสากล อีกดวย เครื่องตัดไฟรั่วในระบบไฟที่ไมมีสายดิน เครื่องตัดไฟรั่วจะ
ทํางานก็ตอเมื่อมีไฟรั่วไหลผานรางกายแลว (ตองถูกไฟดูดกอน) ดังนั้นความปลอดภัยจึงขึ้นอยูกับความไว
ในการตัดกระแสไฟฟา ระบบไฟฟาที่ดีจึงควรมีทั้งระบบสายดินและเครื่องตัดไฟรั่ว เพื่อเสริมการทํางานซึ่ง
กันและกันใหเกิดความปลอดภัยทั้งจากอัคคีภัยและการ ถูกไฟฟาดูด
เครื่องตัดไฟรั่วที่ใชปองกันไฟดูดตองมีคุณสมบัติและการใชงานดังนี้
พิกัดขนาดกระแสไฟฟารั่วตองไมเกิน 30 mA และตัดไฟไดภายในระยะเวลา 0.04 วินาที เมื่อมีไฟรั่วขนาด 5
เทาของพิกัด (=150 mA) ควร ติดตั้งใชงานเฉพาะจุด เชน วงจรเตารับในหองครัว,หองน้ํา,หองเด็กๆ หรือ
วงจรเตารับ/สายไฟที่ตอไปใชงานนอกอาคารทั้งชั่วคราวและถาวร ถาจะติดตั้งรวมที่เมนสวิทชจะตองแยก
วงจรที่มีคาไฟรั่วตามธรรมชาติมากออกไป เชน อุปกรณปองกันฟาผา, เครื่องปรับอากาศ, อุปกรณที่มี
โอกาสเปยกชื้น เมื่อตองการใหเครื่องตัดไฟรั่วสามารถปองกันทุกวงจรที่เมนสวิทช (ใชไดเฉพาะระบบที่มี
สายดิน เปนมาตรการเสริมปองกันอัคคีภัย และไฟฟาดูด) ใหใชขนาดตั้งแต 100 mA เปนตนไป โดยอาจเปน
300 mA หรือ 500 mA ก็ได ขึ้นอยูกับสําหรับขนาด 30 mA นั้นก็ยังคงใชรวมกันในวงจรยอยซึ่งอาจใชหลาย
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ตัวก็ไดและหากมีปญหาการทํางานพรอมกันใหเลือกชนิดที่มีการหนวงเวลา (Type S) สําหรับเครื่องตัดไฟ
รั่วที่เมนสวิทชจะรูไดวาเครื่องตัดไฟรั่วที่มีอยูปลอดภัยหรือไม ก็สามารถตรวจสอบการทํางานของเครื่องตัด
ไฟรั่วไดดวยเครื่องตรวจสอบการทํางานของเครื่องตัดไฟรั่ว การกดปุมทดสอบเปนประจําเปนเพียงการบอก
วาการรับสัญญาณและกลไกสามารถทํางานไดอยางไร ความปลอดภัยยังขึ้นอยูกับการติดตั้งวาถูกตอง
หรือไมดวย

2.4.6 พัดลมระบายอากาศ

รูปที่ 2.38 พัดลมระบายอากาศ
พัดลมระบายอากาศแรงดันไฟฟาVolt 220 V/240Vac 50/60Hz หรือ 48 Vdc Heavy-Duty design
and heavy duty opera ting กระแสไฟฟา 0.06/0.05 Amp ความเร็วรอบ 2,250 รอบ/นาทีอัตราการไหลของ
อากาศ 2.3 ลูกบาศกเมตร/นาที ทํางานในสภาวะปกติที่อุณหภูมิ +25 ถึง+72 องศาเซลเซียส เสียงเงียบขณะใช
งานสายไฟยาว 1.5 เมตรพรอมปลั๊กเสียบสามารถติดตั้งไดทั้งดานบนหลังคาและดานลางของตู Rack หรือที่
ฝาดานขางสําหรับการระบายอากาศ ติดตั้งไดมากสุด 6 ตัว (1x4”,2x4”,3x4”) ใบพัดพลาสติก AB ขนาด 4นิ้ว
ตัวโครงทําจากอลูมิเนียมหลอและมีตะแกรงเหล็กชุบโครมเมียมมาตรฐานความปลอกภัย UL/CE,CSA

30
2.4.7 เตาเสียบปลั๊กไฟฟา (Plug Service)

รูปที่ 2.39 เตาเสียบปลั๊กไฟฟา (Plug Service)
รูปที่ 3.16 ตัวอยางเตาเสียบปลั๊กไฟฟาแบบมาตรฐานชนิดมีสายดิน โดยใน 1 ชุดจะมี 3 รู คือ
1. Line (L : Hot) รูแคบ รูนี้เปนรูที่ตอกับสายไฟที่มีกระแสไฟฟาวิ่งมาจากโรงงานไฟฟา ถาเอาไขควงวัดไฟ
เช็คที่รูนี้จะมีไฟสวางขึ้นหมายถึงถาเอามือจับไฟที่รูนี้ช็อดแนๆ
2. Neutral (N) รูกวาง รูนี้เปนรูที่ตอกับสายไฟที่วิ่งกลับไฟยังโรงงานไฟฟาหรือกลับไปที่หมอ แปลงไฟฟาที่
เป น แหล ง ส ง ไฟฟ า มาที่ ป ลั๊ ก นี้
รู นี้ ถ า วั ด ด ว ยไขควงวั ด ไฟจะไม มี ไ ฟติ ด ก็ คื อ รู นี้ ไ ม มี ไ ฟนั่ น เอง
3. Ground (GND) หรือสายดิน รูขาง รูนี้เปนสายที่ตอไวกับทุนโลหะที่ตอกลงไปใตดินตามมาตรฐานเพื่อใช
เปนสายดินของอาคาร

