คู่มือการใช้ งาน
ระบบส่ งสัญญาณด้ วยภาพ CCTV
คู่มือการใช้ งานระบบส่งสัญญาณด้ วยภาพ CCTV ฉบับนี จัดทํ าขึนเพื'อให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถเปิ ดดู
ข้ อมูลจากกล้ องได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ว ซึ'งภายในคูม่ ือฉบับนีจะกล่าวถึงเนือหา 4 ส่วนหลักๆ ดังนี
1. ระดับผู้ใช้ งาน
2. วิธีการเข้ าใช้ งาน
3. วิธีการติดตัง Plug-in หรือ Add-on (กรณีที'ไม่สามารถดูภาพเคลื'อนไหวจากกล้ องได้ )
4. ส่วนประกอบต่างๆ ในหน้ าแสดงผลของกล้ อง CCTV
1.

ระดับผู้ใช้ งาน สามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 4 ระดับ ดังนี )
1.1 ระดับ ผู้ใช้ งานทัว' ไป
1.2 ระดับ Viewer - สามารถดูภาพเคลื'อนไหวจากกล้ องได้ โดยไม่ต้อง Login แต่จะไม่สามารถใช้
งานฟั งก์ชนั' อื'นๆ เช่น PTZ, TILT, PAN, ZOOM, FOCUS, IRIS ได้
1.3 ระดับ Operator – สามารถดูภาพเคลื'อนไหวและใช้ งานฟั งก์ชั'น PTZ, TILT, PAN, ZOOM,
FOCUS, IRIS พร้ อมทังกําหนดค่าเริ'มต้ นให้ กบั กล้ องได้
1.4 ระดับ Administrator – สามารถกระทําการทุกอย่างเกี'ยวกับระบบควบคุมกล้ องได้ ทงหมด
ั
พร้ อมทังสามารถ เพิ'ม – ลบ และกําหนดสิทธิ^ผ้ ใู ช้ งานกล้ องได้

2.

วิธีการเข้ าใช้ งาน
2.1 สําหรับผู้ใช้ งานทัว' ไป สามารถทําตามขันตอนต่างๆ ดังนี
2.1.1 เปิ ดโปรแกรม Web Browser เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari ขึนมาให้ ใส่ URL ที'ช่อง Address เป็ น
http://mekhala.dwr.go.th/main/ จะปรากฏหน้ าจอดังรูปที' 2.1-1

รูปที 2.1-1 แสดงหน้ าจอหลักของเว็บไซต์ ศูนย์ เมขลา
2.1.2 คลิกที'ปมุ่
เพื'อเข้ าสูห่ น้ าจอหลักของ “ระบบเชื'อมโยงสัญญาณภาพ CCTV”
ตามหมายเลข 1 และสามารถเลือกรูปแบบการแสดงแผนที' (แผนที', ดาวเทียม และ
ไฮบริด) ได้ ตามหมายเลข 2 ดังรูปที' 2.1-2

2

เลือกรูปแบบแผนที

คลิก

รูปที 2.1-2 คลิกปุ่ ม

1

เพือ เข้ าสู่หน้ าหลักของ “ระบบเชือ มโยงสัญญาณ
ภาพ CCTV”

2.1.3 เมื'อคลิก ปุ่ ม
CCTV” ดังรูปที' 2.1-3

จะแสดงหน้ าจอหลัก ของ “ระบบเชื' อมโยงสัญ ญาณภาพ

รูปที 2.1-3 แสดงหน้ าจอหลักของ “ระบบเชือ มโยงสัญญาณภาพ CCTV”
จากรู ป ที' 2.1-3 ด้ า นซ้ ายจะแสดงแผนที' ป ระเทศไทย บนแผนที' จ ะแสดง
สัญลักษณ์ เพื'อบ่งบอกถึงสถานการณ์นําใน 5 ลักษณะ ซึ'งมีความหมายดังนี
หมายถึง ทุกสถานการณ์อยู่ในระดับปกติ
หมายถึง สถานการณ์นําท่วมอยู่ในระดับเฝ้าระวัง
หมายถึง สถานการณ์นําท่วมอยู่ในระดับวิกฤติ
หมายถึง สถานการณ์นําแล้ งอยู่ในระดับเฝ้าระวัง
หมายถึง สถานการณ์นําแล้ งอยู่ในระดับวิกฤติ
ซึ'งหากคลิกที' สญ
ั ลักษณ์บนแผนที' ระบบจะแสดงภาพจากกล้ อง ณ สถานี
นันๆ ขึนมา ดังภาพที' 2.1-4

รูปที 2.1-4 แสดงภาพจากกล้ อง เมือคลิกสัญลักษณ์ บนแผนที
ส่วนด้ านขวามือ จะแสดงข้ อมูลแต่ละสถานี ประกอบด้ วย ชื'อสถานี, สถานที'
ติดตัง, ชื'อแม่นํา/ลุม่ นํา, รูปภาพ, สถานการณ์นํา, ระดับนํา และลิงค์สําหรับดูระดับนํา
ย้ อนหลัง ดังภาพที' 2.1-5 ซึ'งภาพที'เห็นอยู่นีจะเป็ นภาพนิ'ง ณ เวลาหนึ'ง หากต้ องการดู
ข้ อมูลล่าสุดให้ กดปุ่ ม Refresh หรือปุ่ ม F5 ที'คีย์บอร์ด

รูปที 2.1-5 แสดงรายละเอียดแต่ ละสถานี

2.2 สําหรับเจ้ าหน้ าที'ระดับปฏิบตั กิ ารและผู้ดแู ลระบบ
คือ ผู้ใช้ งานระดับ Viewer, Operator และ Administration สามารถใส่ URL ของ
กล้ องแต่ละสถานีได้ โดยตรง เช่น สถานีสวนสาธารณะริ มแม่นําน่าน อ.เมือง จ.น่าน URL
ของกล้ อง คือ http://woc-nan.xxxxxx.xxx:5001/ ซึ'งจะปรากฏหน้ าจอดังรูปที' 2.2-1

รูปที 2.2-1 แสดงหน้ าจอหลักของกล้ อง ณ สถานีสวนสาธารณะริมแม่ นา>ํ น่ าน จ.น่ าน
3.

วิธีการติดตัง) Plug-in หรือ Add-on (กรณีท= ไี ม่ สามารถดูภาพเคลื=อนไหวจากกล้ องได้ )
จากข้ อ 2 เมื'อเจ้ าหน้ าที'ระดับปฏิบตั ิการและผู้ดแู ลระบบ ใส่ URL เข้ ามาแล้ วไม่สามารถดู
ภาพเคลื'อนไหวได้ จะต้ องทําการ Install Plug-in หรือ Add-on เพื'อให้ สามารถแสดงผลได้ โดยทํา
ตามขันตอนต่างๆ ดังต่อไปนี
3.1 หาก Stream Profile เป็ น Motion JPEG ดังรูปที' 3.1-1 (IE8) และ รูปที' 3.1-2 (IE9)

คลิกบนแถบสี เหลือง

1

รูปแบบ Stream profile เป็ น Motion JPEG

รูปที 3.1-1 หน้ าจอกรณีทไี ม่ สามารถดูภาพจากกล้ องได้ (IE8)

รูปแบบ Stream profile เป็ น Motion JPEG

คลิกปุ่ ม Allow และเลือก Allow

1

รูปที 3.1-2 หน้ าจอกรณีทไี ม่ สามารถดูภาพจากกล้ องได้ (IE9)
3.1.1 จากรูปที' 3.1-1 และ รูปที' 3.1-2 ให้ คลิกตามหมายเลข 1
3.1.2 สําหรับ IE8 เมื'อคลิกตามหมายเลข 1 จะปรากฏหน้ าต่างเตือนให้ Install Plug-in ดัง
รูปที' 3.1-3 ให้ ค ลิกปุ่ ม
ตามหมายเลข 2 ส่วน IE9 เมื'อคลิก
จะสามารถใช้ งานได้ เลย

คลิก

2

รูปที 3.1-3 แสดงหน้ าต่ างแจ้ งเตือนให้ Install Plug-in (IE8)
3.2 หาก Stream Profile เป็ น H.264
3.2.1 สําหรับ IE8 สามารถทําตามขันตอนต่างๆ ได้ ดังนี

1
รูปแบบ Stream profile เป็ น H.264

2

คลิก

รูปที 3.2-1 แสดงภาพกรณีทยี ังไม่ ลง Plug-in สําหรับรูปแบบ H.264 (IE8)

• จากรูปที' 3.2-1 เลือก Stream Profile ไปอยู่ที' H.264 ตามหมายเลข 1
• คลิกหมายเลข 2 เพื'อทําการ Install Plug-in
• หลังจากคลิกตามหมายเลข 2 จะปรากฏหน้ าต่าง Install H.264 Decoder ขึนมา ให้
เลือก I accept และกด OK ตามหมายเลข 3 และ 4 ดังรูปที' 3.2-2

เลือก I accept

คลิก OK

3
4
รูปที 3.2-2 แสดงหน้ าต่ างเพือ Install Plug-in H.264 (IE8)
• หลังจากคลิก OK จะปรากฏหน้ าต่างดัง รูปที' 3.2-3 คลิกขวาที'แถบสีเหลือง เลือก
Install ตามหมายเลข 5

5

คลิกขวาทีแถบเหลือง เลือก Install

รูปที 3.2-3 แสดงหน้ าต่ างให้ Install Plug-in H.264 (IE8)

• หลังจากเลือก Install ตามหมายเลข 5 จะปรากฏหน้ าต่างขึนมา เพื'อให้ Install อีก
ครัง ให้ คลิกปุ่ ม
ตามหมายเลข 6 ดังรูปที' 3.2-4

6

คลิก Install

รูปที 3.2-4 แสดงหน้ าต่ างเพือ Install Plug-in H.264 (IE8)
• จบขันตอนการ Install Plug-in H.264 สําหรับ IE8
3.2.2 สําหรับ IE9 ขันตอนที' 1-4 จะคล้ ายกับ IE8 ต่างกันตรงขันตอนตามหมายเลข 5 ซึ'ง
IE9 จะปรากฏหน้ าจอดังรูปที' 3.2-5 จากนันก็ทําตามขันตอนต่อไปเหมือน IE8

คลิก Install

5
รูปที 3.2-5 แสดงหน้ าต่ างให้ Install Plug-in H.264 (IE9)

4.

ส่ วนประกอบต่ างๆ ในหน้ าแสดงผลของกล้ อง CCTV
เมื'อทําการ Install Plug-in หรื อ Add-on เรี ยบร้ อยแล้ ว จะปรากฏหน้ าจอหลักของกล้ องที'แสดง
ภาพเคลื'อนไหว ดัง รู ปที' 4.1-1 เรามาดูว่าส่วนประกอบหน้ าจอหลัก ของกล้ องมีส่วนประกอบ
อะไรบ้ าง ดังต่อไปนี
4.1 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ในหน้ าแสดงผลของกล้ อง CCTV ดังรูปที' 4.1-1

2

1
3
เมนูหลัก

Stream Profile
มุมมอง PTZ Preset

4
ปุ่ มเลือ นภาพ ขึน# -ลง
ปุ่ มควบคุมอืน ๆ
แถบ PAN, ZOOM, FOCUS, IRIS

6

5
รูปที 4.1-1 แสดงส่ วนประกอบต่ างๆ ในหน้ าแสดงผลของกล้ อง CCTV

4.2 จากรูปที' 4.1-1 สามารถอธิบายส่วนประกอบแต่ละส่วนได้ ดังนี
4.2.1 หมายเลข 1 คือ เมนูหลัก ดังรูปที' 4.2-1

รูปที 4.2-1 แสดงเมนูหลัก
•
•

Live View คือ มุมมองปกติ ดังรูปที' 4.1-1
Setup คือ เมนูสําหรับ ผู้ด ูแลระบบ (Administrator) เอาไว้ สําหรับกํ าหนดค่า
เริ'มต้ นต่างๆ ให้ กบั กล้ อง รวมถึงเพิ'ม-ลบ, กําหนดสิทธิ^ผ้ ใู ช้ งานกล้ อง ซึ'งเมื'อคลิกที'
เมนูนี ระบบจะขึนหน้ าต่างให้ กรอก username, password ดังรูปที' 4.2-2

รูปที 4.2-2 แสดงหน้ าต่ างให้ กรอก username, password
•

Help คือ เมนูช่วยเหลือหรือคูม่ ือสําหรับใช้ งานกล้ อง ดังรูปที' 4.2-3

รูปที 4.2-3 แสดงหน้ าต่ างเมนู Help
4.2.2 หมายเลข 2 คือ Stream Profile หรือรูปแบบการแสดงผลของภาพเคลื'อนไหว ดังรูปที'
4.2-4

รูปที 4.2-4 แสดง Stream Profile
•
•
•
•
•
•

Motion JPEG – ความคมชัดค่อนข้ างน้ อย
H.264 – ความคมชัดดีเยี'ยม
Quality – ความคมชัดดี
Balanced – ความคมชัดปานกลาง
Bandwidth – ความคมชัดปานกลาง
Mobile – ขนาดภาพการแสดงผลเล็ก เหมาะกับการเปิ ดผ่านมือถือ

4.2.3 หมายเลข 3 คือ มุมมอง PTZ Preset ก่อนเข้ าใช้ งานระบบจะแสดงหน้ าต่างเตือนให้
กรอก username, password ซึ'งผู้ที'สามารถเข้ าใช้ งานฟั งก์ชนั' นีได้ คือ ผู้ใช้ งานระดับ
Operator และ Administrator

รูปที 4.2-5 แสดงมุมมอง PTZ Preset
•

Camera – Staff Gate Upper คือ มุมมองด้ านบน Staff Gate ดังรูปที' 4.2-6

รูปที 4.2-6 แสดงภาพมุมมอง Camera – Staff Gate Upper
•

Camera – Over View (H) คือ มุมมองปกติ ดังรูปที' 4.1-1

*** เมื=อมีการ PAN, ZOOM, TILT ไปยังตําแหน่ งต่ างๆ
แล้ ว หลังจากดูภาพแล้ วเสร็จต้ องปรับให้ มาอยู่ท= ี
Over View ตามเดิม ***
•

Camera – Staff Gate Lower คือ มุมมองด้ านล่าง Staff Gate ดังรูปที' 4.2-7

รูปที 4.2-7 แสดงภาพมุมมอง Camera – Staff Gate Lower
•

จากรูปที' 4.2-5 กล้ องแต่ละตัวอาจจะมีรายการมุมมอง PTZ Preset ไม่เท่ากัน
ขึนอยู่กบั การกําหนดค่าโดยเจ้ าหน้ าที'ระดับปฏิบตั ิการ หรือ ผู้ดแู ลระบบ

4.2.4 หมายเลข 4 คือ ปุ่ มเลื'อนภาพขึน – ลง ใช้ สําหรับปรับมุมมอง ก้ ม-เงย ของกล้ อง
4.2.5 หมายเลข 5 คือ แถบ PAN, ZOOM, FOCUS, IRIS ดังรูปที' 4.2-8

รูปที 4.2-8 แสดงปุ่ มควบคุมการแสดงผลของกล้ อง
•
•
•
•

PAN คือ การหมุนกล้ องไปซ้ าย - ขวา
ZOOM คือ การย่อ – ขยายภาพ
FOCUS คือ การกําหนดจุดโฟกัส ใกล้ – ไกล ซึ'งค่าเริ'มต้ นจะถูกกําหนดเป็ น Auto
IRIS คือ การเปิ ด-ปิ ด ม่านรับแสงของกล้ อง ซึ'งจะมีผลทําให้ ภาพมืด – สว่าง ดัง
ภาพที' 4.2-9 ซึ'งค่าเริ'มต้ นจะถูกกําหนดเป็ น Auto

รูปที 4.2-9 แสดงภาพจากการปรับค่ า IRIS
•
•

คือ กลับสูม่ มุ มองปกติเหมือนตอนที'เข้ ามาครังแรก
คือ ปุ่ มกําหนดค่าต่างๆ เพิ'มเติม เมื'อคลิกที'ปมนี
ุ่ จะปรากฏหน้ าจอ
ขึนมาแสดงดังภาพที' 4.2-10 ซึ'งค่าเริ'มต้ นจะถูกกําหนดเป็ น Auto

รูปที 4.2-10 แสดงภาพ Ctrl panel
4.2.6 หมายเลข 6 คือ ปุ่ มควบคุมอื'นๆ
•
คือ ปุ่ ม Stop/Play ใช้ สําหรับกําหนดให้ เล่นหรือหยุดภาพเคลื'อนไหว
•
คือ ปุ่ ม Snapshot ใช้ สําหรับ Capture ภาพเคลื'อนไหวออกมาเป็ น .jpg
•
คือ ปุ่ ม View full screen ใช้ สําหรับขยายภาพเคลื'อนไหวให้ เต็มหน้ าจอ
•
คือ ปุ่ ม Set center mode/Set emulated joystick mode

