คู่มือการตรวจเช็คระบบ CCTV เบือ งต้ น และการ Setup Router Modem TP-Link
กรณีทีกล้ อง CCTV ไม่สามารถใช้ งานได้ เราสามารถตรวจสอบเบือ งต้ นได้ โดยทําการ Ping IP หรื อ DNS
ของกล้ อง ได้ ดงั นี 
1. สําหรับ Window XP ให้ ไปที Start -> Run ทีช่อง open พิมพ์ cmd แล้ วกด OK สําหรับ Window 7
สามารถพิมพ์ cmd ทีช่อง Search ได้ เลย
2. พิมพ์คําว่า ping ตามด้ วย IP Address หรือ Domain Name ของกล้ อง เช่น woc4phetburi.dyndns.org

3. ถ้ าขึ น Reply from แสดงว่าสัญญาณ Network ปกติ สามารถใช้ งาน Internet ได้
4. แต่ถ้าขึ น Request time out แสดงว่าไม่มีสญ
ั ญาณ Network ไม่สามารถใช้ งาน Internet ได้ ลองทําการ
แก้ ไข โดยการขยับสาย LAN, ถอดออกแล้ วเสียบใหม่ หรื อหากยังไม่ได้ ต้องติดต่อ TOT หรื อผู้ให้ บริ การ
Internet ทีเช่าใช้ สญ
ั ญาณอยู่

เมือตรวจสอบสัญญาณ Internet เรียบร้ อยแล้ ว ในกรณีทีสญ
ั ญาณ Internet ปกติ แต่กล้ อง CCTV
ยังไม่สามารถใช้ งานได้ ให้ ทําการตรวจเช็คที Router ว่าทํางานปกติและตังค่
 า Configure ต่างๆ ถูกต้ อง
หรือไม่ โดยทําตามขันตอนดั

งต่อไปนี 
1. ทําการต่อสาย LAN เข้ ากับ Notebook ปลายอีกข้ างต่อเข้ ากับ Port LAN ของ Router
2. ทําการ Set up เครื อง Notebook ให้ รับ ค่า IP Address อัต โนมัติจ าก Router โดยคลิก ไอคอน
Network -> Open Network and Sharing Center ดังภาพด้ านล่าง

3. จากข้ อ 2 จะปรากฏหน้ าจอดังภาพด้ านล่าง ให้ ทําตามขันตอนต่

างๆ ดังนี 

3.1 คลิก Wireless Network Connection

3.2 คลิก Properties

3.3 ดับเบิ ลคลิก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

3.4 เลือก Obtain an IP address automatically และ Obtain DNS server address automatically
แล้ วคลิกปุ่ ม OK

4. ตรวจสอบหมายเลข IP Address ทีได้ รับจาก Router โดยคลิกทีปมุ่ Detail จะปรากฏหน้ าจอตามภาพ
ซึงค่า Default Gateway จะเป็ น 192.168.1.1 ซึงเป็ นค่าเริมต้ นจากโรงงาน

5. เปิ ดโปรแกรม Web Browser ขึ นมา ในช่อง Address ให้ พิมพ์หมายเลข IP 192.168.1.1 แล้ ว Enter
จะปรากฏหน้ าต่างออกมา ให้ ใส่ User : admin และ Password : admin ซึงเป็ นค่า Default ของ
Router ยีห้อ TP-Link จากนันคลิ
 กปุ่ ม “เข้ าสู่ระบบ” ดังภาพด้ านล่าง

6. หลังจากทําการ “เข้ าสู่ระบบ” มาแล้ ว จะพบกับ Tab Configure ค่าต่างๆ ตาม ADSL Package ทีซือ
มาจากผู้ให้ บริการอินเตอร์เน็ต ดังภาพด้ านล่าง

7. เริมขันตอนการ

Configure Router ดังนี 
7.1 ไปที Tab Quick Start -> RUN WIZARD จะปรากฏหน้ าจอ ดังภาพด้ านล่าง

7.2 เมือคลิกปุ่ ม RUN WIZARD จะปรากฏหน้ าจอ ดังภาพด้ านล่าง ให้ คลิก NEXT

7.3 Time Zone เลือกเป็ น (GMT+07:00) Bangkok, Jakarta, Hanoi ดังภาพด้ านล่าง แล้ วคลิก
NEXT

8. เลือก ISP Connection Type เป็ น PPPoE/PPPoA แล้ วคลิก NEXT ดังภาพด้ านล่าง

9. จากนัน ให้ กรอกข้ อมูล Username, Password ทีได้ มาจากผู้ให้ บริ การ และใส่ค่า VPI, VCI ตามทีผ้ ู
ให้ บริการกําหนด เสร็จแล้ วคลิกปุ่ ม NEXT
ตัวอย่าง
• Username : 032401263@tothome
• Password : 032401263
• VPI : 1
• VCI : 32
• Connection Type : PPPoE LLC
หมายเหตุ : ค่า VPI และ VCI ในการตังค่
 า ADSL ของ แต่ละผู้ให้ บริการ (ISP) จะแตกต่างกัน ดังนี 
ISP
True

Encapsulation
PPPoE/LLC

ค่ า VPI
0

ค่ า VCI
100

TOT

PPPoE/LLC

1

32

TT&T

PPPoE/LLC

0

33

CAT Telecom

PPPoE/LLC

0

35

CS Loxinfo

PPPoE/LLC

0

35

Samart

PPPoE/LLC

0

35

10. หน้ าต่าง Wlan ใช้ สําหรับการตังค่
 า Wireless ให้ ตงค่
ั  าต่างๆ ดังนี 
- Access Point : เลือก Activated
- SSID : คือชือ Wireless สามารถตังได้
 ตามต้ องการ
- Broadcast SSID : เลือก Yes
- Authentication Type : คื อ การกํ าหนดให้ ระบบความปลอดภัย เพื อ ป้ องกัน ไม่ใ ห้
บุคคลภายนอกเข้ ามาใช้ งาน Wireless ในกรณีทีไม่ต้องการกําหนดระบบความปลอดภัย ให้
เลือก Disable ดังภาพด้ านล่าง

- หากต้ องการกําหนดระบบความปลอดภัย ให้ กําหนดค่าเพิมเติม ดังนี 
o Authentication Type ให้ เลือกเป็ น WPA-PSK/WPA2-PSK ซึงเป็ นระบบใหม่ที มี
ความปลอดภัยมากทีสดุ
o Encryption เลือก TKIP/AES

o Pre-Shared Key ให้ กําหนดรหัสผ่าน ตามต้ องการ
o เสร็จแล้ วคลิก NEXT

11. เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว คลิก NEXT และ CLOSE ตามลําดับ จะปรากฏหน้ าจอ ดังภาพด้ านล่าง

12. ขันตอนถั

ดไป คลิกที Tab Interface Setup -> Internet ให้ ตรวจสอบว่าค่าต่างๆ ตรงตามทีเราเพิง
กําหนดไปหรือไม่ ดังภาพด้ านล่าง

13. ไปทีหัวข้ อ Interface Setup -> LAN เราสามารถเปลียนแปลงค่าต่างๆ ได้ ตามต้ องการ แต่เลข IP
จะต้ องอยูภ่ ายในวง LAN เดียวกัน ในทีนี แสดงการกําหนดค่าต่างๆ ดังนี 

- IP Address : 192.168.101.1 ตัวเลขตัวที 3 เราสามารถกําหนดเป็ นเลขอืนๆ ได้ ตามต้ องการ
แต่ต้องไม่เกิน 255
- Dynamic Route : RIP2-B
- DHCP (กลุม่ หมายเลข IP Address แจกจ่ายอัตโนมัต)ิ : เลือก Enabled
- Starting IP Address : 192.168.101.100 คือ การกําหนด IP เริ มต้ นให้ กับ DHCP Server
เพือทําการแจกจ่ายหมายเลข IP ให้ กบั อุปกรณ์อืนๆ ทีอยู่ในวง LAN เดียวกัน
- IP Pool Count : 100 คือ จํานวน IP ทีสามารถแจกจ่ายอัตโนมัติได้ ในทีนี  หมายเลข IP จะมี
ค่าในช่วง 192.168.101.100 ถึง 192.168.101.199 (จํานวน 100 หมายเลข)
- กําหนดค่าเสร็จแล้ ว กดปุ่ ม SAVE

14. เมือเราทําการเปลียน Router Local IP Address แล้ ว เราจะไม่สามารถเข้ าหน้ าเว็บเพือ Configure
Router ต่อไปได้ อีก เราจะต้ องทําการกําหนดค่า IP ทีเครื อง Computer ของเราใหม่ โดยทําตาม
ขันตอนที

 3 แต่เมือถึงขันตอนที

 3.4 ให้ ทําการกําหนดค่าต่างๆ ดังนี 
- เลือก Use the following IP Address และ Use the following DNS server addresses
- IP address : 192.168.101.102 (กําหนดเป็ นเลขอะไรก็ได้ ตามช่วงของ DHCP Server ทีแจก
ให้ ซึงในทีนีม ีช่วงตังแต่
 192.168.101.100 ถึง 192.168.101.199 โดยให้ ละเว้ นค่า Starting
IP คือ 192.168.101.100)
- Subnet mask : 255.255.255.0
- Default gateway : 192.168.101.1 (คือค่า IP Router ทีเรากําหนดใหม่ นัน เอง)
- เสร็จแล้ วกด OK

15. เมือเปลียนค่า IP ทีเครือง Computer ของเราเรียบร้ อยแล้ ว ให้ เปิ ด Web Browser แล้ วพิมพ์หมายเลข
IP Address : 192.168.101.1 (ซึงเป็ นค่า IP Router ทีเรากําหนดใหม่) จะปรากฏหน้ าต่างขึ นมา ให้ ใส่
Username : admin, Password : admin เหมือนเดิม
16. หลังจาก Login เข้ ามาแล้ ว ให้ ไปที Tab Advanced Setup ส่วนทีเราจะกําหนดค่า มีแค่ 2 ส่วนคือ
Firewall และ NAT
- Firewall ให้ ทําการ Disable เสร็จแล้ วกดปุ่ ม SAVE ดังภาพด้ านล่าง

- NAT คือ การทํา Port Forwarding จาก Router ไปยัง อุป กรณ์ภายในวง LAN จากภาพ
ด้ านล่างให้ เลือก Virtual Server

- Virtual Server จะปรากฏหน้ าจอ ดังภาพด้ านล่าง ให้ ทําการกําหนดค่าตามภาพ (ให้ คลิกปุ่ ม
SAVE ทุกครัง ต่อการกําหนด 1 Rule)

17. ไปที Access Management -> DDNS กําหนดค่าต่างๆ ตามภาพด้ านล่าง

- Dynamic DNS : Activated
- My Host Name : woc4phetburi.dyndns.org (ใส่ชือ Domain Name ทีสมัครไว้ กบั
DynDns.com)
- E-mail Address : mklrooms@hotmail.co.th (ใส่ E-mail ทีทําการสมัครกับ DynDns.com)
- Username : mklrooms (ใส่ username ทีทําการสมัครกับ DynDns.com)
- Password : goodluck1234 (ใส่ password ทีทําการสมัครกับ DynDns.com)
18. ไปที Tab Maintenance -> Administration จะปรากฏหน้ าจอ ดังภาพด้ านล่าง หากต้ องการเปลียน
Password สําหรับเข้ าใช้ งาน Router ก็สามารถเปลียนได้ จากตรงนี 

19. หากเราต้ องการ Back up การตังค่
 า Configure ข้ างต้ น สามารถทําได้ โดยเข้ าไปที Maintenance ->
Firmware

- หากต้ องการ Back up file ให้ คลิกทีปมุ่ ROM SAVE จะปรากกฎหน้ าต่างขึ นมาให้ Save คลิก
“ตกลง” ดังภาพ

- หากมี File Back up อยู่แล้ วต้ องการ Import เข้ ามาให้ ไปที New Romfile Location แล้ ว
Browse หาไฟล์ทีต้องการ ดังภาพ จากนันคลิ
 กปุ่ ม UPGRADE

20. เมือทําการกําหนดค่าต่างๆ เรียบร้ อยแล้ ว ให้ Restart ระบบ 1 ครัง ไปที Maintenance -> SysRestart
ซึงจะมี 2 ค่าให้ เลือก คือ Current Settings และ Factory Default Settings จะปรากฏหน้ าจอ ดังภาพ

21. เมือ Restart เสร็จแล้ ว ให้ ไปที Status -> Device Info ถ้ าตังค่
 าถูกต้ อง สถานะจะขึ นเป็ น UP แสดงว่า
เราสามารถใช้ Internet ได้ แล้ ว

22. เปิ ด Web Browser ขึ นมา ตรงช่อง Address พิมพ์หมายเลข IP Camera : 192.168.101.100 หรื อ
Domain Name : woc4phetburi.dyndns.org ว่าสามารถเข้ าดูกล้ องผ่าน Internet ได้ หรือไม่

23. จากข้ อ 22 เป็ นการเช็คภายในวง LAN เดียวกัน เราต้ องทดสอบจาก Internet ภายนอก โดยการใช้
โทรศัพท์มือถือ แล้ วปล่อยสัญญาณ Wireless ทีเครื อง Computer ของเราเลือกรับ IP อัตโนมัติ แล้ ว
ลองเปิ ดดูอีกครัง
24. หากไม่มีข้อผิดพลาด จะปรากฏหน้ าจอดังภาพด้ านล่าง

