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คู่มือติดตั�งและใช�งานกล้อง Home Camera
พร้อมแอพพลิเคชัน ฉบับสมบูรณ์

ยามที�หลายคนเริ�มมองหาความปลอดภัยให้กับตัวเอง “กล้องวงจรปิด” อุปกรณ์ตัวหนึ�งที�ได้รับความ

สนใจไม่แพส้ญัญาณกนัขโมย แตก่อ่นผูใ้ช้ตอ้งซื�อกบัยี�หอ้ดงัเพื�อใหเ้ขามาตดิตั �งลากสาย บา้นสวยๆ กไ็มอ่ยาก

ให้เจาะหรอืลากสายจนวุ่นวาย ปัจจุบนักล้องวงจรปิดจึงพฒันามาเป�นกลอ้ง IP Camera ซึ�งมีทั �งแบบสายแลน

และแบบไร้สายรวมไปถึงการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนที�ง่ายขึ�น

01
เลือกใช้ เลือกติดตั้งกล้องดูแลบ้าน

C H A P T E R

scyther5



C H A P T E R 0 1

2

กล้องดูแลบ้านแบบไหนดี
เมื่อต้องการจะติดกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลบ้านหรือภายในส�านักงาน สิ่งหนึ่งที่หลายคนสับสนคือ จะเลือก

ติดตั้งอย่างไรดี จะเลือกซื้อยี่ห้อชั้นน�าหรือซื้อตัวกล้องมาติดตั้งเองคุ้มกว่า แถมบางคนยังพ่วงกับค�าถามในสมอง
ว่าติดกล้องแล้วจะป้องกันขโมยได้จริงไหม

ติดกล้อง vs ติดกันขโมย

ต้องท�าความเข้าใจกับประโยชน์ของการใช้งานอุปกรณ์ทัง้สองอย่างนีเ้สียก่อน กล้องวงจรปิดมหีน้าทีบ่นัทกึ
ภาพบุคคลที่เดินผ่านเข้ามา ในขณะที่ระบบกันขโมยจะใช้เสียงเตือนเมื่อมีคนเดินเข้ามาบุกรุก อุปกรณ์ทั้งสองจึง
อาจจะไม่สามารถทดแทนกันได้

แม้ว่ากล้องวงจรปิดบางรุ่นจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แจ้งเตือนได้ แต่การแจ้งเตือนจะใช้วิธีตรวจจับการ
เคลื่อนไหวของภาพจากเซนเซอร์ของกล้อง ซึ่งเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและอาจส่งเสียงเตือนจนกลายเป็นความ
ร�าคาญมากกว่าที่จะได้ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้

ดังนั้น ค�าถามนี้จึงตอบได้สองแนวทางคือ 
ถ้าตดิตัง้กล้องวงจรปิดคณุจะได้เห็นภาพคนร้าย
ทีผ่่านเข้ามาในบรเิวณบ้านหรอืออฟฟิศหลงัจาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้ว แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์กัน
ขโมยคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นในขณะที่เกิด
เหตุทันที แต่ถ้าคนร้ายหนีไปแล้วคุณก็จะไม่รู้
เลยว่าใครเป็นคนร้ายเพราะไม่มีการบันทึกภาพ

เลือกซื้อเอง vs จ้างยี่ห้อดัง

เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือดูแลบ้านหรือออฟฟิศ ค�าถามในใจต่อมาคือ
จะเลือกซื้อยี่ห้อที่เขาโฆษณา หรือจะซื้อกล้องที่ขายกันท่ัวไปมาติดตั้งเอง ซึ่งต้องดูว่าพื้นที่ในการติดตั้งสามารถ
ท�าเองได้ไหม หากเป็นส�านักงานในอาคารหรือบ้านที่มีเพดานสูง การติดตั้งโดยช่างเทคนิคก็อาจจะสะดวกกว่า

Macrovector
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คู่มือติดตั�งและใช�งานกล้อง Home Camera
พร้อมแอพพลิเคชัน ฉบับสมบูรณ์

ข้อดขีองยีห้่อชัน้น�าคอื ผูใ้ช้เพยีงแค่เลอืกจ�านวน
กล้องแล้วจ่ายเงิน ทุกอย่างจะติดตั้งให้จนเสร็จพร้อม
ใช้งาน แต่ถ้าเป็นการซ้ือกล้องเองก็เป็นหน้าท่ีของผู้
ใช้ที่ต้องติดตั้งต�าแหน่งกล้องแต่ละตัวด้วยตัวเอง ซ่ึง
การซื้อกล้องเองนั้นนิยมใช้กล้องแบบไร้สายมากกว่า 
ในขณะที่พวกยี่ห้อชั้นน�ามักจะใช้กล้องแบบที่ต้อง
เดินสายมารวมที่จุดของกล้องบันทึกและย้ายที่วาง
ได้ยากกว่า

แนะนํากล้องดูแลเด็ก
นอกจากกล้องวงจรปิดที่นิยมใช้ดูแลบ้านหรือส�านักงานแล้ว เดี๋ยวน้ีการเลี้ยงเด็กซึ่งอาจจะจ้างผู้ดูแลหรือ

พ่อแม่กังวลว่าลูกจะอยู่ห่างหูห่างตา ก็สามารถเลือกซื้อกล้องที่ออกแบบมาส�าหรับดูและบันทึกภาพเด็กในห้อง
นอนได้ กล้องดูแลเด็กแบบธรรมดาๆ จะมีจอมือถือหรืออาจเปิดด้วยสมาร์ทโฟนไว้ดูภาพได้ปกติ

แต่ถ้าเป็นกล้องดแูลแนวใหม่จะมีคณุสมบตัสิามารถเปิดเพลงกล่อมลกูเวลานอน ตรวจสอบอณุหภมูภิายใน
ห้องหากเกดิปัญหากับแอร์ ช่วยลดปัญหาเดก็งอแงได้ด้วย อกีทัง้กล้องหลายรุน่ยงัสามารถบนัทกึใส่การ์ด Micro SD 
ไว้ได้เช่นกันเพื่อน�ามาเปิดดูในภายหลัง

Maxx-Studio

Piotr Adamowicz
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ข้อกังวลการเลือกซื้อกล้อง
นอกจากตัวเลือกในการซื้อกล้องดูแลบ้านหรือออฟฟิศแล้ว ยังมีค�าถามชวนสงสัยในการเลือกติดตั้งกล้อง

อีกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรุ่น ราคาถูกกับแพง ความปลอดภัย เรื่องการเปิดทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่บ้าน หรือแม้แต่เรื่อง
จุกจิกกวนใจกลัวว่าข้างบ้านจะมาต่อว่าหาว่าติดกล้องแอบดูเขา ?

กล้องยี่ห้อจีน ราคาถูก

เรื่องกล้องยี่ห้อจีนโนเนมส่วนใหญ่ย่อมมีราคาถูกเพียงพันกว่าบาทก็หาซื้อได้แล้ว แต่กล้องรุ่นพวกนี้มักจะ
รับประกันร้านเพียง 30-90 วัน การบันทึกจะตั้งค่าจากช่องการ์ด Micro SD ที่ตัวกล้องโดยตรง บางรุ่นก็ใช้แอพฯ 
บนสมาร์ทโฟนดูได้ ซึ่งกล้องบันทึกพวกนี้ปกติต้องเปิดทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงทุกวัน ความทนทานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ใช้
ควรค�านึงถึงด้วย

ในขณะกล้องย่ีห้อที่ดีข้ึนมาจะมีการ
รบัประกนั 1 ปีเป็นอย่างน้อย อปุกรณ์กมี็การ
ตรวจสอบจากตัวแทนจ�าหน่าย ซึ่งราคาก็ไม่
ได้แพงกว่ากล้องยี่ห้อโนเนมมากเลย แถม
มีคุณสมบัติท่ีครบเครื่องมากกว่า ท�างานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพด้วยซอฟต์แวร์ฟรทีีแ่ถม
มาพร้อมกับกล้อง

ต้องเปิดกล้องตลอดเวลา

ผู้ใหญ่หลายคนอาจยังรู้สึกกังวลปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าเมื่อต้องเปิดกล้อง
บันทึกไว้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเป็นประจ�าทุกวัน แต่ถ้าปิดกล้องทุกครั้งเมื่อต้อง
ออกจากบ้านแล้วจะเสียเงินติดกล้องท�าไม เพราะสาเหตุของการติดกล้องบันทึก
ก็เพื่อใช้บันทึกเหตุการณ์ดูแลบ้านแทนเรา

ดงันัน้ ทางออกหนึง่คอืการเลอืกซือ้กล้องบนัทกึย่ีห้อทีม่คีณุภาพไว้ใจได้ หรอื
อาจจะลงทุนซื้อ UPS มาช่วยป้องกันได้ยิ่งดี ซึ่งกล้องแทบทุกรุ่นจะใช้หม้อแปลง
เสยีบเพือ่จ่ายไฟ 5 V หรอื 12 V เข้าทีห่วัต่อของกล้อง แน่นอนว่าดจูะมีความเสีย่ง
น้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กไฟ 220 V โดยตรงเสียอีก Snova
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กลัวข้างบ้านหาวาแอบดู

ปัญหานี้เป็นเร่ืองจุกจิกกวนใจคนข้างบ้านที่
ขีเ้กรงใจอยูบ่่อยคร้ัง แต่การเลีย่งปัญหาด้วยการเลอืก
ไม่ติดตั้งกล้องบันทึกก็ดูจะไม่สมเหตุสมผล ดีไม่ดีหาก
เกดิเหตุการณ์ฉกุเฉนิ เพือ่นบ้านคนนัน้อาจมาขอดภูาพ
บันทึกจากกล้องของเราเสียด้วยซ�้า

แนวทางป้องกันเรื่องกวนใจของเพื่อนบ้านคือ
การปรับมุมมองของกล้องบันทึกให้อยู่ภายในบริเวณ
บ้านหรือออฟฟิศ โดยไม่ต้ังมุมกล้องส่องข้ึนไปรบกวน
สายตาของผู ้อื่น เพราะตามปกติกล้องพวกนี้จะมี
มุมมองไม่เกิน 100-120 องศาอยู่แล้ว และมุมมองที่
กว้างขึ้นจะเป็นมุมมองแนวนอนเท่านั้น

ติดตั้งในบ้าน หรือนอกบ้าน

ความกังวลและสงสัยว่ากล้องวงจรปิดจ�าเป็นต้องติดตั้งภายนอกบ้านอย่างเดียวหรือไม่ แล้วต้องปีนบันได
ติดตั้งล�าบากแค่ไหน ซึ่งความจริงแล้วผู้ใช้สามารถเลือกติดตั้งกล้องบันทึกจากภายในบ้านได้ เพราะกล้องราคา
ย่อมเยามักจะไม่กันน�้ากันฝน แต่ก็ต้องเลือกมุมติดตั้งที่สามารถมองเห็นภายนอกโดยรอบเช่นกัน

นอกจากนั้นบางสถานที่ใช้กระจกแบบเคลือบฟิล์มสีเขียวหรือสีฟ้า สังเกตง่ายๆ ว่าเวลามองมุมเอียงๆ ท่ี
กระจกจะสะท้อนเป็นสีเขียวหรือสีฟ้าซึ่งช่วยลดแสงจากภายนอก แต่กระจกประเภทนี้มีปัญหาการสะท้อนกลับ
ของแสงอินฟราเรดที่กล้องวงจรปิดจะใช้ส่องในเวลากลางคืน การแก้ปัญหาคงต้องติดตั้งภายนอกบ้านเท่านั้น

Pressmaster
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ราคาและความคุ้มค่า
ปัจจบุนักล้องวงจรปิดสามารถเลอืกซือ้ได้หลายรปูแบบ ด้วยราคาเริม่ต้นเพียง 

1 พนับาทหน่อยๆ ก็ได้ย่ีห้อคณุภาพทีมี่การรบัประกนั ราคาทีเ่พิม่ขึน้มกัจะมาพร้อม
กบัคณุสมบตัทิีเ่พิม่ขึน้เช่นกนั เช่น เซนเซอร์วดิโีอแบบ (Full) HD หรอืกล้องสามารถ
หมุนได้ (เกือบรอบตัว) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แจ้งเตือน เป็นต้น

แนวทางการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องดูแลเด็ก

ตัวเลือกยี่ห้อ จุดเด่น จุดที่ต้องระวัง

กล้องจีนโนเนม ซื้อแล้วใช้ได้ทันที ชมผ่านตัวรับหรือแอพฯ ใช้ได้แค่ภายในบ้านระยะทางไม่ไกลมาก

กล้อง IP Camera มีระบบแจ้งเตือน ดูภายนอกบ้านได้ ต้องตั้งค่าผ่านแอพฯ อาจต้องเรียนรู้บ้าง

แนวทางการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องดูแลบ้าน

ตัวเลือกยี่ห้อ จุดเด่น จุดที่ต้องระวัง

กล้องยี่ห้อชั้นน�ำ ขายเป็นชุด ซื้อมาลากสายใช้งานได้ทันที ส่วนใหญ่เป็นแบบมีสาย ต้องจ้างติดตั้ง

กล้องจีนโนเนม ราคาถูก เปิดชมด้วยแอพฯ ใช้ Micro SD คุณภาพกล้อง คุณสมบัติแตกต่างกันมาก

กล้อง IP Camera คุณสมบัติมาก/น้อยเลือกได้ตามต้องการ ตั้งค่ายุ่งยากกว่า ควรใช้ยี่ห้อเดียวทั้งหมด

ความคุม้ค่าในการเลอืกซือ้กล้องวงจรปิดอาจจะ
ต้องมองเป็นระยะยาว หากไม่เกดิปัญหาขโมยกน่็าจะ
เป็นการดีกับตัวเรา ซึ่งน่าจะดีกว่ายามที่เกิดเหตุร้าย
แล้วไม่สามารถหาหลักฐานใดๆ ช่วยได้เลย หรอืคณุแม่ 
มือใหม่ก็อาจเลือกใช้กล้องดูแลเด็กช่วยสอดส่องเพ่ือ
ความห่วงใยเจ้าตัวน้อย เป็นต้น
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การตดัสนิใจเลอืกซื�อกลอ้งดแูลบา้นสักรุน่หนึ�งยอ่มมผีลกบัคณุภาพและความตอ้งการ กลอ้งราคาแพงใช่

วา่จะตอ้งมคีณุสมบตัดิเีลศิไปเสยีทกุอยา่ง กลอ้งยี�หอ้ชั �นนาํอาจจะมตัีวเลือกที�ราคาย่อมเยาแต่อาจต้องแลกมา

ดว้ยการลากสายที�บางคนอาจไมช่อบ ในขณะที�กลอ้งแบบ IP Camera มรุ่ีนแบบเชื�อมต่อ Wi-Fi กอ็าจจะยุง่ยาก

ในการตั �งคา่เริ�มตน้ ทั�งหมดนี�ความตอ้งการในการเลือกซื�อจงึมคีวามสาํคญักอ่นจะตัดสนิใจติดกลอ้งดแูลบา้น

02
เลือกรุ่นกล้องดูแลบ้านให้ถูกใจ

C H A P T E R

Vasin Lee
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เลือกซื้อกล้อง ต้องดูอะไรบ้าง
การเลือกซื้อกล้องดูแลบ้านหลายคนอาจจะมองแค่ราคากับยี่ห้อเท่านั้น แต่การท�างานของกล้องวงจรปิด

นั้นมีคุณสมบัติอื่นที่น่าสนใจและควรน�ามาพิจารณาประกอบการเลือกซื้อด้วย เช่น ความละเอียดของการบันทึก
ภาพ มมุมองแนวกว้างของการแสดงผล การเชือ่มต่อกล้องแบบมสีายหรอืไร้สาย หรอืหากใช้งานแค่ภายในจะเลอืก
กล้องที่เสียบการ์ด Micro SD ก็สะดวกเช่นกัน

หากผูใ้ช้เลอืกซ้ือกล้องย่ีห้อส�าเรจ็รปูทีใ่ช้การลากสาย
ก็คงไม่น่ากังวลเท่าไร แต่ถ้าเป็นกล้องบันทึกแบบไร้สาย
ยี่ห้อท่ัวไปนั้นการเลือกยี่ห้อมีความส�าคัญมาก เพราะหาก
ใช้หลายย่ีห้อตัวซอฟต์แวร์กต้็องแยกตดิตัง้กนัหลายตัว การ
เลือกย่ีห้อของผู้ผลิตกล้องส่วนใหญ่จึงแนะน�าให้เลือกเจ้า
ดังๆ ที่ขายอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีคุณภาพ
และการรับประกันที่ดีกว่ายี่ห้อโนเนม

ติดกล้องแจ้งเตือนกันขโมย ?

อย่างทีก่ล่าวไปบางส่วนแล้วว่า หน้าทีข่องกล้องวงจรปิดคอืบนัทกึภาพเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ในขณะทีอ่ปุกรณ์
กันขโมยจะช่วยส่งเสียงเตือนเมื่อมีผู้บุกรุก แต่กล้องวงจรปิดบางรุ่นก็สามารถเชื่อมต่อกับวงจรเสียงเตือนภัยได้ 
ด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของเซนเซอร์กล้อง

ยี่ห้อไหนดี หรือติดหลายยี่ห้อปนกัน ?

ปัจจุบันกล้องดูแลบ้านมีให้เลือกหลายยี่ห้อซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตาม
ราคา กล้องราคาย่อมเยาเพียงพันกว่าบาทมักจะบันทึกใส่การ์ด Micro SD ได้
เท่านั้น แต่ส�าหรับกล้องย่ีห้อช้ันน�าจะมีกล่องบันทึกหรือซอฟต์แวร์บันทึกติดตั้งใช้
งานกับคอมพิวเตอร์ด้วย

แต่ผู้ใช้ก็ต้องท�าใจกบัความร�าคาญทีอ่าจเกดิจากเสยีงเตอืนเช่นกัน เพราะเมือ่
กล้องตรวจจบัการเคลือ่นไหวจะส่งสญัญาณไปยงัเสยีงเตอืนดงัทนัท ีในขณะทีร่ะบบ
กนัขโมยจะตรวจจบัผูบ้กุรกุได้แม่นย�ามากกว่า อกีท้ังกล้องวงจรปิดท่ีเช่ือมต่ออปุกรณ์
ส่งเสียงเตือนได้นั้นจะอยู่ในระดับราคากลางๆ ขึ้นไป

FoodStocker

amornchaijj

Chonlada
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เลนส์และเซนเซอร์กล้อง
หน้าทีห่ลกัของกล้องดแูลบ้านคอืความคมชดัของภาพและวดีิโอท่ีบนัทึก ดงัน้ัน ชิน้ส่วนท่ีผู้ใช้ต้องพิจารณา

เสมอนั่นคือตัวเซนเซอร์ของกล้อง กล้องบันทึกรุ่นราคาถูกจะมีมุมมองเพียง 120 องศา หรือท่ีแย่กว่าน้ันคือ
บันทึกภาพได้ละเอียดแค่ VGA 640x480 พิกเซลเท่านั้น บางทีการเพิ่มเงินเพียงไม่กี่ร้อยบาทก็ได้กล้องบันทึกที่
คุณสมบัติดีกว่ามาก

เซนเซอร์ CCD vs CMOS

ในอดตีชดุเซนเซอร์ CCD ได้รบัความนยิมมาก เนือ่งจากจบัภาพได้แทบ
ทุกสภาพแสง ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเซนเซอร์ 
CMOS ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก คุณสมบัติต่างๆ แทบจะดีกว่าเซนเซอร์ 
CCD รุ่นเก่าๆ ด้วยซ�้าไป กล้องในระดับราคาไม่เกิน 1 หม่ืนจะใช้เซนเซอร์ 
CMOS แทบทั้งหมด

ในขณะท่ีกล้องบนัทกึแบบเซนเซอร์ CCD ใช่ว่าจะไม่มีการผลติแล้ว แต่จะใช้งานกบักล้องบนัทกึคณุภาพสงู
ที่ต้องการคุณสมบัติเป็นพิเศษ โดยจะมีราคาระดับ 2-3 หมื่นขึ้นไปและเป็นกล้องบันทึกที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
ได้มากกว่า ซึ่งอาจจะดูเหมือนเกินความจ�าเป็นของผู้ใช้งานปกติภายในบ้านหรือออฟฟิศ

กล้องมุมมองกว้าง

มุมมองการบันทึกภาพเป็นส่ิงส�าคัญท่ีผู้ใช้ควรพิจารณา กล้องบางรุ่นออกแบบชุดเลนส์ให้สามารถบันทึก
ภาพได้มุมมองกว้างถึง 140 องศาหรือใช้วิธีหมุนเลนส์กล้องได้ด้วย แต่การใช้กล้องที่หมุนได้ก็มีจุดบอดหากเกิด
เหตุการณ์ในบริเวณที่กล้องหมุนไปทางอื่นพอดี

การพัฒนาชุดเซนเซอร์และเลนส์กล้องให้
มองเห็นระดับ 180 องศาโดยที่ขอบมุมภาพไม่
โค้งจนเกินไป ช่วยให้ติดตั้งกล้องบันทึกภาพได้
สะดวกและครอบคลุมบริเวณที่ต้องการได้ดียิ่ง
ขึ้น กล้องระดับนี้ราคาอาจจะแพงกว่ารุ่นปกติ
สกัหน่อยแต่ก็น่าจะคุม้ค่าการใช้งานบรเิวณพืน้ที่
โดยรอบที่มุมมองกว้างกว่า

cobalt88

wawri
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เลนส์แบบ Fish Eye

ลกัษณะของชดุเลนส์มมุกว้างอกีแบบหนึง่มชีือ่ว่า เลนส์ Fish Eye ซึง่จะเหน็มมุมองโดยรอบทีก่ว้างกว่าชดุ
เลนส์ปกต ิแต่ปัญหาของกล้องวงจรปิดทีใ่ช้เลนส์ Fish Eye คอื มมุมองตรงขอบภาพจะโค้งจนไม่สามารถมองเหน็
รายละเอียดได้ชัดเจน คือช่วยให้มองเห็นมุมมองโดยรอบก็จริงแต่ความชัดเจนก็อาจท�าได้จ�ากัด

กล้องวงจรปิดที่ใช้เลนส์ Fish Eye ส่วนมากจะ
เป็นกล้องรูปแบบโดม (Dome) มีลักษณะเป็นทรง
กลมหมุนได้รอบตัว ใช้ติดตั้งบนเพดานตามร้านค้า
หรืออาคารส�านักงาน มุมมองของภาพจะได้รอบตัว
และเมือ่ท�างานร่วมกบัมอเตอร์ทีห่มุนไปเรือ่ยๆ จะช่วย
ลดปัญหามุมมองที่ขอบของเลนส์ Fish Eye ได้ด้วย

ลักษณะตัวรูปแบบกล้อง
กล้องดูแลบ้านแต่ละรุ่นมีลักษณะและออกแบบมา

เพื่อใช้งานแตกต่างกันไป ซึ่งรูปแบบที่คุ้นเคยก็คงเป็นทรง
ส่ีเหล่ียมแบนๆ หรืออาจจะเป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
ในขณะท่ีกล้องรุ่นตดิเพดานก็มักจะเป็นทรงกลมท่ีตวักล้อง
สามารถหมุนได้รอบตัวเพื่อช่วยในการตรวจจับวัตถุ

หัวตอไฟ 5/12 V

หัวตอสายแลน

ชุดเลนสกลอง

เซนเซอร PIR

หลอดไฟอินฟราเรด

NattapolStudiO

กล้องรูปแบบ Box

กล้องรูปแบบ Box 
พบเห็นได้ทั่วไป เป็นทรง
ส่ี เห ล่ียมแบนหรืออาจ
เป็นกล่องส่ีเหล่ียมขนาด
ใหญ่ พวกหัวต่อสายปกติ
จะอยู ่ด ้านหลังหรืออาจ
เป็นสายเชื่อมต่อแยกออก
มากับตัวกล้อง
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กล้องรูปแบบ Dome

กล้องรูปแบบโดม (Dome) นิยมเป็นกล้องที่หมุนรอบตัวได้ 360 องศา และติดตั้งมากับเลนส์ Fish Eye 
การติดตั้งกล้องรูปแบบโดมนิยมใช้ยึดกับเพดานของห้อง

หัวตอ Audio
ชุดเลนส Iris/Zoom

หัวตอสายเลนส Iris

หัวตอ Video Out

หัวตอสายแลน

หัวตอไฟ 5/12 V

หัวตออุปกรณแจงเตือน (บางรุน)

หลอดไฟแสดงการทํางาน

ชุดเลนสกลองเซนเซอร PIR

ปุม Reset

หลอดไฟอินฟราเรด

ตําแหนงนอตยึด
กลองกับเพดาน
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กล้องรูปแบบ PTZ

กล้องรูปแบบ PTZ (Pan, Tilt, Zoom) คอื กล้องทรงสีเ่หลีย่มทีส่ามารถหมนุได้เกอืบรอบตวั สามารถเอยีง
ซ้าย/ขวาและยกขึ้น/ลง รวมไปถึงการตั้งค่าให้กล้องหมุนไปยังต�าแหน่งที่ก�าหนดแบบอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อกล้องดูแลบ้าน
แต่เดิมเราคุ้นเคยกับกล้องวงจรปิดที่เช่ือมต่อด้วยสายโคแอ็กเชียล (Coaxial) น�าสัญญาณภาพและเสียง

มายังกล่องบันทึก (Video Recorder) แต่กล้องบันทึกรุ่นใหม่ๆ ที่เป็นแบบ IP Camera จะเชื่อมต่อแบบอุปกรณ์
เนต็เวร์ิค (Network) ผ่านทางสายแลนหรอืใช้แบบไร้สาย แล้วสัง่บนัทึกด้วยโปรแกรมบนคอมพวิเตอร์หรอืใช้เปิด
ชมจากสมาร์ทโฟนโดยตรง

ชุดเลนสกลองติดตั้ง
มอเตอรหมุนได

หลอดไฟแสดงการทํางาน

ปุม WPS (Wi-Fi)

เสา Wi-Fi (บางรุน)

หัวตอสายแลน

ปุม Reset

หัวตอไฟ 5/12 V
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Nengloveyou

Art_man

หัวต่อไฟ 5/12 V หรือ USB

กล้องวงจรปิดทั่วไปจะใช้หัวแปลงอะแด็ปเตอร์
จ่ายไฟ 5 V หรือ 12 V ไปยังตัวกล้อง การใช้งานจะ
เสียบกับปล๊ักไฟบ้านเท่านั้น แต่กับกล้องดูแลเด็ก 
(Bay Camera) หรือกล้อง IP Camera ยคุใหม่บางรุน่
เปลี่ยนมาใช้หัวต่อ Micro USB ซึ่งหาซื้อได้ง่ายและ
บางคนดัดแปลงใช้ Powerbank มาจ่ายไฟแทนด้วย except_else

Korn Vitthayanukarun

สายเคเบิลหรือแลน/ไร้สาย

กล้องวงจรปิดรุ่นธรรมดาตามยี่ห้อที่จัดชุดจ�าหน่ายทั่วไป
ยังเลือกใช้สายเคเบิลแบบโคแอ็กเชียลต่อสายจากกล้องมายัง
กล่องบันทึก แล้วตัวระบบของกล่องบันทึกจะเสริมการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน

การติดตั้งกล้อง IP Camera จากผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่าย
ชัน้น�า เช่น D-Link, TP-Link ด้วยตนเอง กเ็พียงตัง้ค่าเครอืข่ายให้กบั
ตวักล้อง IP Camera ซึง่ปกตจิะเสยีบแล้วก็แทบใช้งานได้เลย พร้อม
แถมโปรแกรมฟรีส�าหรับบันทึกมาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

สายเคเบิล A/V

สายเคเบิล A/V (Audio/Video) จะใช้งานได้
กับกล้องวงจรปิดบางรุ่น ซึ่งจะมีหัวต่อ Audio Out 
หรือ Video Out และบางรุ่นมีหัวต่อไมโครโฟนแยก
ได้ด้วย ส�าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมภาพและเสยีงไปยัง
จุดที่ต้องการเป็นพิเศษ
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คุณสมบัติเสริมพิเศษ
กล้องดูแลบ้านบางรุ่นจะเพิ่มคุณสมบัติที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งมักจะเป็นกล้อง Baby 

Camera หรือ IP Camera รุ่นใหม่สักหน่อย เช่น การเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง, การพ่วงกับอุปกรณ์แจ้ง
เตือน หรือเดี๋ยวนี้มีการติดตั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เป็นต้น

หัวต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานกับกล้องวงจรปิดก็จะ
เป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังกล่องบันทึก 
ซึง่อาจจะพบได้น้อยในกล้องแบบ IP Camera อีกส่วน
หนึง่คอืการตดิตัง้อปุกรณ์ส่งเสยีงแจ้งเตอืนเม่ือตรวจจับ
พบผู้บุกรุก โดยจะมใีนกล้องรุน่ระดบักลาง-สงูๆ เท่านัน้

อุปกรณ์เสริมของกล้อง
กล้องวงจรปิดที่รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมมักจะมีเฉพาะรุ่นระดับกลาง-สูงเท่านั้น กล้องรุ่นพวกนี้

ออกแบบให้สามารถเปลี่ยนชุดเลนส์หรือพ่วงต่อสายไฟแบบ PoE ที่สะดวกมากขึ้นในการติดตั้งนอกสถานที่ ซึ่ง
เหมาะกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามส�านักงานหรือออฟฟิศที่ต้องการคุณสมบัติที่เหนือจากรุ่นทั่วไป

Grimgram

y_seki

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

พ่อแม่ยุคใหม่ย่อมใส่ใจดูแลลูกน้อยไม่ให้ห่าง
สายตา กล้องดูแลเด็ก (Baby Camera) จึงเป็นอีก
หน่ึงทางเลือกในยุคนี้ ผู้ผลิตก็เสริมคุณสมบัติใหม่ๆ 
เข้ามาให้ถูกใจบรรดาพ่อแม่ ทั้งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 
(ห้องแอร์) หรือแม้แต่สั่งเปิดเพลงกล่อมลูกก็ได้ เจ๋ง
ไหมล่ะ



15

คู่มือติดตั�งและใช�งานกล้อง Home Camera
พร้อมแอพพลิเคชัน ฉบับสมบูรณ์

เลนส์แบบ Auto Iris

เลนส์แบบ Auto Iris จะช่วยปรบัแสงทีส่่องเข้ามายงัเซนเซอร์ของกล้อง ช่วย
ลดความเพีย้นของภาพทีเ่กดิจากแสงทีม่ากหรอืน้อยเกนิไป การใช้งานเลนส์แบบ 
Auto Iris ต้องเสียบสายไฟที่ตัวกล้องด้วย

ชุดเลนส์ย่อ/ขยาย

ชุดเลนส์ย่อ/ขยายใช้ติดตั้งกับกล้องเพื่อเลือก
มุมมองในการจับภาพที่แสดงผล เลนส์ที่ขยายมาก
อาจจะไม่ได้ช่วยให้มุมมองภาพกว้างข้ึน แต่ช่วยให้
จับต�าแหน่งในระยะที่ต้องการได้ชัดเจนในจุดที่ผู้ใช้
ต้องการ

cobalt88

pattara puttiwong

หัวสายไฟแบบ PoE

PoE (Power over Ethernet) หรือการจ่ายไฟผ่านสายแลนด้วยหัวต่อ RJ-45 ที่คุ้นเคย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ไม่
ต้องลากสายจ�านวนมากด้านหลังกล้อง เพียงสายแลนเส้นเดียวก็พร้อมใช้งาน

หัวตอสายแลน PoE

หัวตอไฟ 5/12 V

หัวตอสายแลน 10/100






