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Internet Camera หรือ IP Camera 
 

ดวยความกาวหนาแหงเทคโนโลยี่ทางดานคอมพิวเตอรทําใหไดมีการพัฒนากลองวงจรปดทั่วไป ใหมีคุณสมบัติ
เปนคอมพิวเตอร Server ขนาดจ๋ิวในตัวกลอง ทําใหกลองสามารถเช่ือมตอกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดโดยไมตอง
อาศัยคอมพิวเตอรมาเช่ือมโยงใหยุงยาก ประกอบกับอินเตอรเน็ตประเภท ADSL ซึ่งในปจจุบันมีการใชงานอยางแพรหลาย
ไปทั่วโลก เพราะเปนอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และ  
ราคาใหบริการที่ถูกลงมาก ดังนั้นไมวาคุณจะอยูที่ใด ไมวาจะไกลแคไหนคุณก็สามารถเฝาดูแลคนที่คุณรักหรือทรัพยสมบัติ
ที่คุณหวงแหนไดตลอดเวลา ผานทางเว็ปไซด และนี้ก็คือที่มาของกลองไอพ ีหรือ 
“IP CAMERA” 
 

กลองไอพีมีอินเทอรเฟซของการเช่ือมตอทั้งแบบพอรตแลน 10/100 หรือแลนไรสายแบบ 802.11b และ 
802.11g ทําใหสามารถทํางานรวมกับคอมพิวเตอรบนเครือขายได นอกจากนี้กลองไอพียังรองรับการทํางานของพอรต
เสริมอื่นๆไดอีกดวยเชน สายตออุปกรณเสียงสัญญาณเตือนเม่ือตรวจพบความเคลื่อนไหว ลักษณะการทํางานของกลองไอ
พีนั้นสามารถที่จะจัดเก็บภาพวิดีโอที่ถายมาลงในฮารดิสกของเครื่องคอมพิวเตอรในเครือขายอินทราเน็ตหรือจะออนไลน
ผานอินเทอรเน็ตและเปดดูภาพบนเว็บบราวเซอรก็ได ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับกลองวงจรปดแบบอะนาล็อกที่มีราคาแพง 
และการติดตั้งที่ยุงยากก็ถือวาคุมคากวามาก เพียงคุณมีความรูเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิรกเพียงเล็กนอยก็สามารถติดตั้งดวยตัว
เองได สวนการตั้งคาใชงานนั้นก็สามารถคอนฟกคาตางๆ จากเว็บบราวเซอรหรือซอฟตแวรที่มีมาใหกับตัวกลองผานเน็ต
เวิรก สวนใหญนิยมนํากลอง IP camera ไปใชดานการรักษาความปลอดภัยในบาน รานคาหรือสํานักงาน เพราะมีฟเจอร
ตรวจจับความเคลื่อนไหวใหมาดวย ทันทีที่มันตรวจพบความเคลื่อนไหวของสิ่งแวดลอม ก็จะรายงานไปยังอีเมล หรือ SMS 
ที่ไดตั้งคาไวทันที 

 
คุณสมบัติของกลอง IP Camera 
          

1. สามารถชมภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงผานทางอินเตอรเน็ตและสามารถเลือกกลองในการชมได 
2. การปรับแตงคาตางๆของกลอง ทําไดโดยตรงผานทางอินเตอรเน็ต อาท ิการปรับขนาดภาพ การปรับแสดง การ

กําหนดรหัสผานเพื่อเขาชมภาพ เปนตน 
3. สามารถสั่งการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ลง Hard disk บนเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไปได  
4. มีระบบไมโครโฟนภายในกลอง 
5. มีระบบจับการเคลื่อนไหวได (Motion Detector) ทําใหกลองสามารถนําไปตรวจจับ รักษาความปลอดภัยได โดย

ดูการเปลี่ยนแปลงของภาพในตําแหนงที่ตองการ และแจงเตือนทาง E-Mail 
6. ไมตองใชคอมพิวเตอรมาควบคุม สามารถทํางานไดเอง ตลอด 24 ช.ม. 

 
คุณสมบัติพิเศษของกลอง IP Camera 
 

1. สามารถควบคุมกลองใหหมุนซาย-ขวา ขึ้น-ลง ไดทางอินเตอรเน็ต บราวเซอร 
2. สามารถควบคุมกลองใหซูมภาพเขา-ออก ไดทางอินเตอรเน็ต บราวเซอร 
3. สามารถจับการเคลื่อนไหวของมนุษยได และสามารถเก็บภาพไวในตัวกลองไดเลย 
4. สามารถดูภาพในที่มืดสนิทได ดวยกลองที่มีอินฟราเรด (IR) ในตัวเอง  
5. สามารถโปรแกรมตั้งเวลา และ เลือกกลองในการบันทึกภาพได โดยบันทึกผานทางอินเตอรเน็ต 
6. สามารถรองรับระบบการประชุมระยะไกล (Video conference) และ กําหนดสิทธิในการใชงานได 
7. สามารถเลือกชมกลองผานทาง PDA หรือ มือถือได โดยมีรหัสผานในการเขาชม 
8. มีการบีบอัดขอมูลไฟลภาพ โดยใชเทคนิค MPEG4 ทําใหรองรับการเขาชมกลองพรอมๆกันไดด ี
9. มีกลอง Outdoor Housing เพื่อให ทนความรอนและความชื่น ภายนอกอาคารไดดี 
10. มีระบบแจงเตือนเหตุทาง E-mail, FTP, SMS, Phone 
11. สามารถเช่ือมโยงกับระบบฐานขอมูล และ เว็ปไซดที่มีอยูเดิมได 
12. สามารถเปลี่ยนเลนส ใหมีความคมชัด และ ความกวางของภาพได 
13. มี I/O port เพื่อตอเชื่อมกับอุปกรณเซ็นเซอรภายนอกได 
14. สามารถเช่ือมตออินเตอรเน็ตใหอัตโนมัติ กรณีเกิดกระแสไฟฟาดับและกลับมาทํางานใหม 
15. มีระบบรายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และ เรียกดูไดทางอินเตอรเน็ต 
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จุดเดนของกลอง IP Camera 
- ราคาไมแพง  บํารุงรักษางาย  อายุการใชงานนาน 
- งายในการติดตั้ง เพราะมีรุนที่เปนแบบไรสาย Wireless 
- กลองมีคุณสมบัติใหใชเยอะ ทําใหสามารถประยุกตไปใชกับงานไดหลากหลายรูปแบบ 
- มีใหรูปทรงใหเลือกเยอะ เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ที่แตกตางกัน  
- รองรับเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และติดตออินเตอรเน็ตทาง PPP Connection 
- ไมตองใชเครื่องคอมพิวเตอรในการควบคุม เพราะทุกอยางมีพรอมในกลองแลว 
- อุปกรณปลายทาง ที่ตองติดตั้งมีนอย ประกอบดวย 3 อยางคือ 

กลอง IP, Modem/Router, สายโทรศัพทที่มีสัญญาณ ADSL 
- สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวลง Hard Disk บนเครื่อง Computer ทั่วไปได 

จุดออนและขอจํากัดของ IP Camera 
- กลองบางรุนใช เลนสของกลองที่ไมไดมีคุณภาพในระดับมืออาชีพ เพื่อลดตนทุน 
- โปรเซสเซอรในตัวกลองที่ใชประมวลขอมูลภาพไมไดมีความเร็วมากนัก ทําใหถาถูกใชงานพรอมๆกัน

มากๆ บางครั้งภาพจะกระตุก หรือ ไมชัด 
- กลองสวนใหญไมสามารถทนความรอนและความช่ืนสูงไดดีพอ เหมาะกับที่รม 
- สีสันของภาพที่ดูไมสมจริง ไมไดเปนธรรมชาติมากนัก 
- เหมาะสําหรับการเขาชมภาพพรอมๆกัน ไมเกิน 20 คน ตอ 1 กลอง 
- ไมมีผูผลิต ในเมืองไทย ทําใหการซอม หรือ Upgrade เปนเรื่องยาก 

 
ประโยชนของกลอง IP Camera 
 
1. ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย สําหรับบานพัก ที่อยูอาศัย 

คุณสามารถใชกลองไอพีคอยเปนหูเปนตาดูแลความปลอดภัยในบานของคุณ โดยใชอุปกรณเพียงไมก่ีชิ้นและอิน
เทอรเน็ตความเร็วสูง ในราคาที่ไมแพงเกินไปนักสําหรับผูใชตามบาน เม่ือเทียบกับความปลอดภัยของทรัพยสินที่จะไดรับ 
จับทุกความเคลื่อนไหวใหคุณไมพลาดวินาทีสําคัญ ที่จะชวยดูแลลูกนอย บาน ทรัพยสิน และสัตวเลี้ยง ใหคุณสบายใจใน
ยามที่คุณไมอยู พรอมกับสามารถเห็นภาพเหตุการณตางๆ ณ. ขณะนั้น  
 
2. ระบบตรวจการณ สํานักงาน องคกร โรงงานผลิต โกดังสินคา 

ผูบริหารสามารถมองเห็น พฤติกรรม และการทํางาน ตาง ๆ ของพนักงาน ในสํานักงาน ของทานไดอยางละเอียด
ทุกซอกทุกมุม ไมใหขาดตกบกพรอง ชวยใหควบคุมการทํางาน ของพนักงาน หรือเจาหนาที่ไดเปนอยางดี ทําใหสามารถ
ปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนในการทํางานไดดีขึ้น นอกจากนี้ก็ยังสามารถใชในการประชุมผานอินเทอรเน็ตไดอีกดวย 

 
3. ระบบดูแลบุตรหลานในหองเรียน สําหรับ โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก  

โรงเรียนและผูปกครองใหความสนใจเปนอยางมากในการนํากลองไอพีติดตั้งในหองเรียนเพื่อใหผูปกครอง
สามารถดูและติดตามบุตรหลานของตนเองผานอินเทอรเน็ตได โดยสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบฐานขอมูลของโรงเรียน 
เพื่อชวยในการคนหาอาทิ ใชเลขประจําตัวในการเลือกชมกลอง เปนตน 

 
4. ระบบดูแลสัตวเลี้ยงแสนรัก สําหรับ ฟารมสัตว สวนสัตว บานสัตว 

ทุกคร้ังที่คุณออกไปนอกบานหรือออกเดินทางไปตางจังหวัดหลายวัน คุณอาจตองปลอยสุนัขตัวโปรดหรือสัตว
เลี้ยงของคุณไวที่บานตามลําพัง แตก็ไมตองกังวลอีกตอไปเพราะถาคุณใชกลองไอพีแลวก็จะสามารถดูสัตวเลีย้งของคุณ
ไดจากทั่วโลกผานทางเว็บบราวเซอรทั่วไป 

 
5. มอนิเตอรภายในหรือนอกรานคา 

เปนเรื่องสําคัญที่บริษัทหรือหางรานตางๆ ควรจะคอยตรวจสอบบุคคลเขาออกอยูตลอดเวลา เพื่อประโยชนในการ
รักษาความปลอดภัย หรือการขนถายสินคาที่บางครั้งความคมชัดของกลองวงจรปดอาจไมเพียงพอที่จะระบุตัวบุคคลได
อยางละเอียด ดังนั้นจึงอาจตองพึ่งกลองไอพีที่มีความคมชัดสูงและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกวาเขามาชวยในงาน
ประเภทนี้ 
 
6. สรางภาพลักษณท่ีดีของหนวยงาน สําหรับ กลุมโรงแรม รานอาหาร สถานบันเทิง 
 การนําเสนอ ประชาสัมพันธธุรกิจบริการ ในรูปแบบใหม นาเชื่อถือ เพราะภาพที่ไดเปนภาพที่สดจากสถานที่จริง 
ทําใหผูรับบริการเห็นบรรยากาศ และ ดึงดูดในการไปรับบริการ 
อีกทั้งยังสรางความรูสึกปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยวตางประเทศอีกดวย 
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สุดยอดกลองไอพี 
 
คราวนี้เรามาแนะนําสินคาตัวใหมซึ่งเม่ือไดสําผัสและทดสอบก็รูสึกทึ่งเปนอยางมาก กลอง แบบไรสายและมีสายโดยมีคุณ
สมบัตินอกเหนือจากกลองไอพีโดยทั่วไปแลวยังมาคุณสมบัติมากกวากลองไอพีตัวอ่ืนดังนี ้

 
 

1.เปนกลองที่สามารถใชคุณสมบัติของบราวเซอรไดหลายอยางพรอมๆกัน,  ดูผานบราวเซอร IE ไดโดยตรงไดทั้งหมดตั้ง
แตเร่ืองการปรับแตงคาตางๆของกลอง, สามารถดูไดพรอมกันในบราวเซอรไดถึง 16 กลองพรอมกัน, และยังสามารถสั่ง
การบันทึกถาพเคลื่อนไหวผานทางบราวเซอรไดเลย นอกจากนี้ยังสามาถฟงเสียงผานบราวเซอรไดเชนกัน 
 
2.เปนกลองที่มีอินฟราเรด IR ในตัวเอง สามารถดูถาพในที่มืดสนิทได 
 
3.มีระบบไมโครโฟนถายในกลอง 
 
4.มีระบบจับการเคลื่อนไหวได 3 ระดับภายในตัวกลองไดเลย..โดยไมตองอาศัยซอฟแวรภายนอกมาควบคุม ดวยคุณ
สมบัติอันนี้ทําใหกลองสามารถนําไปตรวจจับรักษาความปรอดภัยไดโดยไมตองอาศัยคอมพิวเตอรมาควบคุม 
 
5.มี I/O port เพื่อตอเชื่อมกับอุปกรณเซ็นเซอรภายนอกได 
 
6.เลนรับภาพเปนแบบ CS Type ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนเลนตามตองการได 
 
7.รุนที่เปนแบบ ไรสายสามารถกําหนดไอพีได 2 ไอพ ีคือ แบบสายแลน 1 ไอพี+แบบไรสายอีก 1 ไอพ ี
 
เทานี้คุณคงรูแลวนะวามันสุดยอดจริงๆๆเลย......... 
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System Diagram 
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