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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำของโครงงำน 

ระบบเดิมของระบบตรวจจบัรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ไม่สามารถจบัภาพขณะท่ี
กระท าความผดิไดอ้ยา่งชดัเจนเพราะบนัทึกภาพดว้ยระบบการบนัทึกภาพดว้ยเครือข่าย (NVR: Network 
Video Record) ใชค้นในการแยกภาพในขณะท่ีกระท าความผิดท าให้เกิดความผิดพลาดและการตกหล่น
ของภาพท่ีตรวจสอบ 

บริษทั จกัรวาลคอมมิวนิเคชัน่ซิสเท็ม จ ากดั ไดป้ระมูลโครงการจากการประกวดราคาจา้ง
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และปรับปรุง พร้อมทั้งพฒันาระบบตรวจจบัรถยนตฝ่์าฝืนสัญญาณไฟจราจร (Red 
Light Camera) ดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

จึงได้มีการออกแบบระบบเครือข่าย ติดตั้งกล้องตามแยกต่างๆ เป็นจ านวน 28 แยก โดย
ติดตั้งเคร่ืองแม่ข่ายอยู่ท่ีกองบงัคบัการต ารวจจราจร ใช้โปรแกรมท่ีเขียนด้วยภาษาซีในการตรวจจบั
รถยนตท่ี์ท าการฝ่าไฟแดง บนัทึกภาพเก็บขอ้มูลเขา้ท่ีเคร่ืองลูกข่ายส าหรับตรวจจบั แลว้ส่งขอ้มูลไปท่ี
เคร่ืองแม่ข่ายท่ีกองบงัคบัการต ารวจจราจร เพื่อมาคดัแยกภาพท่ีไม่ถูกตอ้งแลว้น ามาออกใบสั่งส่งใหแ้ก่
ผูก้ระท าความผดิต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ในกำรท ำโครงงำน 

1.2.1 เพื่อออกแบบและพฒันาระบบตรวจจบัรถยนตฝ่์าฝืนสัญญาณไฟจราจร 
1.2.2 เพื่อศึกษาการท างานของระบบเครือข่าย 
 

1.3 ขอบเขตควำมสำมำรถของโครงงำน 
1.3.1 สามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งกลอ้งและเคร่ืองแม่ข่ายท่ีอยูใ่นระบบเครือข่ายเดียวกนั 
1.3.2 สามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งเคร่ืองลูกข่ายข่ายตามแยกต่างๆกบัท่ีเคร่ืองแม่ข่ายกอง 
          บงัคบัการต ารวจจราจรได ้
1.3.3 เคร่ืองลูกข่ายตามแยกต่างๆ มีความเร็วในการอพัโหลด/ดาวน์โหลดอยูท่ี่  
         20/10 Mbps 
1.3.4 เคร่ืองลูกข่ายตามแยกต่างๆรองรับภาพได ้500,000 รูป 
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1.3.5 เคร่ืองแม่ข่ายท่ีกองบงัคบัการต ารวจจราจรมีความเร็วในการอพัโหลด/ดาวน์โหลดอยู ่
         ท่ี 30/200 Mbps 
1.3.6 เคร่ืองแม่ข่ายท่ีกองบงัคบัการต ารวจจราจรสามารถรองรับภาพได ้3,000,000 รูป 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ไดร้ะบบตรวจจบัรถยนตฝ่์าฝืนสัญญาณไฟจราจรท่ีสามารถน าไปใชง้านได ้
1.4.2  เขา้ใจถึงหลกัการท างานของระบบเครือข่าย 

 



 

บทที ่2 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ระบบเครือข่าย (Network) 

ระบบเครือข่าย (Network) คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีถูกน ามาเช่ือมต่อ

กนัเพื่อให้ผูใ้ช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนขอ้มูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่าย

ร่วมกนัได ้เครือข่ายมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยคอมพิวเตอร์เพียงสองสามเคร่ือง 

เพื่อใชง้านในบา้นหรือในบริษทัเล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมต่อกนัทัว่โลก ระบบเครือข่าย

ภายในบ้าน  (Home Network) จะเป็นระบบ LAN ( Local Area Network) ซ่ึง เป็นระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก โดยการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาเช่ือมต่อกนัให้อยู่ภายในระบบ

เครือข่ายเดียวกนั ท าเกิดประโยชน์ในการใชค้อมพิวเตอร์ดา้นต่างๆ เช่น  

1. การใชท้รัพยากรร่วมกนั หมายถึง การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองพิมพร่์วมกนั กล่าวคือ 

มีเคร่ืองพิมพเ์พียงเคร่ืองเดียว ทุกคนในเครือข่ายสามารถใชเ้คร่ืองพิมพน้ี์ได ้ท าให้สะดวกและประหยดั

ค่าใชจ่้าย เพราะไม่ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองพิมพห์ลายเคร่ือง  

2. การแชร์ไฟล์ เม่ือคอมพิวเตอร์ถูกติดตั้งเป็นระบบเครือข่ายแลว้ การใชไ้ฟลข์อ้มูลร่วมกนั

หรือการแลกเปล่ียนไฟลท์ าไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เก็บขอ้มูลใดๆในการโอนยา้ย

ขอ้มูล ตดัปัญหาเร่ืองความจุของส่ือบนัทึก ยกเวน้อุปกรณ์ในการจดัเก็บขอ้มูลหลกัอยา่งฮาร์ดดิสก ์หาก

พื้นท่ีเตม็ก็คงตอ้งหามาเพิ่ม 

3. การติดต่อส่ือสาร คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อเป็นระบบเครือข่ายสามารถติดต่อกบัเคร่ืองอ่ืนๆ 

โดยอาศยัโปรแกรมส่ือสารท่ีมีความสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดเ้ช่นเดียวกนั หรือการใชอี้เมล์

ภายในก่อใหเ้ครือข่ายภายในบา้น หรือ เครือข่ายภายในองคก์ร  

4. การใชอิ้นเทอร์เน็ตร่วมกนั คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อในระบบเครือข่ายสามารถใช้

งานอินเทอร์เน็ตไดทุ้กเคร่ือง โดยมีโมเด็มเพียงหน่ึงเคร่ือง  

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร สถาบนัการศึกษา และตาม

บา้นต่างๆ การใช้ทรัพยากรร่วมกนัได้ทั้งไฟล์ เคร่ืองพิมพ ์ตอ้งใช้ระบบเครือข่ายเป็นพื้นฐาน ดงันั้น

ระบบเครือข่ายจะหมายถึง การน าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไปมาเช่ือมต่อกนัเพื่อจะท าการแชร์

ขอ้มูล และทรัพยากรร่วมกนั ระบบเครือข่ายสามารถแบ่งตามลกัษณะการเช่ือมต่อได ้2 แบบ คือ 
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LAN (Local Area Network)  

ระบบเคร่ืองข่ายทอ้งถ่ิน เป็นเครือข่ายในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร ไม่ตอ้งใชโ้ครงข่าย

การส่ือสารขององคก์ารโทรศพัท ์เป็นระบบเครือข่ายท่ีอยูภ่ายในอาคารเดียวกนัหรือต่างอาคาร ในระยะ

ท่ีใกลเ้คียงกนั พฒันาการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เกิดจากการเช่ือมต่อเทอร์มินอล (Terminal) 

เขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Mainframe Computer) หรือเช่ือมต่อกับมินิคอมพิวเตอร์ (Mini 

Computer) ซ่ึงการควบคุมการส่ือสารและการประมวลผลต่างๆจะถูกควบคุมและด าเนินการโดยเคร่ือง

เมนเฟรมหรือมินิคอมพิวเตอร์ซ่ึงอาจเรียกอีกอยา่งวา่โฮสต ์(Host) โดยมีการเช่ือมโยงระหวา่งโฮสตก์บั

เทอร์มินอล ส่วนเทอร์มินอลท าหนา้ท่ีเป็นเพียงจุดรับขอ้มูลและแสดงขอ้มูลเท่านั้น 

ส าหรับเครือข่ายในปัจจุบนัมีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและคล่องตวัมากยิ่งข้ึน ทั้งการ

เขา้ถึงและการใชง้านทรัพยากรท่ีมีอยูบ่นเครือข่าย เช่น เคร่ืองพิมพ ์ดิสก์ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ซ่ึงปัจจุบนั

เรียกเทอร์มินอลท่ีมีความสามารถเล่าน้ีวา่โหนด (Node) ลกัษณะการกระจายการท างานแบบการกระจาย

ศูนย ์(Distributed System) ซ่ึงเป็นการกระจายภาระและหน้าท่ีการท างานไปให้โหนดบนเครือข่ายทั้ง

ภายใน และภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงจะช่วยลดภาระการท างานของโฮสตล์งไดเ้ป็นอยา่งมาก 

ปัจจุบนัมีการใชง้านเครือข่ายระยะใกล ้หรือเรียกอีกอยา่งวา่เครือข่ายทอ้งถ่ิน (LAN: Local 

Area Network) อยา่งแพร่หลายในเกือบทุกหน่วยงาน จนเป็นปัจจยัพื้นฐานในการท างานของส านกังาน

ทัว่ ๆ ไป เช่นเดียวกบัเคร่ืองพิมพห์รือเคร่ืองถ่ายเอกสาร บุคคลากรเกือบทุกคนในหน่วยงานจะมีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 เคร่ือง เพื่อใช้งานในด้านต่างๆ นอกจากน้ีอาจจะมีการเช่ือมโยงกบัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์กับระบบงานอ่ืน ภายในหน่วยงานเดียวกันภายในตึก

เดียวกนั หรือภายในองคก์รเดียวกนั การเช่ือมโยงในลกัษณะน้ีเปรียบเสมือนการเช่ือมโยงประสานการ

ท างานของหน่วยงานหรือ องคก์รเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเรียกการเช่ือมโยงลกัษณะน้ีวา่เครือข่ายทอ้งถ่ิน 

สรุปเครือข่ายระยะใกล ้หรือเครือข่ายทอ้งถ่ิน (LAN) เป็นรูปแบบการท างานระบบเครือข่าย

แบบหน่ึง ท่ีช่วยให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์และอุปกรณ์ใชง้านทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ สามารถ

เช่ือมโยงเอกสารส่งขอ้มูลติดต่อใช้งานร่วมกนัได ้การติดต่อส่ือสารของอุปกรณ์จะอยู่ในบริเวณแคบ 

โดยทัว่ไปมีระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร เช่น ภายในอาคารส านกังานภายในคลงัสินคา้ โรงงาน หรือ

ระหวา่งตึกใกล ้ๆ เช่ือมโยงดว้ยสายส่ือสารจึงท าใหมี้ความเร็วในการส่ือสารขอ้มูลดว้ยความเร็วสูงมาก 

และมีความผดิพลาดของขอ้มูลต ่า 

 



5 

 

 

รูปท่ี 2.1 การเช่ือมต่อแบบระบบเครือข่ายทอ้งถ่ิน (LAN: Local Area Network) 

 

ระบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายทอ้งถ่ินแบ่งเป็น 4 ประเภท 

1. แบบบสั (Bus) การเช่ือมต่อแบบบสัจะมีสายหลกั 1 เส้น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นเคร่ือง

แม่ข่ายและเคร่ืองลูกข่ายทุกเคร่ืองจะตอ้งเช่ือมต่อสายเคเบิ้ลหลกัเส้นน้ี โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะถูก

มองเป็น โหนด (Node) เม่ือเคร่ืองลูกข่ายเคร่ืองท่ีหน่ึงตอ้งการส่งขอ้มูลให้กบัเคร่ืองท่ีสอง จะตอ้งส่ง

ขอ้มูล และแอดเดรสของเคร่ืองท่ีสองลงไปบนบสัสายเคเบิ้ลน้ี เม่ือเคร่ืองท่ีเคร่ืองท่ีสองไดรั้บขอ้มูลแลว้ 

จะน าขอ้มูลไปท างานต่อทนัที 

 

 

รูปท่ี 2.2 การเช่ือมต่อแบบบสั (Bus Topology) 
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2. แบบวงแหวน (Ring) การเช่ือมต่อแบบวงแหวน เป็นการเช่ือมต่อจากเคร่ืองหน่ึงไปยงัอีก

เคร่ืองหน่ึงจนครบวงจร ในการส่งขอ้มูลจะส่งออกท่ีสายสัญญาณวงแหวน โดยจะเป็นการส่งผ่านจาก

เคร่ืองหน่ึง ไปสู่เคร่ืองหน่ึงจนกวา่จะถึงเคร่ืองปลายทาง ปัญหาของโครงสร้างแบบน้ีคือ ถา้หากมีสาย

ขาดในส่วนใดจะท า ใหไ้ม่สามารถส่งขอ้มูลได ้ระบบ Ring มีการใชง้านบนเคร่ือง ไอบีเอม็ (IBM) เป็น

ส่วนมาก การใช้เคร่ืองข่ายแบบวงแหวนของเคร่ืองไอบีเอ็ม จะใช้รับส่งขอ้มูลระหว่างเคร่ืองมินิหรือ

เมนเฟรมของไอบีเอม็กบัเคร่ืองลูกข่ายบนระบบ 

 

 

รูปท่ี 2.3 การเช่ือมต่อแบบวงแหวน (Ring Topology) 

 

3. แบบดาว (Star) การเช่ือมต่อแบบสตาร์น้ีจะใช้อุปกรณ์ฮบั (Hub) เป็นศูนยก์ลางในการ

เช่ือมต่อ โดยท่ีทุกเคร่ืองจะตอ้งผา่นฮบั สายเคเบิ้ลท่ีใชส่้วนมากจะเป็น ยูทีพี (UTP) และ ใยแกว้น าแสง 

(Fiber Optic) ในการส่งขอ้มูลฮบั จะเป็นเสมือนตวัทวนสัญญาณ (Repeater) ปัจจุบนัมีการใช้ สวิตช์ 

(Switch) เป็นอุปกรณ์ในการเช่ือมต่อซ่ึงมีประสิทธิภาพการท างานสูงกวา่ 
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รูปท่ี 2.4 การเช่ือมต่อแบบดาว (Star Topology) 

 

4. แบบผสม (Hybrid) เป็นการเช่ือมต่อท่ีผสมผสานเครือข่ายย่อยๆ หลายส่วนมารวมเขา้

ด้วยกนั เช่น น าเอาเครือข่ายระบบบสั, ระบบวงแหวน และระบบดาว มาเช่ือมต่อเขา้ด้วยกนั เหมาะ

ส าหรับบางหน่วยงานท่ีมีเครือข่ายเก่าและใหม่ใหส้ามารถท างานร่วมกนัได ้ซ่ึงระบบเครือข่ายแบบผสม

น้ีจะมีโครงสร้างแบบเรียงล าดบั (Hierarchical) หรือ ตน้ไม ้(Tree) ท่ีมีล าดบัชั้นในการท างาน 

 

 

รูปท่ี 2.5 การเช่ือมต่อแบบผสม (Hybrid Topology) 
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WAN (Wide Area Network)  

ระบบเครือข่ายกวา้งไกล ของระบบเครือข่าย โดยจะเป็นการส่ือสารในระดบัประเทศ การ

ส่ือสารขา้มทวีป หรือการส่ือสารทัว่โลก จะตอ้งใช้ตวักลางการส่ือสาร (Media) ในการส่ือสารของ

องคก์ารโทรศพัท ์หรือการส่ือสารแห่งประเทศไทย (คู่สายโทรศพัท ์(dial-up), คู่สายเช่า (Leased line), 

การส่งข้อมูลเสียง และภาพในเวลาเดียวกัน (ISDN: lntegrated Service Digital Network)) ระบบ

เครือข่ายระยะไกล เป็นระบบเครือข่ายท่ีติดตั้งใชง้านอยูใ่นบริเวณกวา้ง โดยมีการส่งขอ้มูลในลกัษณะ

เป็นแพค็เก็ต (Packet) ซ่ึงตอ้งเดินทางจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตน้ทางไปสู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ปลายทาง 

แพ็กเก็ตน้ีถูกส่งจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์หน่ึงไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหน่ึง โดยมีสายส่ือสาร

หรืออุปกรณ์ส่ือสารอ่ืนในการเช่ือมต่อถึงกันในลักษณะเป็นลูกโซ่ หรือเป็นทอดๆ อาศัยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ระหว่างทางแต่ละตวัจะรับขอ้ความนั้นเก็บจ าเอาไวแ้ละส่งต่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ถดัไปในเส้นทางท่ีใกลท่ี้สุด รูปแบบของเครือข่ายท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของอลักอริทึมส าหรับ

การค านวณในการส่งแพค็เก็ต 

 

รูปท่ี 2.6 การเช่ือมต่อแบบระบบเครือข่ายกวา้งไกล (WAN: Wide Area Network) 
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โดยแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ  

1. แบบดาตาแกรม (Datagram) ระบบดาตาแกรมพิจารณาแต่ละแพ็คเก็ตแยกออกจากกนั 

แพ็คเก็ตต่างๆของขอ้ความเดียวกนัอาจถูกส่งไปในเส้นทางท่ีต่างกนัได้ข้ึนอยู่กบัปริมาณข่าวสารใน

เครือข่ายในแต่ละขณะเวลาท่ีผา่นไป และรวมถึงการเปล่ียนแปลงลกัษณะของระบบเครือข่ายเน่ืองจาก

การท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์บางเคร่ืองไม่สามารถติดต่อส่ือสารในระบบเครือข่ายได ้ดงันั้นการจดัเส้นทาง

จึงท าอยูต่ลอดเวลาเพื่อปรับใหเ้ขา้กบัสภาวะเครือข่าย ขอ้เสียของระบบน้ีคือ แพค็เก็ตอาจไปถึงจุดหมาย

โดยไม่ไดเ้รียงล าดบั (Out of Order) จึงตอ้งถูกจดัเรียงใหม่ก่อนท่ีจะส่งต่อให้ผูรั้บปลายทาง เครือข่ายท่ี

ใชร้ะบบน้ีรู้จกักนัดีคือ อาร์พาเน็ต (ARPARNET: Advanced Research Projects Agency Network) ของ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นจุดก าเนิดแม่แบบระบบเครือข่ายสากล หรืออินเตอร์เน็ต (Internet) ดว้ย 

 

 

รูปท่ี 2.7 ระบบเครือข่ายแบบดาตา้แกรม (Datagram) 

 

2. แบบวงจรเสมือน (Virtual Circuit) ระบบเครือข่ายแบบวงจรเสมือนใช้รหัสของตน้ทาง

และปลายทางในแพ็คเก็ตแรก เพื่อจดัเส้นทางผ่านระบบเครือข่ายส าหรับขอ้ความท่ีตอ้งการส่งในชุด

ขอ้มูลทั้งหมด ขอ้ดีของวิธีน้ีคือส่วนหัวส าหรับแพค็เก็ตถดัๆ ไปมีขนาดเล็กลงไดเ้พราะแพค็เก็ตหลงัๆ 

ท าแค่ตามหลงัแพ็คเก็ตหน้าไปจึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีรหัสตน้ทางปลายทางอีก และอลักอริทึมส าหรับจดั

เส้นทางจะท ากนัเพียงคร้ังเดียวต่อหน่ึงขอ้ความ แทนท่ีจะตอ้งค านวณใหม่ส าหรับทุกๆแพค็เก็ต ขอ้เสีย

ส าหรับวิธีการน้ีคือ คอมพิวเตอร์ท่ีถูกก าหนดเส้นทาง จะตอ้งเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัเส้นทางไวจ้นกวา่แพ็ค



10 

 

เก็ตสุดทา้ยจะส่งจนครบทั้งหมด ในกรณีน้ีตอ้งใช้ท่ีเก็บขอ้มูลมากส าหรับทั้งเครือข่าย และก่อให้เกิด

ปัญหาใหญ่หากคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดในเส้นทางเกิดเสีย และขอ้เสียอีกประการ คือสมรรถนะของ

เครือข่ายไม่อาจเปล่ียนแปลงตามสภาพการใชง้านไดง่้าย เพราะเส้นทางถูกก าหนดตายตวัตั้งแต่แพ็คเก็ต

แรกหากสภาวะของเครือข่ายระหว่างท่ีมีการส่ือสารข้อมูลกันอยู่มีการเปล่ียนแปลงไป แพ็กเก็ตท่ี

ตามหลงัมาจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือปรับเส้นทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสมได้ ตวัอย่างของ

เครือข่ายแบบน้ีคือ ทรานสเปค (TRANSPAC) ในฝร่ังเศส และ ทิมเน็ต (TYMNET) ในสหรัฐอเมริกา 

หลงัจากนั้นก็มีการพฒันาระบบเครือข่ายข้ึนเร่ือยๆ จนในปัจจุบนัประมาณการวา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี

เช่ือมต่อกนัในโลกของอินเตอร์เน็ตมีมากกวา่ 30 ลา้นเคร่ืองเลยทีเดียว โดยมีขอ้ก าหนดวา่ทุกเครือข่ายท่ี

เช่ือมต่อถึงกนัจะตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานของการเช่ือมต่อหรือโปรโตคอล ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใช้งาน

บนเครือข่ายแบบน้ีโดยเฉพาะซ่ึงเรียกวา่ โปรโตคอล ทีซีพีไอพี (TCP/IP) เหมือนกนัหมดทุกเคร่ือง จาก

มาตรฐานการเช่ือมต่อแบบเดียวกันน้ีส่งผลให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อส่ือสารกันได้ 

ปัจจุบนัมีจ านวนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อเขา้กบัอินเตอร์เน็ตมากกว่า 5 หม่ืนเครือข่าย และจะ

เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์กลางท่ีคอยให้บริการข้อมูล (Server) ท่ีต่อเข้ากับ

อินเตอร์เน็ต 5 ลา้นเคร่ือง และยงัประมาณกนัวา่จะมีผูข้อใชอิ้นเตอร์เน็ต (Client) ในเวลาน้ีมากกวา่ 30 

ล้านคน กระจายการใช้งานมากกว่า 84 ประเทศในทัว่ทุกมุมโลก ด้วยการออกแบบท่ีชาญฉลาดของ

ผูพ้ฒันาเครือข่าย โดยไม่มีขอ้จ ากดัทางฮาร์ดแวร์ เพียงแต่ใชม้าตรฐานการเช่ือมต่อแบบ TCP/IP เท่านั้น 

ท าใหอิ้นเตอร์เน็ตสามารถเติบโตไปอยา่งไม่มีขอบเขตและขีดจ ากดั โดยไม่มีใครสามารถเขา้มาควบคุม

การผูกขาดทางเทคโนโลยีซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตเปิด

ให้บริการเครือข่ายท่ีสามารถให้ผูใ้ช้เขา้ถึงขอ้มูล ดว้ยรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นแบบมลัติมีเดีย 

ซ่ึงประกอบไปดว้ยภาพกราฟิก เสียง ขอ้มูล และสัญญาณวดีิโอท่ีช่ือวา่ เวร์ิดไวดเ์วบ็ (World Wide Web) 

ท่ีท  าให้การค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตมีความง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมาก นอกจากนั้ น

อินเตอร์เน็ตยงักลายเป็นเครือข่ายท่ีเปิดกวา้งส าหรับทุกๆเร่ือง ตั้งแต่การแสดงออกทางความคิดเห็น

จนถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจส าหรับผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆอย่างไร้ข้อจ ากัด โดยไม่มีใคร

ไดเ้ปรียบเสียเปรียบใครในโลกเครือข่าย 
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รูปท่ี 2.8 ระบบเครือข่ายแบบวงจรเสมือน (Virtual Circuit) 

 

ระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN: Wireless LAN) 

ระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN: Wireless LAN)  เป็นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่าย

แบบไร้สาย เหมาะส าหรับการติดตั้งในสถานท่ีท่ีไม่สะดวกในการเดินสาย หรือในสถานท่ีท่ีตอ้งการ

ความสวยงาม เรียบร้อย และเป็นระเบียบ เช่น สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร เป็นตน้ หลกัการท างาน

ของระบบเครือข่ายไร้สาย การท างานจะมีอุปกรณ์ในการกระจายสัญญาณ (Access Point) การท างานจะ

ใชค้ล่ืนวทิยเุป็นการรับส่งสัญญาณ โดยมีใหเ้ลือกใชค้ล่ืนความถ่ี 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ และ 5.1 กิกะเฮิร์ตซ์ 
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รูปท่ี 2.9 ระบบเครือข่ายไร้สาย (WLAN: Wireless LAN) 

 

ในระบบเครือข่ายสามารถแบ่งประเภทการติดต่อส่ือสารไดเ้ป็นสองประเภท 

เครือข่ายแบบเพยีร์ทูเพยีร์ (Peer-to-Peer Network) 

เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer Network) เครือข่ายประเภทน้ีจะไม่มีเคร่ืองแม่ข่าย 

และไม่มีการแบ่งล าดบัชั้นความส าคญัของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนัเขา้กบัเครือข่าย คอมพิวเตอร์ทุก

เคร่ืองจะมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการจกัการใชเ้ครือข่าย ซ่ึงเรียกวา่ เพียร์ (Peer) คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง

จะท าหน้าท่ีเป็นทั้งเคร่ืองลูกข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย แลว้แต่การใช้งานของผูใ้ช้ เครือข่ายประเภทน้ีไม่

จ  าเป็น ตอ้งมีผูดู้แลและจดัการระบบ หนา้ท่ีน้ีจะกระจายไปยงัผูใ้ชแ้ต่ละคน เน่ืองจากผูใ้ชค้อมพิวเตอร์

แต่ละเคร่ืองจะเป็นคนก าหนดว่าขอ้มูลหรือทรัพยากรใดบา้งของเคร่ืองนั้นท่ีตอ้งการแชร์กบัผูใ้ช้คน

อ่ืนๆ การใชง้านแบบเพียร์ทูเพียร์ บางท่ีก็เรียกวา่ "เวิร์คกรุ๊ป (Work group)" หรือกลุ่มของคนท่ีท างาน

ร่วมกนัเป็นทีม ซ่ึงส่วนมากจะมีจ านวนนอ้ยกวา่สิบคน เครือข่ายประเภทน้ีจะเป็นแบบง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น

มากเน่ืองจากคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท าหนา้ท่ีเป็นทั้งเคร่ืองลูกข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย ฉะนั้นจึงไม่จ  าเป็นท่ี

จะตอ้งมีเคร่ืองแม่ข่าย ระบบปฏิบติัการท่ีใชใ้นเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์น้ีไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นซอฟตแ์วร์

ท่ีมีฟังกช์นัและระบบรักษาความปลอดภยัเท่ากบัระบบปฏิบติัการท่ีใชใ้นเคร่ืองแม่ข่าย ระบบปฏิบติัการ

ท่ีใชใ้นคอมพิวเตอร์ท่ีอยูใ่นเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ อาจจะใชแ้ค่ระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ 95หรือ 98 
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ในขณะท่ีเคร่ืองแม่ข่ายอาจต้องใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2002, 2003 ซ่ึงราคาของ

ระบบปฏิบติัการน้ีจะแพงกวา่กนัมาก 

 

 

รูปท่ี 2.10 เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer Network) 

 

เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์เหมาะส าหรับสภาแวดลอ้มดงัต่อไปน้ี 

1. มีผูใ้ชเ้ครือข่าย 10 คน หรือนอ้ยกวา่ 

2. มีทรัพยากรเครือข่ายท่ีตอ้งแชร์กนัไม่มากนกั เช่น ไฟล ์เคร่ืองพิมพ ์เป็นตน้ ซ้ึงยงัไม่ 

    จ  าเป็นตอ้งมีเคร่ืองแม่ข่ายท่ีท าหนา้ท่ีทางดา้นน้ีโดยเฉพาะ 

3. ยงัไม่มีความจ าเป็นในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

4. การขยายตวัของเครือข่ายไม่มากนกัในอนาคตอนัใกล ้

เม่ือสถานการณ์เป็นดงัท่ีวา่น้ี ก็ควรท่ีจะสร้างเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ เน่ืองจากเหมาะสม

กวา่ท่ีจะสร้างเครือข่ายแบบไคลเอนทเ์ซิร์ฟเวอร์(Client/Server) ซ่ึงเป็นเครือข่ายท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่

มากถึงแมว้า่เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์น้ีจะเหมาะกบัเครือข่ายขององคก์รขนาดเล็ก แต่ก็ไม่เหมาะสมกบั  



14 

 

ทุกสภาพแวดลอ้มเสมอไป ส าหรับองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ควรมีบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีดูแลและ

จดัการระบบ ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ใหก้ารช่วยเหลือผูใ้ชเ้ก่ียวกบัการใชซ้อฟตแ์วร์ต่างๆ และการใชเ้ครือข่าย 

2. ดูแลขอ้มูลและก าหนดการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

3. สร้างการแชร์ทรัพยากรต่างๆ 

4. ดูแลรักษาซอฟตแ์วร์ เช่น การติดตั้งและอพัเกรดซอฟตแ์วร์ต่างๆ รวมทั้งระบบปฏิบติัการ 

5. บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย และแกปั้ญหาต่างๆ ของเครือข่าย 

ในเครือข่ายผูใ้ช้ทุกคนสามารถก าหนดการแชร์ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในเคร่ืองตวัเองได้ ซ่ึง

ทรัพยากรเหล่าน้ีจะรวมถึงแฟ้มขอ้มูลท่ีจะแชร์ในฮาร์ดดิสก์ตวัเอง เคร่ืองพิมพ์ แฟกซ์ เป็นต้น ใน

สภาพแวดลอ้มทัว่ๆไปของเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ ผูใ้ชท่ี้เป็นเจา้ของเคร่ืองจะใชท้รัพยากรส่วนใหญ่

ของเคร่ืองตวัเอง ส่วนผูใ้ชท้รัพยากรอ่ืนจะใชท้รัพยากรบางส่วนผา่นทางเครือข่าย แต่ถา้เป็นเคร่ืองแม่

ข่ายจะใชท้รัพยากรขนาดใหญ่เพื่อใหบ้ริการผูใ้ชผ้า่นทางเครือข่าย โดยทัว่ไปจะไม่มีคนใชเ้คร่ืองแม่ข่าย

นอกจากผูดู้แลระบบท่ีใชเ้คร่ืองในการจดัการต่างๆเท่านั้น 

การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล หมายถึง การท าให้ขอ้มูลปลอดจากการน าไปใชโ้ดยผูท่ี้

ไม่ไดรั้บอนุญาตหรือมีสิทธิ ส่วนวธีิการนั้นอาจมีหลายวธีิ เช่น การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูล หรือก าหนด

รหัสลบัในการเขา้ใช้ขอ้มูลท่ีแชร์ไว ้เป็นตน้ ในสภาพแวดล้อมแบบเพียร์ทูเพียร์ ผูใ้ช้แต่ละคนตอ้ง

ก าหนดรหสัลกักบัทุกทรัพยากรท่ีแชร์ไว ้ซ่ึงวิธีการน้ีก็ท  าให้ไม่สามารถรวมศูนยค์วบคุมเพื่อการรักษา

ความปลอดภยั การท าเช่นน้ีอาจก่อให้เกิดช่องโหว่เพราะผูใ้ช้บางคนอาจจะไม่ไดก้  าหนดระดบัความ

ปลอดภยัในเคร่ืองตวัเอง ถา้ความปลอดภยัของขอ้มูลมีความส าคญั เครือข่ายแบบไคลเอนทเ์ซิร์ฟเวอร์

จะเหมาะสมกวา่ เพราะง่ายต่อการรักษาความปลอดภยั 

เน่ืองจากคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองในเครือข่ายประเภทน้ีจะท าหน้าท่ีเป็นทั้งเคร่ืองลูกข่าย

และเคร่ืองแม่ข่าย ดงันั้นผูใ้ชแ้ต่ละคนควรท่ีจะไดรั้บการฝึกอบรมให้เป็นไดท้ั้งผูใ้ชแ้ละผูดู้แลระบบใน

เวลาเดียวกนั ซ่ึงอาจจะเป็นการยากเน่ืองจากผูใ้ชแ้ต่ละคนอาจมีงานอ่ืนท่ีตอ้งท า 

เครือข่ายแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) 

 ไคลเอนท์ (Client) คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไปร้องขอบริการและรับบริการอย่างใด

อย่างหน่ึงจากเซิร์ฟเวอร์ ส่วนเซิร์ฟเวอร์ (Server) คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการอย่างใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง 
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 ไคลเอนท์เซิ ร์ฟเวอร์  (Client/Server) คือ การท่ีมี เคร่ืองผู ้ให้บริการและเค ร่ือง

ผูใ้ช้บริการเช่ือม ต่อกนัอยู่ โดยเคร่ืองผูใ้ช้บริการได้มีการติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผูใ้ห้บริการ 

เคร่ืองผูใ้หบ้ริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใชบ้ริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปให ้

เครือข่ายแบบไคลเอนทเ์ซิร์ฟเวอร์เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งมีการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูก

ข่ายจ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่ายอาจเป็นหลักสิบ หลักร้อย หรือหลักพัน 

เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหนา้ท่ีให้บริการจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากถูกตอ้ง

ออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance) และตอ้งคอยให้บริการทรัพยากรให้กบั

เคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลา โดยเคร่ืองท่ีจะน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นมินิคอมพิวเตอร์ หรือ

ไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได ้

 

 

รูปท่ี 2.11 เครือข่ายแบบไคลเอนทเ์ซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) 
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2.2 เคร่ืองแม่ข่าย (Server) 

เคร่ืองแม่ข่าย (Server) คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์, ระบบปฏิบติัการ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ท่ีท าหน้าท่ีให้บริการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง แก่เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นลูกข่าย โดยทัว่ไปแล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นเคร่ืองแม่ข่ายจะท างานบน

ระบบปฏิบติัการ ระบบปฏิบติัการลีนุกส์ (Linux) หรือ ระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ (Windows) ก็ไดด้งันั้น

ค าว่าเคร่ืองแม่ข่ายไม่ได้หมายถึงคอมพิวเตอร์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงัหมายถึงระบบปฏิบติัการของ

คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกดว้ย  

 

 

รูปท่ี 2.12 เคร่ืองแม่ข่าย (Server) 

 

การบริการของเคร่ืองแม่ข่ายนั้นมีหลากหลายอยา่งดว้ยกนั โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 หนา้ท่ี

หลกั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

เคร่ืองแม่ข่ายเวบ็ (Web Server) 

เคร่ืองแม่ข่ายเว็บ (Web server) คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท าหน้าท่ีเป็น 

เคร่ืองแม่ข่ายจะท าหนา้ท่ีให้บริการเวบ็เพจ (Web Page) แก่ผูร้้องขอดว้ยโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ (Web 
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Browser ) ท่ี ร้องขอข้อมูลผ่านโปรโตคอลเฮชทีทีพี  (HTTP: Hyper Text Transfer Protocol) เคร่ือง

บริการจะส่งขอ้มูลให้ผูร้้องขอในรูปของขอ้ความ, ภาพ, เสียง, หรือส่ือผสม เคร่ืองบริการเวบ็เพจจะเปิด

บริการพอร์ท 80 (HTTP Port) ใหผู้ร้้องขอไดเ้ช่ือมต่อและน าขอ้มูลไปใช ้การเช่ือมต่อเร่ิมดว้ยการระบุท่ี

อยูเ่วบ็เพจท่ีร้องขอ (Web Address หรือ URL = Uniform Resource Locator) ผา่นโปรแกรมบราวเซอร์ 

(Browser) เช่น http://www.google.com หรือ http://www.9inter.com เป็นตน้ โปรแกรมท่ีนิยมใช้เป็น

เคร่ืองบริการเว็บ คือ อาปาเช่ (Apache Web Server) หรือไมโครซอฟท์ไอไอเอส (Microsoft IIS = 

Internet Information Server) ส่วนบริการท่ีนิยมติดตั้งเพิ่ม เพื่อเสริมความสามารถของเคร่ืองบริการเช่น 

ตวัแปลภาษาสคริปต ์ระบบฐานขอ้มูล ระบบจดัการผูใ้ช ้และระบบจดัการเน้ือหา เป็นตน้ 

 

 

รูปท่ี 2.13 เคร่ืองแม่ข่ายเวบ็ (Web Server) 

 

เคร่ืองแม่ข่ายอเีมล์ (Mail Server) 

เคร่ืองแม่ข่ายอีเมล ์คือเคร่ืองท่ีให้บริการรับ-ส่งจดหมายส าหรับสมาชิก บริการท่ีมีใหใ้ชเ้ช่น 

รับ-ส่งจดหมาย มีทั้งแบบท่ีเป็นขอ้ความและรูปภาพ โดยส่งในรูปแบบไฟล์ท่ีแนบมา (Attach file) และ

มีท่ีเก็บข้อมูลผูติ้ดต่อ (Address book) เป็นต้น ตัวอย่างเคร่ืองแม่ข่ายอีเมล์ท่ีเป็นท่ีรู้จักทั่วไป เช่น 
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hotmail.com หรือ thaimail.com เป็นตน้ โดยการรับส่งจดหมายจะแบ่งเคร่ืองแม่ข่ายไดส้องประเภทคือ 

เคร่ืองแม่ข่ายเอชเอ็มทีพี (SMTP Server: Simple Mail Transfer Protocol Server) และเคร่ืองแม่ข่ายพีโอ

พี (POP Server: Post Office Protocol Server)  

เคร่ืองแม่ข่ายเอชเอ็มทีพี คือเคร่ืองบริการส่งอีเมล์ไปยงัเคร่ืองบริการอ่ืนๆ ส าหรับเคร่ืองแม่

ข่ายเอชเอ็มทีพีส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้คนนอกองคก์ร หรือไอพี (IP) ท่ีอยูน่อกองคก์รใชง้าน เพราะอาจ

มีคนอ่ืนมาแอบใช ้ท าให้บริการท างานหนกัให้กบัคนภายนอกโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆ หากเคร่ืองแม่

ข่ายเอชเอ็มทีพีให้บริการแก่คนนอก แสดงวา่ไม่ไดก้  าหนด รีเลย ์(RELAY) ไว ้เพราะคนทัว่โลกอาจใช้

เคร่ืองมือคน้หา แลว้พบวา่เคร่ืองแม่ข่ายเอชเอม็ทีพีเป็นเคร่ืองท่ีไม่ไดท้  ารีเลยไ์ว ้และท่ีอนัตรายคืออาจมี

บางคนใชโ้ปรแกรมก าหนดให้เคร่ืองแม่ข่ายเอชเอม็ทีพีเป็น บอมบเ์มล ์(Bomb mail) ส่งไปท าลายกล่อง

จดหมายของเป้าหมาย และหมายเลขเคร่ืองท่ีท าการโจมตี  

 

 

รูปท่ี 2.14 เคร่ืองแม่ข่ายอีเมล์ (Mail Server) 
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เคร่ืองแม่ข่ายดีเอน็เอช (DNS Server) 

เคร่ืองแม่ข่ายดีเอ็นเอช (DNS Server: Domain Name System Server) คือเคร่ืองแม่ข่ายท่ี

ใหบ้ริการแปลงช่ือเวบ็เป็นหมายเลขไอพี ซ่ึงการแปลงช่ือน้ีอาจเกิดในเคร่ืองส่วนตวัเองจากความจ าแคช 

(Cache) ในเคร่ือง หรือจากเคร่ืองบริการของผูใ้ห้บริการ เพราะหมายเลขท่ีอยูไ่อพี (IP Address) เป็นตวั

เลขท่ีใชไ้ม่ค่อยสะดวกและจ ายาก ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการคิดระบบตั้งช่ือแบบท่ีเป็นตวัอกัษรให้มีความหมาย

เพื่อการจดจ าไดง่้ายข้ึน จึงเป็นท่ีมาของเคร่ืองแม่ข่ายดีเอน็เอช 

 ดีเอน็เอช ท าหนา้ท่ีคลา้ยสมุดโทรศพัท ์คือเม่ือมีคนตอ้งการจะโทรศพัทห์าใคร คนนั้น

ก็จะเปิดสมุดโทรศพัทดู์ เพื่อคน้หาหมายเลขโทรศพัทข์องคนท่ีตอ้งการติดต่อ คอมพิวเตอร์ก็เช่นกนั เม่ือ

ตอ้งการส่ือสารกบัคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน เคร่ืองนั้นก็จะท าการสอบถามหมายเลขท่ีอยูไ่อพี ของเคร่ืองท่ี

ตอ้งการส่ือสารกบัเคร่ืองแม่ข่ายดีเอ็นเอช ซ่ึงจะท าการคน้หาหมายเลขดงักล่าวในฐานขอ้มูลแลว้แจง้ให้

เคร่ืองท่ีร้องขอดงักล่าวทราบ  

 

 

รูปท่ี 2.15 เคร่ืองแม่ข่ายดีเอน็เอช (DNS Server) 
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ระบบดีเอน็เอชแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1. เนมรีโซล์ฟเวอร์ (Name Resolvers) จุดประสงค์หลกัของการท าดีเอ็นเอช คือการแปลง

ช่ือคอมพิวเตอร์ ให้เป็นหมายเลขไอพี ในเทอมของดีเอ็นเอชแล้วเคร่ืองลูกข่ายท่ีต้องการสอบถาม

หมายเลขไอพีจะเรียกวา่ รีโซล์ฟเวอร์ (resolver) ซอฟตแ์วร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นรีโซล์ฟเวอร์นั้นจะถูกสร้าง

มากบัแอพพลิเคชัน่หรืออาจจะเป็นไลบรารีท่ีมีอยูใ่นเคร่ืองลูกข่าย 

2. โดเมนเนมสเปซ (Domain Name Space) ฐานข้อมูลระบบดรเอ็นเอชมีโครงสร้างเป็น

ต้นไม้ ซ่ึงจะเรียกว่า "โดเมนเนมสเปซ (Domain Name Space)" แต่ละโดเมนจะมีช่ือและสามารถมี

โดเมนย่อยหรือโดเมนย่อย (Subdomain) การเรียกช่ือจะใช้จุด (.) เป็นตวัแบ่งแยกระหว่างโดเมนหลกั

และโดเมนยอ่ย 

3. เนมเซิร์ฟเวอร์ (Name Servers) คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีรันโปรแกรมจดัการกบัฐานขอ้มูล

บางส่วนของระบบดีเอ็นเอช เนมเซิร์ฟเวอร์จะตอบกลบัการร้องขอทนัทีโดยการคน้หาขอ้มูลในฐาน

ของมูลตวัเอง หรือจะส่งต่อการร้องขอ ไปยงัเนมเซิร์ฟเวอร์อ่ืนๆ ถา้เนมเซิร์ฟเวอร์มีเร็คคอร์ด (Reccord) 

ของส่วนของโดเมน แสดงวา่เนมเซิร์ฟเวอร์นั้นเป็นเจา้ของโดเมนนั้น (Authoritative) ถา้ไม่มีก็จะแสดง

วา่ ไม่ใช่เจา้ของโดเมนนั้น (Non-Authoritative) 

เคร่ืองแม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) 

เคร่ืองแม่ข่ายฐานข้อมูล คือเคร่ืองบริการข้อมูลท่ีเปิดให้ผูใ้ช้เพิ่มข้อมูล ลบ หรือแก้ไข 

ส าหรับโปรแกรมบริการระบบฐานขอ้มูลท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ มายเอชคิวเอล (MYSQL) หรือ ไมโครซอฟต์

แอคเซส(Microsoft Access) เป็นตน้ โดยผูใ้ชต้อ้งเขียนโปรแกรมสั่งประมวลผล ปรับปรุงขอ้มูล หรือน า

ขอ้มูลในส่วนท่ีตนเองมีสิทธ์ิไปใชต้ามตอ้งการ 

ระบบฐานขอ้มูล (Database System)   หมายถึงระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เข้าไวด้้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ท่ีชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะ

ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มูลหลายแฟ้มท่ีมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ และ

เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านและดูแลรักษาป้องกนัขอ้มูลเหล่าน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ใน

การน าขอ้มูลมาจดัเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์จะตอ้สร้างแฟ้มขอ้มูลข้ึนมาส าหรับจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั เป็นเร่ืองๆโดยแต่ละแฟ้มขอ้มูลจะประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนยอ่ยๆ (Field) หลายช้ินท่ีมีความสัมพนัธ์

เก่ียวขอ้งกนัและขอ้มูลแต่ละชุดท่ีจดัเก็บในแฟ้มหรือระเบียน (Record) การจดัเก็บในลกัษณะน้ีจะแยก

ออกเป็นแฟ้มคลา้ยกบัการจดัเก็บในแฟ้มเอกสารท่ีเป็นกระดาษปกติแต่มีประสิทธิภาพการใชง้านและ
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การบ ารุงรักษาท่ีดีกว่า เคร่ืองแม่ข่ายฐานขอ้มูลมายเอชคิวเอล (MySql Database Server) คือโปรแกรม

ฐานข้อมูลท่ีใช้ในการจดัเก็บข้อมูลต่างๆ ตามท่ีเราต้องการ มายเอชคิวเอลเป็นฟรีแวร์ (Freeware) 

สามารถดาวน์โหลดและน ามาใชฟ้รี โดยไม่ตอ้งเสียงเงินเพื่อซ้ือลิขสิทธ์ิในการใชง้านโปรแกรมแต่อยา่ง

ใด มายเอชคิวเอลเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากกบัฐานขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์

 

2.3 กล้องวงจรปิด (CCTV: Close Circuit Television) 

ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV: Close Circuit Television) เหมาะส าหรับงานรักษา

ความปลอดภยั ท่ีใชต้รวจการณ์ เฝ้าระวงัภยั หรือสอดส่องดูแล ดว้ยการจบัดูภาพในต าแหน่งท่ีตอ้งการ 

และบนัทึกภาพเก็บไวเ้พื่อดูเหตุการณ์ต่างๆ ในระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดประกอบดว้ย ส่วนรับภาพ 

กบั ส่วนจดัการภาพ และส่วนของส่ือน าสัญญาณ ส่วนส าคญัของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดนอกจาก

มาตรฐานการผลิตและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตของอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดแลว้ การติดตั้งระบบท่ี

ไดม้าตรฐานก็เป็นส่วนท่ีมีความส าคญัมาก เพราะถา้เลือกซ้ือตวักลอ้งและเคร่ืองบนัทึกภาพท่ีดีแลว้ แต่

การติดตั้งไม่ดี เช่น ใช้สายน าสัญญาณภาพท่ีคุณภาพต ่า ใช้สายไฟท่ีจะไปจ่ายไฟเล้ียงตวักล้องไม่ถูก

ขนาด วางแผนการจ่ายไฟฟ้าเล้ียงตวักลอ้งไม่ดี ติดตั้งเดินท่อร้อยสายสัญญาณไม่ถูกหลกั กบัมีการตดั

ต่อเช่ือมสายต่างๆ ภายในบล็อก และเลือกใชส้ายน าสัญญาณภาพท่ีมีคุณสมบติัของระยะทางการติดตั้ง

ไกลสุดของสายจากตวักลอ้งไปถึงเคร่ืองบนัทึกภาพไม่เพียงพอกบัระยะทางท่ีแทจ้ริง เพราะสายแต่ละ

ชนิดจะมีระยะทางการเดินไกลมากสุดก าหนดไวอ้ยู ่ซ่ึงปัญหาการติดตั้งท่ีไม่ดีไม่มีคุณภาพเหล่าน้ี จะ

เป็นปัญหาท่ีส าคญัมากท่ีสุดทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของการใชง้านระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

ชุดอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดประกอบดว้ยส่วนหลกัๆ 4 อยา่งไดแ้ก่ 

ส่วนรับภาพ, ส่วนจดัการภาพ, ส่วนของส่ือน าสัญญาณ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 

ส่วนรับภาพ (ตัวกล้อง) 

ส่วนรับภาพ (ตวักลอ้ง) จะมีประเภทและคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ตวักลอ้งสีแบบมาตรฐาน (Standard Color Camera) จะเป็นตวักลอ้งท่ีสามารถถอดเลนส์

เปล่ียนได ้ส่วนใหญ่จะขายตวักลอ้งแบบไม่รวมเลนส์ เพราะจะไดใ้ห้ลูกคา้เลือกใชเ้ลนส์ให้เหมาะสม

กับพื้นท่ีๆต้องการจับดูภาพ และตัวกล้องท่ีมีวางจ าหน่ายในปัจจุบนัจะเป็นกล้องสีเกือบทั้งหมด 

สามารถติดตั้งตวักลอ้งแบบน้ีไดท้ั้งภายในอาคารสถานท่ี และภายนอกอาคารสถานท่ีตอ้งติดตั้งกล่อง
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หุ้มกลอ้ง (Housing) ถา้ใชใ้นพื้นท่ีๆมีฝุ่ น หรือโดนฝนสาดได ้แต่ตวักลอ้งประเภทน้ีจะตอ้งมีแสงสว่าง

ช่วยในการจบัภาพตลอดเวลา หากบริเวณนั้นไม่มีแสงสวา่งเลย กลอ้ง ก็จะจบัภาพไม่ได ้

รูปท่ี 2.16 ตวักลอ้งสีแบบมาตรฐาน (Standard Color Camera) 

 

2. ตัวกล้องสีแบบอินฟาเรด (Weather Proof IR Camera) จะเป็นกล้องสีแบบมีดวงไฟ

อินฟราเรด ประกอบรวมกนัอยู่ในตวักลอ้ง สามารถจบัภาพไดท้ั้งในเวลาท่ีมีแสงสว่างปกติ หรือไม่มี

แสงสว่างเลยแบบมืดสนิท โดยหลอดเอลอีดีอินฟราเรด (IR LED) จะท างานก็ต่อเม่ือตัวตรวจจบั 

(Sensor) ท่ีตวักลอ้งพบวา่แสงสวา่งตรงบริเวณนั้นๆ มีไม่เพียงพอในการจบัภาพก็จะสั่งใหด้วงหลอดไฟ

เอลอีดีอินฟราเรดท างานช่วยเพิ่มความสว่างแสงให้กบัตวักลอ้งทนัที แต่ภาพท่ีไดจ้ะเป็นภาพขาว-ด า 

แทนภาพสีในเวลาท่ีมีแสงสวา่งปกติ ตวักลอ้งชนิดน้ีส่วนใหญ่จะขายพร้อมกบัเลนส์แบบก าหนดตายตวั 

(Fixed Lens) คือ ตวัเลนส์จะไม่สามารถปรับหมุนมุมให้กวา้ง หรือให้แคบได ้แต่ก็มีบางยี่ห้อท่ีขายตวั

กลอ้งอินฟราเรดมาให้พร้อมกบัเลนส์แบบ ปรับความเหมาะสมอตัโนมติั (Vari-Focal Auto Iris Lens) 

ซ่ึงจะสามารถปรับหมุนมุมใหก้วา้งและแคบได ้ยงัสามารถปรับแสงในการจบัภาพยอ้นแสงได ้อีกทั้งตวั

กลอ้งยงัสามารถถอดเปล่ียนเลนส์ไดอี้กดว้ย อีกหน่ึงขอ้ดีของตวักลอ้งแบบอินฟราเรดคือ ตวักลอ้งจะ
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ออกแบบมาเพื่อกนัฝนสาด โดยมีหมวกให้บงัแดด บงัฝน ท าให้ไม่ตอ้งใส่กล่องหุ้มกลอ้งหากติดตั้ง

ภายนอกอาคารสถานท่ี หรือ จะใส่กล่องหุม้กลอ้งก็ได ้

รูปท่ี 2.17 ตวักลอ้งสีแบบอินฟราเรด (Weather Proof IR Camera) 

 

3. ตวักลอ้งสีแบบทรงโดม (Fixed Dome Color Camera) จะเป็นกล้องท่ีติดตั้งหลบสายตา

ผูค้นไดดี้เหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีไม่ตอ้งการให้เห็นตวักลอ้งเด่นชดัเกินไป ตวักลอ้งมีรูปทรงแบบโดมเม่ือ

ติดตั้งแลว้จะดูกลมกลืนกบัฝ้าเพดานในห้องโถง หรือห้องอ่ืนภายในอาคารสถานท่ี หรือติดตั้งในลิฟต์

ทัว่ๆไป ตวักลอ้งส่วนใหญ่จะขายพร้อมเลนส์แบบจบัภาพในมุมกวา้ง ตวักลอ้งมองภาพไดใ้นระยะใกล ้

สามารถติดตั้งไดท้ั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารท่ีมีท่ีบงัฝนสาด แต่ตวักลอ้งแบบโดมประเภทน้ี

จะตอ้งมีแสงสวา่งช่วยในการจบัภาพตลอดเวลา หากบริเวณท่ีติดตั้งไม่มีแสงสวา่งเลย กลอ้งแบบโดมน้ี

ก็จะจบัภาพไม่ได ้

รูปท่ี 2.18 ตวักลอ้งสีแบบทรงโดม (Fixed Dome Color Camera) 
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4. ตวักลอ้งสีอินฟราเรดแบบทรงโดม (Fixed IR Dome Color Camera) จะเป็นกลอ้งท่ีติดตั้ง

หลบสายตาผูค้นไดดี้ เหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีไม่ตอ้งการให้เห็นตวักลอ้งเด่นชดัเกินไป และตวักลอ้งเป็นสี

แบบมีดวงไฟอินฟราเรดประกอบรวมกนัอยูใ่นตวักลอ้ง สามารถจบัภาพไดท้ั้งในเวลาท่ีมีแสงสวา่งปกติ 

หรือไม่มีแสงสวา่งเลยแบบมืดสนิท โดยอินฟราเรดจะท างานก็ต่อเม่ือตวัตรวจจบัท่ีตวักลอ้งพบว่าแสง

สวา่งตรงบริเวณนั้นๆมีไม่เพียงพอในการจบัภาพ ก็จะไปสั่งให้หลอดเอลอีดีอินฟราเรดท างานช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการจบัภาพให้กบัตวักลอ้งทนัที แต่ภาพท่ีไดจ้ะกลบักลายเป็นภาพขาว-ด า แทนภาพสี 

ในเวลาท่ีมีแสงสวา่งปกติ ตวักลอ้งชนิดน้ีส่วนใหญ่จะขายมาพร้อมกบัเลนส์แบบก าหนดตามตวั (Fixed 

Lens) คือตวัเลนส์จะจบัภาพแบบมุมกวา้งและมองภาพไดใ้นระยะใกลส้ามารถติดตั้งไดท้ั้งภายในอาคาร 

และภายนอกอาคารท่ีมีท่ีบงัฝน 

รูปท่ี 2.19 ตวักลอ้งสีอินฟราเรดแบบทรงโดม (Fixed IR Dome Color Camera) 

 

5. ตวักลอ้งซูมแบบมาตรฐาน (Fixed Zoom Color Camera) จะเป็นกลอ้งแบบรวมเลนส์ซูม

ไวภ้ายในตวักลอ้ง เร่ืองการซูมก่ีเท่าตวั และระยะการจบัภาพข้ึนอยูก่บัขนาดของเลนส์ท่ีใชใ้นตวักลอ้ง 

เป็นกลอ้งท่ีตอ้งมีแสงสวา่งช่วยในการจบัภาพตลอดเวลา เม่ือน าตวักลอ้งน้ีไปต่อกบัเคร่ืองบนัทึกภาพ 

จะสามารถเรียกซูมดูภาพใกลแ้ละไกลได ้โดยจะใชร้ะบบซูมจากตวัเคร่ืองบนัทึกภาพ หรือจะซ้ือชุดแผง

ควบคุม (PTZ Controller Keyboard) ท่ีใช้ควบคุมเฉพาะมาใช้ก็ได ้หรือหากตอ้งการติดตั้งให้ตวักล้อง

หมุนจบัภาพไดก้็ตอ้งไปซ้ืออุปกรณ์ฐานมอเตอร์หมุนได ้(Pan-Tilt) มาต่อกบัตวักลอ้ง แต่ตอ้งใส่กล่อง

หุม้กลอ้ง (Housing) ดว้ยหากติดตั้งภายนอกอาคารสถานท่ี 
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รูปท่ี 2.20 ตวักลอ้งซูมแบบมาตรฐาน (Fixed Zoom Color Camera) 

 

6. ตวักลอ้งแบบสปีดโดม (PTZ Speed Dome Camera) เป็นกลอ้งท่ีสามารถซูมจบัภาพและ

หมุนแพนได ้360 องศา การซูมภาพและจบัภาพไดแ้บบก่ีเท่าตวัข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของแต่ละตวักลอ้ง 

และ ขนาดของเลนส์กลอ้งเป็นหลกั ตวักลอ้งประเภทน้ีส่วนใหญ่จะท าเป็นรูปแบบทรงโดมขนาดใหญ่ 

หรือเล็กแลว้แต่รุ่นของกล้อง โดยตวักลอ้งตวัเดียวจะรวมทั้งเลนส์แบบซูมและมอเตอร์หมุนแพนตวั

กล้องไวใ้นกล้องทั้งหมด สามารถท่ีจะใช้ระบบซูมดูภาพจากตวัเคร่ืองบนัทึกภาพ หรือจะซ้ือแผง

ควบคุม (PTZ Controller Keyboard) ท่ีใชค้วบคุมเฉพาะมาใชก้็ได ้ขอ้ดี ของกลอ้งสปีดโดม คือสามารถ

ควบคุมการจบัภาพ และดึงซูมดูภาพไดต้ามจุดต่างๆท่ีตอ้งการ สามารถดูไดท้ัว่ทุกๆ บริเวณพื้นทีท่ีติดตั้ง 

ตวักลอ้งสปีดโดมชนิดน้ีเพียงตวัเดียวจะมีทั้งแบบติดตั้งไวภ้ายในสถานท่ีและแบบติดตั้งไวภ้ายนอก

สถานท่ีให้เลือก ใช้ แต่ขอ้เสียคือตวักล้องสปีดโดมจะมีราคาแพงกว่ากล้องธรรมดาทัว่ไปหลายสิบ

เท่าตวั 

รูปท่ี 2.21 ตวักลอ้งแบบสปีดโดม (PTZ Speed Dome Camera) 
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7. ตวักลอ้งแบบไร้สาย (Wireless IP Camera หรือ IP Camera) จะเป็นตวักลอ้งท่ีมีการน าเอา

เทคโนโลยเีสียงไร้สาย (Wireless LAN Audio) มาใชใ้นตวักลอ้ง ท าใหไ้ม่ตอ้งติดตั้งเดินสายน าสัญญาณ

ภาพจากตวักลอ้งไปต่อเขา้เคร่ืองบนัทึกภาพให้ยุง่ยาก เพราะตวักลอ้งจะท างานแบบไร้สายและไม่ตอ้ง

ต่อเขา้เคร่ืองบนัทึกภาพในการบนัทึกภาพ เพราะมีซอฟแวร์ใหใ้ชง้านบนระบบเครือข่ายโดยสามารถตั้ง

ค่าการควบคุมภาพและดูภาพจากตวักลอ้งผา่นทางอินเตอร์เน็ต หรือดูผา่นท่ีมือถือท่ีรองรับระบบ 3G ได ้

แต่กรณีท่ีตอ้งติดตั้งเดินสายน าสัญญาณจากกลอ้งไปต่อเขา้เคร่ืองบนัทึกภาพก็สามารถท าได ้เพราะท่ีตวั

กลอ้งแบบไร้สายน้ีจะมีขั้วให้ต่อสายแบบยทีูพี (UTP) แต่ตวักลอ้งชนิดน้ีท่ีมีจ  าหน่ายกนัอยา่งแพร่หลาย

ในประเทศไทย ไม่ค่อยมีความเสถียรในการใชง้านแบบไร้สายเท่าท่ีควร และมีราคาท่ีสูงกวา่กลอ้งแบบ

ธรรมดาอยูม่าก 

 

รูปท่ี 2.22 ตวักลอ้งแบบไร้สาย (Wireless IP Camera หรือ IP Camera) 

 

ส่วนจัดการภาพ 

1. เคร่ืองบนัทึกสัญญาณภาพ (Recorder) ปัจจุบนัจะนิยมใชเ้คร่ืองบนัทึกสัญญาณภาพท่ีเป็น

ระบบดิจิตอล (Digital Video Recorder) เน่ืองจากสะดวก ประหยดั และมีคุณภาพในการบนัทึกดีกว่า

ระบบเทป โดยปกติจะมีรุ่นท่ีมีช่องต่อตวักลอ้งไดใ้นแบบ 4, 8, 9, 12, 16, 24, 32, 48 และ 64 ช่อง ในการ
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ต่อใช้งานกลอ้ง ส่วนเคร่ืองบนัทึกสัญญาณภาพระบบดิจิตอลจะมีทั้งแบบท่ีเป็นการ์ด(DVR Card) กบั 

ไม่มีคอมพิวเตอร์ (Non-PC DVR) และแบบใชค้อมพิวเตอร์เป็นหลกั (PC-Based DVR) 

เคร่ืองบันทึกสัญญาณภาพระบบดิจิตอลแบบการ์ด (DVR Card) หรือ การ์ดแคปเจอร์ 

(Capture Card) จะติดตั้งลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์พื้นฐานทัว่ไปคุณสมบติัของเคร่ืองตามแต่การ์ดดีวีอาร์

ก าหนดไว ้และจะมีซอฟแวร์แถมมาใหพ้ร้อมกบัตวัการ์ดในการใชง้านควบคุมระบบกลอ้งวงจรปิด และ

จะมีการ์ดให้เลือกต่อกล้องใช้งานทั้งแบบรุ่น 4, 8, 12 และ 16 ช่อง ในการต่อตวักล้องเขา้ใช้งานจะ

บนัทึกภาพลงในฮาร์ดดิสก์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งการ์ด ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาตวัการ์ดและ

ซอฟแวร์ให้ผูซ้ื้อสามารถดูภาพจากกลอ้งผา่นทางอินเตอร์เน็ตได ้โดยการต่อเช่ือมกบัผูใ้ห้บริการ (ISP) 

ท่ีให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทัว่ๆไป ส่วนคุณสมบติัในการแสดงผลของภาพจากตวักลอ้งท่ีฉาย

ออกไป จอมอนิเตอร์ หรือจอทีวี และคุณสมบติัในการบนัทึกภาพลงฮาร์ดดิสก์กบัฟังก์ชัน่การจดัการ

ระบบกลอ้ง หรือฟังกช์ัน่การใชง้านระบบก็แลว้แต่รุ่นและยี่หอ้ของตวัการ์ด เร่ืองการใชง้านระบบการ์ด

ดีวีอาร์น้ี ผูใ้ช้จะตอ้งมีความรู้เร่ืองระบบคอมพิวเตอร์มากพอสมควร ถา้ผูใ้ช้มีพื้นฐานเก่ียวกบัระบบ

คอมพิวเตอร์น้อยก็จะมีปัญหาในการใช้งานได้ และเร่ืองความเสถียรในการเปิดใช้งานเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ให้บนัทึกภาพจากกลอ้งแบบ 24 ชัว่โมง จะสู้พวกเคร่ืองบนัทึกสัญญาณภาพระบบดิจิตอล

แบบนอนพีซีและพีซีเบส ไม่ได ้

 

 

รูปท่ี 2.23 เคร่ืองบนัทึกสัญญาณภาพระบบดิจิตอลแบบการ์ด (DVR Card) 
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เคร่ืองบนัทึกสัญญาณภาพระบบดิจิตอลแบบไม่มีคอมพิวเตอร์ (Non-PC DVR หรือ Stand-

Alone DVR) จะเป็นเคร่ืองท่ีถูกออกแบบมาให้สะดวกและง่ายต่อการใชง้านของผูใ้ชท้ ัว่ไป โดยรูปทรง

ตัวเคร่ืองและหน้าจอกับปุ่มกดควบคุมต่างๆ จะเหมือนกับพวกเคร่ืองเล่นซีดีหรือดีวีดีทั่วๆไป มี

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปแถมมาให้พร้อมกบัตวัเคร่ือง ระบบบนัทึกสัญญาณภาพระบบดิจิตอลแบบน้ีจะมี

ช่องระบายอากาศ และพดัลมระบายความร้อนภายในตวัเคร่ืองมีรุ่นต่อกลอ้งไดแ้บบ 4, 8, 9 และ 16 ช่อง 

ในการต่อตวักลอ้งเขา้ใชง้าน และมีช่องต่อใส่ฮาร์ดดิสกใ์นเคร่ืองเพื่อบนัทึกภาพ ปัจจุบนัไดมี้การพฒันา

ระบบและซอฟตแ์วร์ ให้ผูซ้ื้อสามารถดูภาพจากตวักลอ้งผา่นทางอินเตอร์เน็ตได ้ระบบบนัทึกสัญญาณ

ภาพระบบดิจิตอลแบบน้ี ผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้เร่ืองระบบคอมพิวเตอร์มากก็ได ้เพราะใชง้านง่าย

และไม่ยุ่งเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์มากเท่าไหร่ ส่วนเร่ืองความเสถียรในการเปิดใช้งานตวัเคร่ือง 

เพื่อใหบ้นัทึกภาพจากกลอ้งแบบตลอดต่อเน่ือง 24 ชัว่โมง จะดีกวา่แบบการ์ดมาก 

เคร่ืองบนัทึกสัญญาณภาพระบบดิจิตอลแบบใชค้อมพิวเตอร์เป็นหลกั (PC-Based DVR) จะ

เป็นเคร่ืองท่ีมีระบบอุปกรณ์เหมือนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ๆไป ตวัเคร่ืองจะประกอบส าเร็จมาจาก

โรงงานท่ีผลิต และมีช่องระบายอากาศกบัระบบพดัลมระบายความร้อนท่ีดี รองรับการท างานระบบได้

แบบต่อเน่ือง มีรุ่นท่ีรองรับการต่อกล้องไดท้ั้งแบบ 4, 8, 16, 24, 32, 48 และ 64 ช่อง จะมีซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูปแถมรวมมาใหพ้ร้อมกบัเคร่ือง สามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่ายเพื่อดูภาพจากตวักลอ้งผา่นทาง

อินเตอร์เน็ตได ้ส่วนเร่ืองการใช้งานหากผูใ้ช้ไม่มีพื้นฐานเก่ียวกบัการใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมี

ปัญหามาก ในเร่ืองของ ฟังก์ชั่นการดูภาพผ่านมอนิเตอร์ หรือการโปรแกรมควบคุมระบบและการ

บันทึกภาพของเคร่ืองแบบน้ีจะมีฟังก์ชั่นและระบบบันทึกภาพท่ีสูงกว่าแบบการ์ดและแบบไม่มี

คอมพิวเตอร์ แต่ราคาก็จะสูงข้ึน 

รูปท่ี 2.24 เคร่ืองบนัทึกสัญญาณภาพระบบดิจิตอลแบบใชค้อมพิวเตอร์เป็นหลกั (PC-Based DVR) 
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2. จอรับภาพ (Monitor) ส่วนแสดงผลการดูภาพจากกลอ้ง ควรเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัการ

ใชง้านและการรองรับของเคร่ืองบนัทึกภาพ ปัจจุบนัสามารถเลือกจอรับภาพต่อมาใชไ้ดห้ลายแบบ  

จอรับภาพแบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV Monitor) จะเป็นมอนิเตอร์ทีผลิตข้ึนมาเพื่อใชง้านใน

ระบบกลอ้งวงจรปิดโดยเฉพาะ และจะมีความละเอียดในการแสดงภาพสูง เหมาะส าหรับการใชง้านท่ี

ตอ้งการความละเอียดสูง จอภาพท่ีมีอายกุารใชง้านยาวนานเหมาะกบัการเปิดแสดงผลตลอด 24 ชัว่โมง 

จอรับภาพแบบซีอาร์ที (CRT Monitor: Cathode Ray Tube Monitor) การท างานของจอ

ประเภทน้ีจะท างานโดยอาศยัหลอดภาพท่ีสร้างภาพ โดยการยิงล าแสงอิเล็กตรอนไปยงัท่ีผิวหนา้จอท่ีมี

สารพวกสารประกอบของฟอสฟอรัสฉาบอยูท่ี่ผิว ซ่ึงจะเกิดภาพข้ึนมาเม่ือสารเหล่าน้ีเกิดการเรืองแสง

ข้ึนมาเม่ือมีอิเล็กตรอนมากระทบ ซ่ึงในส่วนของจอแบบชาโดวม์าส์ก (Shadow Mask) จะมีการน าโลหะ

ท่ีมีรูเล็กๆมาใชใ้นการก าหนดให้แสงอิเล็กตรอนยิงมาไดถู้กตอ้งและแม่นย  ามาก ซ่ึงระยะห่างระหวา่งรู

น้ีเรียกวา่ดอทพิทส์ (Dot Pitch) ซ่ึงในรูน้ีจะมีสารประกอบของฟอสฟอรัสวางเรียงกนัอยูเ่ป็น 3 จุด 3 มุม 

โดยแต่ละจุดจะเป็นสีของแม่สีนั้นก็คือ สีแดง สีเขียว และสีน ้าเงิน ซ่ึงแต่ละจุดน้ีเรียกวา่เธรด (Triad) ใน

ส่วนของจอแบบทรนิทรอน (Trinitron) จะมีการท างานท่ีเหมือนกนั แต่ต่างกนัท่ีไม่ไดใ้ชโ้ลหะเป็นรู แต่

จะใชโ้ลหะท่ีเป็นเส้นเล็กๆขึงพาดไปตามแนวตั้ง เพื่อท่ีจะให้อิเล็คตรอนนั้นตกกระทบกบัผิวจอท่ีมีสาร 

ประกอบของฟอสฟอรัสไดม้ากข้ึน 

จอรับภาพแบบแอลซีดี ฃ(LCD Monitor: Liquid Crystal Display) การท างานนั้ นจะไม่

เหมือนกบัจอแบบแรก ซ่ึงการแสดงภาพนั้นจะซบัซ้อน การท างานนั้นอาศยัหลกัของการใชค้วามร้อนท่ี

ไดจ้ากขดลวดมาท าการเปล่ียนและบงัคบัใหผ้ลึกเหลวแสดงสีต่างๆออกมาตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงการแสดงสี

นั้นจะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐานของแต่ละบริษทั จึงท าให้จอแบบแอลซีดีมีขนาดท่ีบางกวา่

จอแบบซีอาร์ทีอยูม่าก อีกทั้งยงักินไฟนอ้ยกวา่ จึงท าให้ผูผ้ลิตน าไปใชง้านกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ

เคล่ือนท่ี ท าให ้เคร่ืองมีขนาดท่ีบางและเล็กสามารถพกพาไปไดส้ะดวก 

จอรับภาพแบบทีว ี(TV) โทรทศัน์ธรรมดานิยมน ามาใชดู้ภาพในระบบกลอ้งวงจรปิดเพราะ

จะมีราคาถูกกวา่มอนิเตอร์แบบกลอ้งวงจรปิดแถมยงัใชดู้รายการโทรทศัน์ต่างๆทัว่ไปไดอี้กดว้ย เหมาะ

กบัลูกคา้บา้น หรืออาคารเล็กๆทัว่ไป 

จอรับภาพแบบทีวีแอลซีดี (LCD TV) เป็นโทรทศัน์ธรรมดา แต่มีจอเป็นแอลซีดี ซ่ึงจะให้

ความละเอียดของภาพแบบเป็นธรรมชาติ แต่จอรับภาพแบบทีวีแอลซีดีจะมีราคาท่ีแพงกว่าจอรับภาพ

แบบทีวีธรรมดาทัว่ไปมาก ถา้เทียบกนัท่ีน้ิว ต่อ น้ิว ของขนาดจอ และส่วนใหญ่จะไม่นิยมน ามาใชร้วม
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กบัการฉายภาพให้ดูจากระบบกลอ้งวงจรปิด เพราะราคาสูงเกินไปและยงัสู้จอรับภาพแบบกลอ้งวงจร

ปิดท่ีท ามาส าหรับใชก้บังานระบบกลอ้งวงจรปิดโดยเฉพาะไม่ไดใ้นหลายๆดา้น 

รูปท่ี 2.25 จอรับภาพแบบทีวีแอลซีดี (LCD TV) 

 

3. ส่วนของส่ือน าสัญญาณ 

1 สายน าสัญญาณภาพ ปกติระบบกลอ้งวงจรปิด จะตอ้งใช้ส่ือสายน าสัญญาณภาพเท่านั้น 

เน่ืองจากสายน าสัญญาณจะมีความเร็วในการส่งสัญญาณท่ีดี มีลวดถกัหุ้มฉนวนสายยางอีกชั้น (shield) 

ป้องกนัสัญญาณรบกวน สายท่ีนิยมน ามาใชเ้ดินติดตั้งในระบบกลอ้งวงจรปิดคือ สายอาร์จี59 (RG59), 

อาร์จี6 (RG6), อาร์จี11 (RG11), ยูทีพี (UTP) หรือ สายใยแกว้น าแสง (Fiber Optic) การเลือกใชส้ายแต่

ละประเภทก็ตอ้งข้ึนอยูก่บั ระยะทางในการเดินสายจากตวักลอ้งไปถึงเคร่ืองบนัทึกภาพวา่ระยะเท่าไหร่

เลือกใชส้ายให้ถูกกบัระยะทางโดยดูจากคุณสมบติัระยะทางไกลสุดของสายแต่ละประเภท อีกประการ

ท่ีส าคญัคือ การรองรับการใชส้ายของตวักลอ้ง วา่รองรับสายประเภทใด และไม่ควรใชคุ้ณสมบติัของ

สายท่ีต ่ากวา่ระยะติดตั้งจริง ระบบกลอ้งวงจรปิดแบบเดินสายจะมีความปลอดภยัสูงมากกวา่ระบบกลอ้ง

วงจรปิดแบบไร้สาย (IP CAMERA) ท่ีใชค้ล่ืนวิทยุ เพราะจะมีโอกาสถูกลกัลอบแอบดูดภาพไดโ้ดยง่าย 
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เน่ืองจากคล่ืนสัญญาณภาพจะแพร่กระจายไปทัว่อยากท่ีจะป้องกนัการลกัลอบดกัสัญญาณ และมีโอกาส

ถูกคล่ืนสัญญาณรบกวนไดสู้ง 

2. หวัขอ้ต่อ (Connector) อุปกรณ์หวัขอ้ต่อเสียบเขา้ตวักลอ้งและเคร่ืองบนัทึกภาพ จะใชใ้น

การต่อกบัปลายสายน าสัญญาณภาพ ทั้ง 2 ขา้ง โดยปลายสายขา้งหน่ึงจะต่อเขา้กบัตวักลอ้ง และปลาย

อีกขา้งจะต่อเขา้กบัเคร่ืองบนัทึกภาพ หวัขอ้ต่อท่ีนิยมใช้คือ บีเอ็นซีชนิดเอฟ (BNC F Type), หวัขอ้ต่อ

ชนิดเอฟ (F Type), หวัขอ้ต่อชนิดเอฟคู่ (F Type Coupling), หวัขอ้ต่อบีเอน็ซีแปลงอาร์ซีเอตวัเมีย (BNC 

to RCA Female), หัวขอ้ต่อบีเอ็นซีแปลงอาร์ซีเอตวัผู ้ (BNC to RCA male), หัวขอ้ต่อบีเอ็นซีคู่ (BNC 

Coupling), หวัขอ้ต่ออาร์เอฟซีชนิดเอฟ (RCA F Type), หวัขอ้ต่อบีเอน็ซีเกลียว (BNC Twist) เป็นตน้ 

3. อุปกรณ์แปลง (Converter) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยแปลงของสัญญาณสายเช่น อุปกรณ์แปลง

สายโคแอคเชียลเป็นยูทีพี (Coaxial to UTP Converter Transmitter/Receiver) หรือ อุปกรณ์แปลงสาย

อาร์จี6เป็นยูทีพี (RG6 to UTP Video Media Converter) และอุปกรณ์แปลงสัญญาณของภาพเช่น บู

สเตอร์ (BOOSTER), อุปกรณ์แปลงวีดีโอเป็นวีจีเอ (VDO to VGA) หรืออุปกรณ์แปลงพีซีเป็นทีวี (PC 

to TV) เป็นตน้ 

4. แหล่งจ่ายไฟและสายไฟส าหรับจ่ายไฟเล้ียงตวักลอ้ง ส่วนของแหล่งจ่ายไฟจะข้ึนอยู่กบั 

ตวักลอ้งว่ารับการจ่ายไฟแบบใด โดยปกติจะมีแบบ 12 โวลต์กระแสตรง , 24 โวลต์กระแสสลบั และ 

220 โวลต์กระแสสลับ  ถ้าตัวกล้องใช้ไฟเล้ียงแบบ 12 โวลต์กระแสตรง ก็ต้องใช้หม้อแปลงไฟ 

(Adaptor) ในการแปลงไฟจ่ายไฟเล้ียงตวักลอ้ง หรือตูค้วบคุมแปลงไฟรวมต่อเดินสายไปจ่ายไฟเล้ียง

ให้กบัตวักลอ้ง ถา้ตวักลอ้งใช้ไฟแบบ 220 โวลต์กระแสสลบั ก็เดินไฟกระแสสลบั 220 โวลต์ ไปท า

ปลัก๊ต่อไดเ้ลย แต่ปัจจุบนัน้ีกลอ้งแบบใชไ้ฟ 220โวลตก์ระแสสลบั จะมีนอ้ย 

4. อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 

ในบางคร้ังการใชง้านท่ีเป็นระบบใหญ่ๆ หรือในสภาพท่ีแวดลอ้มมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง

จากปกติก็จะมีอุปกรณ์เสริมพิเศษอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น 

กล่องหุ้มกลอ้ง (Housing) ส าหรับกลอ้งท่ีตอ้งการป้องกนัแดด ป้องกนัฝน หรือฝุ่ นละออง

ต่างๆ จะมี 2 แบบ กล่องหุ้มกลอ้งแบบธรรมดา จะมีทั้งแบบเปิดฝาขา้ง และเปิดฝาดา้นหลงักล่องใส่ตวั

กลอ้ง กล่องหุ้มกลอ้งแบบมีพดัลมระบายความร้อนในกล่อง มีทั้งแบบเปิดฝาขา้ง และเปิดฝาดา้นหลงั

กล่อง กล่องหุม้กลอ้งแบบทรงโดม มีฐานรองยดึเพดานกบัโคมโดมแยกจากกนัเพื่อเปิดใส่ตวักลอ้ง 
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ขายึดตวักล้อง (Bracket) ส าหรับติดยึดตวักล้อง หรือติดยึดกล่องหุ้มกล้อง มีหลากหลาย

แบบใหเ้ลือกเช่น แบบขาพลาสติก แบบขาอลูมิเนียม หรือแบบขาเหล็ก 

ฐานรองหมุนตวักลอ้ง (Pan-Tilt) เป็นฐานรองหมุนต่อกบัตวักลอ้งให้สามารถควบคุมหมุน

จบัภาพได ้จะมีทั้งแบบติดตั้งภายในสถานท่ี และแบบติดตั้งภายนอกสถานท่ี กล่องเคร่ืองควบคุมการ

หมุน (Controller) มีทั้งแบบเป็นกล่อง และแบบเป็นคียบ์อร์ด 

 

รูปท่ี 2.26 กล่องหุม้กลอ้ง (Housing) 



 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
บทน้ีเป็นส่วนของรายละเอียดการปฏิบติังานและขั้นตอนการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ีต่อไปน้ี 
 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
บริษทั จกัรวาลคอมมิวนิเคชัน่ซีสเท็ม จ ากดั สถานท่ีตั้ง 64 ถนนป้ัน แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีของบริษทั จกัรวาลคอมมิวนิเคชัน่ซีสเทม็ จ  ากดั 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

ลกัษณะการประกอบการของบริษทั จกัรวาลคอมมิวนิเคชัน่ซีสเทม็ จ  ากดั คือ เป็นผูรั้บเหมา

ท าระบบ (System Integrator/ Turnkey contractor) ผู ้จ  าหน่ายสินค้า  (Value added reseller) และผู ้

ให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ส าหรับองคก์ร (Enterprises) อีกทั้งยงัเป็นผู ้
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ให้บริการโทรคมนาคม และอินเตอร์เน็ต (Telco/ ISP) แบบครบวงจร โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การศึกษา

ความตอ้งการของลูกคา้อย่างลึกซ้ึง ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัสินคา้และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร น าเสนอสินคา้ท่ีเหมาะสม บริหารจดัการโครงการและมีระบบบ ารุงรักษาหลงัการขาย 

 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารหลกัขององค์กร 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัของบริษทั จกัรวาลคอมมิวนิเคชัน่ซีสเทม็ จ  ากดั 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับหมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งงาน ผูช่้วยวศิวกร 

3.4.2 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าในแผนก Network Infrastructure Solution ในต าแหน่ง

ผูช่้วยวศิวกรโดยไดรั้บมอบหมายดงัต่อไปน้ี 
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- ตรวจสอบ ติดตั้ง และแกไ้ขปัญหาระบบเครือข่าย ต่างๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวง กรม

สรรพสามิต 

- ตรวจสอบติดตามผลของการท าโครงงาน โดยการคดัแยกใบสั่งของระบบตรวจจบัรถยนต์

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณสัชญา เกตุแกว้ ต าแหน่ง Technical Support Manager 

 

3.6 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ถึง 2 กนัยายน 2559 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

3.7.1 ศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 

ศึกษาขอ้มูลระบบเครือข่ายและขอ้มูลกลอ้งวงจรปิด ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

เครือข่าย โดยปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานท่ีดูแลโครงการน้ี 

3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน 

ศึกษาวิธีการท างานของบริษัท จากพนักงานท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีดูแลโครงการน้ี 

ท าการศึกษาขอ้มูลการท างานบนระบบเครือข่าย เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนการท างานในระบบ

เครือข่ายท่ีจะน าไปใช ้และท าการศึกษาการท างานของระบบงานเดิม 
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รูปท่ี 3.3 ภาพรวมระบบตรวจจบัรถยนตฝ่์าฝืนสัญญาณไฟจราจรเดิม 

 

ระบบงานเดิมจะบนัทึกภาพและเก็บสัญญาณภาพด้วยเคร่ืองบนัทึกภาพเครือข่าย (NVR: Network 

Video Recorder) ดึงสัญญาณภาพท่ีบนัทึกด้วยเคร่ืองลูกข่ายท่ีบก.จร. ใช้คนในการตดัคดัเลือกภาพ

ในขณะท าความผดิจากสัญญาณภาพ 
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เร่ิม

รับสัญญาณ
ภาพจากกลอ้ง

ดึงสัญญาณภาพ
จากแยก

น  าสัญญาณภาพมาตัด
เป็นภาพขณะท  า

ความผิด

น าภาพมาออกใบสั่ง

จบ
 

รูปท่ี 3.4 ผงังานระบบตรวจจบัรถยนตฝ่์าฝืนสัญญาณไฟจราจรเดิม 

 

3.7.3 ออกแบบระบบงาน 

ออกแบบระบบเครือข่ายตามแยกต่างๆ จ านวน 28 แยก ไดแ้ก่ เหม่งจ๋าย, โชคชยั4, รัชดา-

พระราม4, รัชดา-ลาดพร้าว, อโศก-เพชร,  พฒันาการ-ราม24, นิดา้, สาทร, บางพลดั, ประเวศ, ล าสาลี, 

ประชานุกูล, บางโพ, ประดิพทัธ์, ศุลกากร, นรินทร, องัรีดูนงัค,์ บา้นแขก, โพธ์ิแกว้, ตากสิน, บา้นมา้, 

วทิย-ุเพลินจิต, พญาไท, อุรุพงษ,์ อโศก-สุขมุวทิ, คลองตนั, ซงัฮี และร่มเกลา้ โดยแยกท่ีเลือกมาพิจารณา

จากประวติัของแยกต่างๆท่ีมีอตัราการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นจ านวนมากในกรุงเทพมหานคร 
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ออกแบบระบบเครือข่ายให้สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดใ้นวงเครือข่ายเดียวกนั และออกแบ

ระบบเครือข่ายให้ติดต่อส่ือสารกบัเคร่ืองแม่ข่ายท่ีกองบงัคบัต ารวจจราจร (บก.จร.) โดยระบบตรวจจบั

ตามแยกต่างๆ ประกอบดว้ย กลอ้งวงจรปิดส าหรับจบัภาพรวมทั้งหมด กบักลอ้งวงจรปิดส าหรับจบัป้าย

ทะเบียนรถยนต ์เก็บขอ้มูลภาพดว้ยเคร่ืองเก็บสัญญาณภาพท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใชโ้ปรแกรมท่ี

เขียนข้ึนดว้ยภาษาซีในการจบัภาพรถยนตท่ี์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ก าหนดให้ท าการส่งภาพทุกๆวนั

ตอนเวลาเท่ียงคืนไปท่ีเคร่ืองแม่ข่ายท่ีบก.จร. เคร่ืองแม่ข่ายประกอบดว้ยเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับการจดัการ

ท่ีมีเวบ็แอปพลิเคชัน่ส าหรับน าภาพมาออกเป็นใบสั่ง และเคร่ืองแม่ข่ายท่ีเป็นเคร่ืองส าหรับเก็บภาพท่ี

รับมาจากตามแยกต่างๆ มีเคร่ืองลูกข่ายท่ีเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท่ีบก.จร.ส าหรับเรียกเวบ็แอปพลิเคชัน่

คดัรูปท่ีไม่ถูกตอ้งเพื่ออกใบสั่ง ตามรูปท่ี 3.5 

 

 

รูปท่ี 3.5 ภาพรวมระบบตรวจจบัรถยนตฝ่์าฝืนสัญญาณไฟจราจร 
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เร่ิม

รับสัญญาณภาพ
จากกลอ้งจับ
ภาพรวม

ตรวจสอบการฝ่าสัญญาณ
ไฟจราจรหรือไม่

กลอ้งจับป้ายทะเบียนท าการจบั
ป้ายทะเบียนรถที่ฝ่าสัญญาณไฟ

จราจรและส่งขอ้มูลไปยงัเคร่ืองแม่
ข่ายฐานขอ้มูล

เก็บขอ้มูลเข้าเคร่ือง
แม่ข่ายฐานขอ้มูล

ดึงข้อมูลภาพจากฐานขอ้มูล
คดัแยกภาพด้วยเวบ็แอปพลิเคชัน่บน

เคร่ืองแม่ข่ายการจัดการ

ภาพใช่ได้หรือไม่ ออกใบสั่ง

ไม่ใช่ ใช่

จบ

ไม่ใช่

ใช่

 
รูปท่ี 3.6 ผงังานระบบตรวจจบัรถยนตฝ่์าฝืนสัญญาณไฟจราจรใหม่ 
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3.7.4 จดัท าและพฒันาระบบ 

ในการจดัท าและพฒันาระบบเร่ิมจากการออกแบบระบบเครือข่ายโดยปรึกษากบัพี่เล้ียง โดย

ตั้งค่าไอพีเวอร์ชั่น 4 (IPv4) ตามแยกต่างๆ ด้วย ไอพีสาธารณะ (Public IP) และตั้งค่าไอพีในระบบ

เครือข่าย ท าเส้นทาง (Route) ให้ภายในเครือข่ายสามารถติดต่อกนัได ้สามารถเช่ือมต่อตามแยกต่างๆ 

ไดโ้ดยตรงดว้ยเคร่ืองลูกข่ายท่ีบก.จร. โดยท าเส้นทาง (Route) ให้สามารถติดต่อกนัได ้ส่วนการตั้งค่า

เครือข่ายท่ีบก.จร. ไม่สามารถน ามาเปิดเผยไดเ้พราะเป็นความลบัของทางราชการ 

 

กลอ้งจับภาพรวม

กลอ้งจับทะเบียนรถ
เร้าเตอร์สวิตซ์

เคร่ืองบันทึกสัญญาณ
ภาพ

192.168.10.5

192.168.10.15

192.168.10.100

Public IP

192.168.1.1

 
รูปท่ี 3.7 การตั้งค่าไอพีในระบบเครือข่ายตามแยกต่างๆ 

 

ท าการสั่งซ้ืออุปกรณ์ตามท่ีออกแบบ จา้งเอาท์ซอร์ส (Outsource) ให้ท าในส่วนของโปรแกรมกบัการ

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดตามแยกต่างๆ วางระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่ายท่ีบก.จร. 

 

รูปท่ี 3.8 เคร่ืองแม่ข่ายท่ีกองบงัคบัการต ารวจจราจร (บก.จร.)  
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รูปท่ี 3.9 เร้าเตอร์ (Router) ท่ีกองบงัคบัการต ารวจจราจร (บก.จร.) 

 

 

รูปท่ี 3.10 สวติซ์ (Switch) ท่ีกองบงัคบัการต ารวจจราจร (บก.จร.) 
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ในการติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดตามแยกต่างๆ จะท าการติดตั้งในตอนกลางคืน เพราะการ

ติดตั้งในตอนเชา้หรือช่วงท่ีมีรถสัญจรเป็นจ านวนมากจะเป็นการกีดขวางทางจราจร ส่งผลใหก้ารจราจร

ติดขดั ซ่ึงช่วงเวลาท่ีสามารถท าการติดตั้งไดคื้อตั้งแต่เวลา 22:00 น. ถึง 05:00 น. 

 

รูปท่ี 3.11 กลอ้งวงจรปิดและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ 

 

รูปท่ี 3.12 อุปกรณ์ส าหรับติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด 
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รูปท่ี 3.13 ป้ายประกาศติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 

 

 

รูปท่ี 3.14 ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
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รูปท่ี 3.15 องคป์ระกอบของระบบกลอ้งวงจรปิด 

 

เม่ือติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดเสร็จ จะท าการปรับสัญญาณภาพของกลอ้งให้เหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มนั้นๆ เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดและลดปัญหาของโปรแกรมในการจบัภาพ 

3.7.5 ทดสอบและสรุปผล 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการทดสอบระบบกลอ้งวงจรปิดดว้ยการตรวจสอบภาพท่ีไดจ้ากกลอ้ง มีความ

ชดัเจนสมบูรณ์ 

3.7.6 จดัท าเอกสาร 

เม่ือด าเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ผูจ้ดัท าไดท้  าการน าขอ้มูลทั้งหมดมาเรียบ

เรียงและจดัเป็นเอกสารประกอบโครงงานเพื่อน าเสนอโครงงาน 
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3.7.7  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 
1.   ศึกษาขอ้มูล     
2.   วเิคราะห์ระบบงาน     
3.   วางแผนและออกแบบ     
4.   ติดตั้งระบบ     
5.   ทดสอบการใชง้าน     
6.   จดัท าเอกสาร     

 

3. 8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์  

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Window 10 PRO 64 Bit CPU AMD Quad Core FX-8800P จ านวน 1 เคร่ือง 

RAM 8 GB Hard disk 1 TB 

- เคร่ืองลูกข่าย Window 7 64 Bit CPU i5 RAM 8 GB Hard disk 1 TB  จ านวน 32 ชุด 

- เคร่ืองแม่ข่ายส าหรับการจดัการ Window 7 64 Bit CPU i5 RAM 16 GB จ านวน 1 ชุด 

Hard disk 1 TB  

- เคร่ืองแม่ข่ายฐานขอ้มูล HP ProLiant dl380p Gen8 Intel Xeon E5-2690 จ านวน 1 เคร่ือง 

RAM 128 GB Hard disk 3 TB x3 Raid 5  

- กลอ้งวงจรปิด  จ านวน 56 ชุด 

- เร้าเตอร์ใยแกว้น าแสง จ านวน 1 เคร่ือง 

- เร้าเตอร์เอดีเอสแอล  จ านวน 28 เคร่ือง 

- สวติซ์ จ านวน 29 เคร่ือง 

3.8.2 ซอฟตแ์วร์ 

- โปรแกรม Redlight Ver. 3.2 จ านวน 1 ชุด 



บทที ่4  
ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

 
ในส่วนน้ีจะเป็นการน าเสนอผลการปฏิบติังานของโครงงานตามขั้นตอนและวธีิการด าเนิน 

งานท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 3 และผลการทดลองของโครงงาน 
 

4.1 ผลการทดสอบระบบกล้องวงจรปิด 
ในการทดสอบระบบกลอ้งวงจรปิด จะท าการทดสอบโดยเช่ือมต่อเขา้ระบบกลอ้งวงจรปิด

ตามแยกต่างๆ เพื่อดูโปรแกรมท่ีติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นเคร่ืองบนัทึกสัญญาณภาพ ผลการ
ทดลองคือสามารถเช่ือมต่อระบบกลอ้งวงจรปิดตามแยกต่างๆได ้

 

 
 

รูปท่ี 4.1 ภาพจากลอ้งวงจรปิดท่ีบนัทึกได ้ 
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รูปท่ี 4.2 โปรแกรม Redlight Ver. 3.2 

 
4.2 ผลการทดสอบระบบเครือข่ายทีก่องบังคับการต ารวจจราจร (บก.จร.)  

ในการทดสอบระบบเครือข่ายท่ีกองบงัคบัการต ารวจจราจร (บก.จร.)โดยจะท าการทดสอบ
การเช่ือมต่อเขา้ระบบเครือข่ายท่ีบก.จร. เพื่อดูการท างานของระบบเครือข่ายของเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับ
การจดัการและเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับฐานขอ้มูล ผลการทดสอบคือสามารถเช่ือมต่อเขา้เคร่ืองแม่ข่าย
ส าหรับการจดัการท่ีมีเวบ็แอปพลิเคชัน่เพื่อการคดัใบสั่ง และเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับฐานขอ้มูลสามารถรับ
ขอ้มูลภาพท่ีจบัไดต้ามแยกต่างๆ ได ้
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รูปท่ี 4.3 หนา้เวบ็แอปพลิเคชัน่บนเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับการจดัการ 

 
รูปท่ี 4.4 รูปท่ีรับมาจากระบบกลอ้งวงจรปิดตามแยกต่างๆ แสดงผลผา่นเวบ็แอปพลิเคชัน่ 
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4.3 ผลการทดสอบการออกใบส่ัง 
ในการทดสอบการท างานของเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับการจดัการเพื่ออกใบสั่ง โดยผลการ

ทดสอบคือ สามารถออกใบสั่งไดถู้กตอ้งชดัเจน เพื่อน าไปส่งใหผู้ก้ระท าความผดิต่อไป 

 
รูปท่ี 4.5 ใบสั่งระบบตรวจจบัรถยนตฝ่์าฝืนสัญญาณไฟจราจร 
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4.4 ผลการทดสอบจ านวนใบส่ังทีถู่กต้อง 
 

ตารางท่ี 4.1 จ  านวนใบสั่งท่ีถูกตอ้ง 

ช่ือสถานที่ 
จ านวนใบส่ัง
ทั้งหมด 
ระบบเดิม 

จ านวนใบส่ังที่
ถูกต้อง 
ระบบเดิม 

ค่าความ
ผดิพลาด
ระบบเดิม
(%) 

จ านวนใบส่ัง
ทั้งหมด 
ระบบใหม่ 

จ านวนใบส่ังที่
ถูกต้อง 

ระบบใหม่ 

ค่าความ
ผดิพลาด
ระบบใหม่

(%) 

พญาไท 521 278 46.64 684 421 38.45 
ประเวศ 196 51 73.98 256 179 30.08 
อุรุพงษ์ 273 138 49.45 487 289 40.66 
โพธ์ิแก้ว 349 160 54.15 569 336 40.95 
โชคชัย4 394 153 61.17 459 357 22.22 
บ้านม้า 267 129 51.68 467 304 34.9 
ล าสาล ี 252 101 59.92 351 232 33.9 
นิด้า 224 88 60.71 246 184 25.2 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นวา่จ านวนใบสั่งท่ีระบบใหม่ท าไดม้ากกวา่ระบบเดิมทั้ง

ภาพรวมและสามารถจบัภาพไดดี้กวา่เพราะไดค้่าผดิพลาดท่ีนอ้ยกวา่ โดยท่ีระบบเดิมจะไดจ้  านวนใบสั่ง
ท่ีถูกตอ้งทั้งหมด 4,000-5,000 ใบต่อเดือน ส่วนระบบใหม่จะไดใ้บสั่งท่ีถูกตอ้งทั้งหมดคือ 8,000-9,000 
ใบต่อเดือน 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
ระบบตรวจจบัรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร มีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปใช้กบัโครงงาน

ของทางบริษทั จกัรวาลคอมมิวนิเคชัน่ซิสเท็ม จ ากดั ท่ีไดป้ระมูลโครงการจากกองบงัคบัการต ารวจ
จราจร 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
ไดร้ะบบเครือข่ายท่ีสามารถท าการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งระบบกลอ้งวงจรปิดตามแยก

ต่างๆ กบัเคร่ืองแม่จ่ายท่ีกองบงัคบัการต ารวจจราจร (บก.จร.) โดยเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับการจดัการ
สามารถรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบกลอ้งวงจรปิดตามแยกต่างๆทั้งหมด 28 แยก 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
ในติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดตามแยกต่างๆ พบปัญหาสภาพแวดลอ้ม พื้นท่ี และช่วงเวลาท่ี

สามารถท าการติดตั้งได ้โดยสามารถติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดไดเ้ฉพาะตอนกลางคืนตั้งแต่เวลา 22:00 
น. ถึง 05:00 น. เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุและเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการจราจรติดขดั และเป็นช่วงฤดูฝนท าให้
การติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดเป็นไปอยา่งล่าชา้ กบัปัญหาเร่ืองปัจจยัแวดลอ้มท าให้กลอ้งวงจรปิดจบั
ภาพไดไ้ม่ชดัเจน 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
ระบบตรวจจบัรถยนตฝ่์าฝืนสัญญาณไฟจราจร ควรเพิ่มการติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดแยก

อ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดใ้บสั่งท่ีมากข้ึน 
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม รู้จกัการวางแผนในการท างานด้านวิศวกรรม เครือข่าย ได้
ปฏิสัมพนัธ์กบัคนในองค์กรและนอกองค์กร ไดรั้บความรู้ท่ีไม่มีจาการเรียนในห้องเรียน และไดรั้บ
ประสบการณ์ในการท างานเพื่อน าไปใชใ้นการท างานจริงต่อไป 
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานสกกิจศึกษา 
ความรู้พื้นฐานในเร่ืองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการท างานจ าเป็นตอ้ง

ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงให้ช่วยเร่ืองงานบ่อยคร้ัง แต่เน่ืองดว้ยลกัษณะงานจ าเป็นตอ้งออกไปท างาน
นอกสถานท่ีเกือบทั้งช่วงเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ท าใหมี้โอกาสพูดคุยกบัพนกังานท่ีปรึกษา
ไดน้อ้ย ในส่วนของความรู้ท่ีไดเ้รียนมา ผูจ้ดัท าไม่สามารถน าความรู้ท่ีไดเ้รียนจากห้องเรียนมาใช้ใน
การท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพราะ ไม่คุน้เคยกบังานภาคปฏิบติัท่ีตอ้งใชง้านกบัอุปกรณ์จริง และ
ในเร่ืองของการเดินทางนกัศึกษาไม่มีรถท าใหต้อ้งแบ่งเวลาในการเดินทางมากข้ึน 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 
ควรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเครือข่ายมากข้ึนและการประยุกต์น าความรู้ท่ีเรียน

มา ไปใชก้บัอุปกรณ์จริงใหม้ากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 

 

รูปท่ี ก.1 การท างานตามงานท่ีไดรั้บหมอบหมายจากพนกังานท่ีปรึกษาท่ีบริษทั 
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รูปท่ี ก.2 ท าการประกอบเคร่ืองแม่ข่ายเรพิดเซเวน่ (Rapid 7) ท่ีการไฟฟ้านครหลวงราษฎร์บูรณะ 

รูปท่ี ก.3 ท าการจดัสายตูข้องเคร่ืองแม่ข่ายท่ีการไฟฟ้านครหลวงราษฎร์บูรณะ 
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รูปท่ี ก.4 ท าการติดตั้งระบบตรวจจบัรถยนตฝ่์าฝืนสัญญาณไฟจราจรท่ีแยกสาทร 

รูปท่ี ก.5 อาจารยท่ี์ปรึกษาเขา้มานิเทศน์การฝึกสหกิจท่ีบริษทั 
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รูปท่ี ก.6 ประชุมงานติดตั้งอุปกรณ์ท่ีการไฟฟ้านครหลวงยานนาวา 

รูปท่ี ก.7 ท างานและตรวจสอบผลของโครงงานท่ีกองบงัคบัการต ารวจจราจร (บก.จร.) 



ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

 รหสันกัศึกษา : 5604000010 
ช่ือ-นามสกุล  : นายมกุฎทว ิ ฉตัรเจริญวยัวุฒิ 
สาขาวชิา        : วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ท่ีอยู ่               : 12 ซ.สุขสวสัด์ิ26 แยก10-2 ถนนสุขสวสัด์ิ  
                         แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร    
                         10140 
ผลงาน            : ระบบตรวจจบัรถยนตฝ่์าฝืนสัญญาณไฟจราจรผา่น 
                         เครือข่ายกลอ้งซีซีทีว ี 

(Traffic Light Violation Detected by CCTV Network) 
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