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คุณสมบัติท่ีกำหนดความเปนเมืองอัจฉริยะ คือ ความสามารถในการทำงานรวมกันของระบบตาง ๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบ       

ของเมือง โดยการทำงานรวมกันของระบบตาง ๆ จะอาศัยการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางระบบ ดังน้ัน ขอมูลจึงเปน         

ทรัพยากรสำคัญท่ีสามารถเปล่ียนความสามารถของเมือง ชวยในการพัฒนาระบบและบริการ รวมถึงสนับสนุนการตัดสิน   

ใจอยางชาญฉลาด ส่ิงเหลาน้ีเกิดข้ึนไดโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชวยใหการจัดการและจัดเก็บฐานขอมูลขนาด   

ใหญใหมีรูปแบบและคุณสมบัติท่ีระบบคอมพิวเตอรสามารถเขาใจได โดยทำใหขอมูลท่ีปรากฏในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

เหลาน้ีกลายเปนขอมูลดิจิทัลท่ีเปนกลาง ซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนและเช่ือมตอกันบนเครือขายอินเทอรเน็ต ระหวางระบบท่ี   

ตางกัน ไดงาย รวดเร็ว และขามพนขีดจำกัดเร่ืองปริมาณของขอมูลท่ีมีจำนวนมหาศาลได วิธีการท่ีนำมาใชปรับเปล่ียนฐาน       

ขอมูลตนฉบับจำนวนมากซ่ึงปะปนกันอยูท้ังแบบมีโครงสราง (structured information) และแบบไมมีโครงสราง       

(unstructured information) ใหเปนขอมูลดิจิทัลท่ีเปนกลางน้ีเรียกวา การกำกับขอมูล (annotation) โดยวิธีการกำกับ         

ขอมูลท่ีชวยจัดการกับฐานขอมูลขนาดใหญซ่ึงอยูในรูปแบบของขอมูล (data) และสารสนเทศ (information) ขนาดใหญ       

อยางไดผลและเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปก็คือ การใชเมตาดาตา (metadata) ซ่ึงเปนชุดของขอมูลท่ีถูกกำหนดข้ึนเปน     

พิเศษเพ่ือใชอธิบายขอมูลหรือสารสนเทศท่ีตองการ อาจเปนการใหรายละเอียดวาแตละสวนของขอมูลท่ีตองการน้ัน ๆ คือ     

อะไร มีโครงสรางอะไรบาง มีความสัมพันธกับขอมูลอ่ืน ๆ อยางไร มีแหลงจัดเก็บท่ีไหนและรูปแบบใด ซ่ึงการอธิบายราย           

ละเอียดของเมตาดาตาไมเก่ียวของใด ๆ กับการวิเคราะหเน้ือหาและคุณภาพของขอมูลท่ีปรากฏในฐานขอมูลน้ัน ๆ 

ปจจุบันการกำหนดรูปแบบและลักษณะของเมตาดาตาท่ีคอนขางหลากหลาย แตกตางกันไปตามนโยบายและแนวทางการ 

กำกับขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกสหรือขอมูลดิจิทัลของแตละองคกร ซ่ึงเคารางเมตาดาตาตามมาตรฐานท่ีไดรับความนิยม   

อาทิ Dublin Core, TEI (Text Encoding Initiative), EAD (Encoded Archives Description), IMS (IMS Global                           

Learning Consortium), DDI (Data Documentation Initiative Standard) ยังไมเหมาะสมและเพียงพอตอการกำกับ             

ขอมูลเมืองอัจฉริยะ เพ่ือใหการจัดเก็บ การใชงาน และแลกเปล่ียนขอมูลเมืองอัจฉริยะใหทำไดงาย  

ระบบตรวจสอบดวยวิดีโอเปนสวนประกอบหน่ึงท่ีมีความสำคัญตอเมืองอัจฉริยะ เปนดัชนีในการช้ีวัดถึงความปลอดภัย   

และการจราจรของเมืองอัจฉริยะ ดังน้ันขอมูลภายในระบบตรวจสอบดวยวิดีโอจึงเปนขอมูลท่ีจำเปนตองจัดเก็บ ใชงาน     

และแลกเปล่ียนขอมูลกับระหวางระบบตรวจสอบดวยวิดีโอและระบบอ่ืน ๆ ภายในเมืองอัจฉริยะ  

สวนประกอบท่ีสำคัญสวนหน่ึงของระบบตรวจสอบดวยวิดีโอ คือ กลองโทรทัศนวงจรปด ซ่ึงเปนสวนประกอบ

หลักท่ีทำหนาท่ีถายภาพบริเวณท่ีเฝาระวัง  เปรียบเสมือนตาระยะไกลในการเฝามอง  ปจจุบันมีผูผลิตกลองโทรทัศน

วงจรปดเปนจำนวนมาก แตผูผลิต ตางย่ีหอ, รุน หรือระบบ มีการกำหนดเมตาดาตาท่ีแตกตางกันไป ทำใหเปนอุปสรรคใน

การจัดเก็บเพ่ือการใชงาน และการแลกเปล่ียนขอมูล จึงไดกำหนดมาตรฐานน้ีข้ึน สำหรับกำหนดชุดอิลิเมนต เพ่ือใชกำกับ

ขอมูลในแนวทางเดียวกัน และสามารถใชอางอิงตอไป 

มาตรฐานน้ีเปนเลมหน่ึงในอนุกรมของมาตรฐานเมตาดาตาสำหรับขอมูลเมืองอัจฉริยะ ซ่ึงมีโครงสรางของอนุกรม 

มาตรฐาน ดังน้ี  
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มาตรฐานเมตาดาตาสำหรับขอมูลเมืองอัจฉริยะ 
เลม 2 ระบบตรวจสอบดวยวิดีโอ  

สวนท่ี 2 กลองโทรทัศนวงจรปด 

1. ขอบขาย 

1.1 ท่ัวไป 

มาตรฐานน้ีใหรายละเอียดขอกำหนดพ้ืนฐานของชุดอิลิเมนต (element set) ท่ีใชกำกับขอมูลของกลองโทรทัศน

วงจรปด (Closed-Circuit Television Camera : CCTV Camera)  ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของระบบตรวจสอบดวยวีดีโอ ท่ี

เปนสวนสำคัญสำหรับการ เฝาระวังเพ่ือความปลอดภัย เก็บหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบการทำงาน ของบุคคลและสถานท่ี 

ภายในเมืองอัจฉริยะ ซ่ึงชุดอิลิเมนตน้ีจะชวยใหการจัดการ ส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูล ไดอยางเปนระบบ มีความสะดวก

และปลอดภัยมากข้ึน ชุดอิลิเมนตตามมาตรฐานน้ีสามารถประยุกตใชกับอุปกรณอ่ืน ท่ีทำหนาท่ีคลายกันไดดวย 

1.2 ขอยกเวน 

มาตรฐานน้ีไมครอบคลุมถึง 

– ขอกําหนดเร่ืองส่ือบันทึกขอมูลท่ีใชในการกํากับขอมูล 

– ขอกําหนดเก่ียวกับการจัดการขอมูล 

– ขอกําหนดเร่ืองวิธีแนบเมตาดาตาท่ีกําหนดเขากับตัวขอมูล 

– ขอกําหนดเก่ียวกับการแลกเปล่ียนขอมูล 

– ขอกําหนดเก่ียวกับข้ันตอนในการกํากับเมตาดาตา 

– ขอกําหนดเก่ียวกับระเบียบวิธีการใหไดมาซ่ึงการกํากับเมตาดาตา 

1.3 ขอกำหนดเพ่ิมเติม 

อาจจำเปนตองมีขอกำหนดเพ่ิมเติมสำหรับกลองโทรทัศนวงจรปดท่ีมีลักษณะอ่ืน หรือกลองท่ีมีลักษณะอ่ืนท่ี

สามารถสงขอมูลเขาสูระบบจัดการวิดีโอ  ตอไปน้ี 

– กลองโทรศัพทเคล่ือนท่ี (mobile phone camera) 

– กลองเคล่ือนท่ี (portable camera) เชน กลอง action camera, กลองถายทอดโทรทัศน 

– กลองวัดอุณหภูมิรางกาย (thermal imaging camera) 

 



 

    – กลองติดยานพาหนะ เชน กลองติดรถยนต , กลองติดโดรน 

– กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีมีโปรแกรมวิเคราะห (analytical closed-circuit television camera ) 

   

2. เอกสารอางอิง 

เอกสารอางอิงตอไปน้ี ถือเปนสวนหน่ึงของขอกำหนดในมาตรฐานน้ี สำหรับเอกสารอางอิงท่ีระบุป ใหใชอางอิง

เฉพาะฉบับน้ันเทาน้ัน สวนเอกสารอางอิงท่ีไมไดระบุป  ใหใชฉบับลาสุดท่ีประกาศ (รวมท้ังฉบับแกไข) 

มอก. 2730 เลม 1 - 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เมตาดาตาสําหรับขอมูลวัฒนธรรมและภูมิปญญา เลม 1 

ท่ัวไป 

ศอ. ๔๐๑๓ เมตาดาตา - การจัดหมวด หมู 

ISO 22311 Societal security - Video-surveillance - Export interoperability 

ISO/IEC 15938-5:2003  Information technology - Multimedia content description interface 

Part 5: Multimedia description schemes 

ISO/IEC 18038:2020 Information technology - Computer graphics, image processing and 

environmental representation - Sensor representation in mixed and 

augmented reality 

ISO 15836-1 Information and documentation - The Dublin Core metadata element set - 

Part 1: Core elements 

ISO 6709:2008 Standard representation of geographic point location by coordinates 

 

 

3. บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานน้ีมีดังตอไปน้ี 

3.1 เมตาดาตา (metadata) หมายถึง ชุดของขอมูลเชิงโครงสรางซ่ึงใชอธิบาย ระบุ ช้ีบงขอมูลหรือสารสนเทศอ่ืนเพ่ือให

สะดวกตอการรวบรวม การนําไปใชงาน และการจัดการ 

3.2 เอนทิตี (entity) หมายถึง ส่ิงท่ีสนใจใด ๆ ก็ตามซ่ึงระบุไดวามีอยูจริง ระบุตัวตนและอางอิงถึงได รวมท้ังสามารถนํา

มาแยก หรือจําแนกความแตกตางทางดานคุณสมบัติไดและตองการเก็บรวบรวมไวในระบบคอมพิวเตอรเพ่ือวัตถุประสงค

ใดวัตถุประสงคหน่ึง 
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หมายเหตุ เอนทิตีอาจมีคุณสมบัติเดนชัดเชิงรูปธรรม หรืออาจมีคุณสมบัติเชิงนามธรรม หรืออาจมีคุณสมบัติแบบอ่ืน หรือรวมกันก็ได 

3.3 อิลิเมนต (element) หมายถึง หนวยขอมูลยอยท่ีใชกํากับคุณสมบัติของเอนทิตี โดยอิลิเมนตสามารถแบงประเภท

ตามคุณสมบัติของเอนทิตีท่ีอิลิเมนตน้ันกํากับอยู ไดเปน 

- อิลิเมนตหลัก (core element) 

- อิลิเมนตขยาย (extended element) 

- อิลิเมนตยอย (sub element) 

3.4 อิลิเมนตหลัก (core element) หมายถึง หนวยขอมูลยอยท่ีใชกํากับ ขอมูลพ้ืนฐาน หรือคุณสมบัติท่ัวไป  หรือ

คุณสมบัติหลักของเอนทิตี 

3.5 อิลิเมนตขยาย (extended element) หมายถึง หนวยขอมูลยอยท่ีใชกํากับ ขอมูลสวนขยาย หรือขอมูลสวนเพ่ิมของ

เอนทิตี  หรืออิลิเมนตหลัก 

3.6 อิลิเมนตยอย (sub element) หมายถึง หนวยขอมูลยอยท่ีใชกํากับขอมูลสวนยอยของอิลิเมนตหลัก หรือขอมูลสวน

ยอยของอิลิเมนตขยาย 

3.7 เลขกํากับ หมายถึง ตัวเลขท่ีใชช้ีบงอิลิเมนต 

3.8 ขอมูลท่ีใชระบุตัวตนของทรัพยากร (uniform resource identifier: URI) หมายถึง ขอมูลท่ีใชระบุตัวตนของ

ทรัพยากรบนเครือขายอินเทอรเน็ตซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานท่ี (Internet Assigned Numbers Authority: IANA) กําหนด

ไว ซ่ึงตอไปในมาตรฐานน้ีจะใชคําวา URI แทน 

3.9 ศัพทควบคุม (controlled vocabulary) หมายถึง ศัพทท่ีกําหนดข้ึนสําหรับใชเปนตัวเลือกในการบันทึกขอมูลเมตา

ดาตา 

หมายเหตุ: การกําหนดศัพทควบคุม ก็เพื่อใหสามารถเขาถึงเนื้อหาและสืบคนขอมูลไดรวดเร็วและตรงตามความตองการ โดยชุดของศัพทควบคุมจะอยูในรูป   
แบบของรายการคํา หรือดรรชนีเพื่อบังคับใหเลือกเฉพาะศัพทที่กําหนดให เทานั้น ขอดีของการใชศัพทควบคุมคือ ชวยลดความหลากหลายของการ       
ใชคํา หรือภาษาที่ผูคนหาขอมูลกําหนดขึ้นเอง ซึ่งทําใหแสดงผลของการคนคืนมากเกินความจําเปนและสิ่งที่คนไดอาจไมตรงกับความตองการ 

3.10 เมืองอัจฉริยะ (smart city) หมายถึง การบูรณาการระบบทางกายภาพ  ดิจิทัล และมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ ใน

สภาพแวดลอมท่ีสรางข้ึน เพ่ือสงมอบความม่ังค่ัง ย่ังยืน ในอนาคต สำหรับพลเมือง 

3.11 กลองโทรทัศนวงจรปด (Closed-Circuit Television Camera: CCTV Camera) หมายถึง กลองท่ีใชกับระบบ

ตรวจสอบดวยวิดีโอ ทำหนาท่ีถายภาพและสงสัญญาณภาพไปยังชุดจอภาพและ/หรือระบบจัดการวิดีโอ ซ่ึงตอไปใน

มาตรฐานน้ีจะเรียกวา “กลอง” 
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3.12 ระบบตรวจสอบดวยวิดีโอ (video surveillance system: VSS) หมายถึง ระบบท่ีประกอบดวยกลองโทรทัศน

วงจรปด  รวมถึงอุปกรณสำหรับการตรวจสอบและอุปกรณท่ีเก่ียวของโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการสงและควบคุม ซ่ึงจำเปน

สำหรับการเฝาระวังในพ้ืนท่ีคุมครอง 

หมายเหตุ: ระบบตรวจสอบดวยวีดิโอรูจักกันในชื่อระบบโทรทัศนวงจรปด (closed circuit television: CCTV) 

3.13 ระบบจัดการวิดีโอ (video management system: VMS) หมายถึง สวนประกอบของระบบตรวจสอบดวยวิดีโอ ท่ี

ทำหนาท่ีรวบรวมวิดีโอจากกลองและแหลงขอมูลอ่ืน บันทึกวิดีโอไปยังอุปกรณหนวยเก็บขอมูล และมีสวนติดตอ 

(interface) ซ่ึงใชไดท้ังดูวิดีโอท่ีกำลังถายทอดจากกลอง และเขาถึงวิดีโอท่ีบันทึกไวโดยระบุตำแหนงเวลาได 

 

4. ชุดอิลิเมนต (element set) 
 

4.1 ความสัมพันธของชุดอิลิเมนต 

โครงสรางของชุดอิลิเมนตท่ีกํากับคุณสมบัติของเอนทิตี ประกอบดวย อิลิเมนตหลัก อิลิเมนตขยาย และอิลิเมนต       

ยอย โดยมีความสัมพันธของอิลิเมนตท้ัง 3 ประเภท เปนดังแสดงในรูปท่ี 1 
 

 

รูปท่ี 1 ความสัมพันธของชุดอิลิเมนตในเอนทิตี 

(ขอ 4.1) 

 

โดยกําหนดใหแตละอิลิเมนตมีสวนประกอบดังตารางท่ี 1 เพ่ือใหการกํากับขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

เช่ือมโยงกันไดและแลกเปล่ียนขอมูลกันไดโดยงาย 
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ตารางท่ี 1 สวนประกอบอิลิเมนต 

(ขอ 4.1) 

 

มาตรฐานน้ีกําหนดชุดอิลิเมนตหลักและอิลิเมนตขยาย ไวรวม 13 อิลิเมนต แบงเปน อิลิเมนตหลัก 9 อิลิเมนต               

และอิลิเมนตขยาย 4 อิลิเมนต และมีอิลิเมนตยอยอีก 37  อิลิเมนต ดังแสดงในรูป 

มาตรฐานน้ีระบุรายละเอียดการกํากับชุดอิลิเมนตไวในขอ 5 ท้ังน้ีชุดอิลิเมนตสําหรับการกํากับขอมูลของกลอง   

โทรทัศนวงจรปด และตัวอยางการกํากับขอมูล ใหไวในภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข. ตามลําดับ 

 

4.2 การเพ่ิมอิลิเมนต 

ในกรณีท่ีขอมูลเมืองอัจฉริยะท่ีแลกเปล่ียนกันในกลองโทรทัศนวงจรปดมีรายละเอียดท่ีจําเปนตองระบุเพ่ิมเติม 

เพ่ือใหขอมูลมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน ใหกําหนดอิลิเมนตเพ่ิมเติมได โดยกําหนดใหมีสวนประกอบอิลิเมนตดังตารางท่ี 1       

และตองมีการทําเคร่ืองหมายดอกจัน (*) ไวทายเลขกํากับของอิลิเมนตท่ีกําหนดเพ่ิมเติม ตัวอยางการเพ่ิมอิลิเมนตดังภาค     

ผนวก ค. 
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สวนประกอบ   ความหมาย 

ช่ืออิลิเมนต  ช่ือเรียกอิลิเมนตเปนตัวอักษรโรมัน 

เลขกํากับ   เลขช้ีบงอิลิเมนต 

ความหมายของอิลิเมนต  ขอความอธิบายลักษณะคุณสมบัติของเอนทิตี 

การกํากับอิลิเมนต  วิธีการระบุ หรือวิธีอธิบายคุณสมบัติของเอนทิตี 

ประเภทอิลิเมนต  อิลิเมนตหลัก หรืออิลิเมนตขยาย หรืออิลิเมนตยอย 

จำนวนขอมูล   จํานวนท่ียอมใหมีอิลิเมนตซ้ำไดในเอนทิตีเดียวกัน 

รายการอิลิเมนตยอย  อิลิเมนตยอยท่ีปรากฏในมาตรฐานน้ี 



 

 

หมายเหตุ  ขอมูลในแตละอิลิเมนต  ประกอบดวย 2 สวนคือ เลขกำกับ และชื่ออิลิเมนตภาษาไทย 
              PTZ หมายถึง Pan Tilt Zoom 

รูปท่ี 2 ชุดอิลิเมนตสำหรับการกำกับขอมูลกลองโทรทัศนวงจรปด 

(ขอ 4.2) 
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5. รายละเอียดของอิลิเมนต 

มาตรฐานน้ี  มีการนำอิลิเมนตท่ีกำหนดไวใน มอก. 2730 เลม 1-2559 เมตาดาตาสำหรับขอมูลวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญา เลม 1 ท่ัวไป มาใช และกำหนดอิลิเมนตใหมเพ่ิมเติมสำหรับกำกับขอมูลเมืองอัจฉริยะ กลอง 

โดยกำหนดเลขกำกับสำหรับอิลิเมนตท่ีเพ่ิมเติมเปนเลข 50xx  เพ่ือช้ีบงอิลิเมนตกำกับขอมูลกลอง โดยมีราย

ละเอียดดังตอไปน้ี 

 

5.1 ช่ือกลอง 

เลขกำกับ:  1 

ช่ืออิลิเมนต:  title 

ความหมายของอิลิเมนต:  ช่ือท่ีใชเรียกกลองโทรทัศนวงจรปด  

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความ 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตหลัก 

จำนวนขอมูล: มากกวาหรือเทากับ 1 ( ≥ 1) 

รายการอิลิเมนตยอย: 

5.1.1. ช่ือเรียกกลอง 

เลขกำกับ:  1.1  

ช่ืออิลิเมนต:  name 

ความหมายของอิลิเมนต:  ช่ือท่ีใชเรียกกลองโทรทัศนวงจรปด  

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความ เชน เนคเทค-กลอง-1, ศูนยราชการ-CCTV-1 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.1.2. ภาษา 

เลขกำกับ:  1.2  

ช่ืออิลิเมนต:  language   

ความหมายของอิลิเมนต:  ภาษาท่ีใชเรียกช่ือกลองโทรทัศนวงจรปด เชน ไทย, จีน, อังกฤษ   
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การกำกับอิลิเมนต:  ขอความหรือรหัสกำกับ ท่ีใชระบุช่ือภาษา (ดูขอ ง.1) 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.1.3  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ของช่ือเรียก 

เลขกำกับ:  1.99 

ช่ืออิลิเมนต:  other 

ความหมายของอิลิเมนต:  ช่ือเรียกอ่ืน ๆ ท่ีใชเรียกกลอง   

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความ 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต title ดวย XML: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<metadata> 

<title>  

<name>เนคเทค-กลอง-1</name> 

<language>ไทย</language> 

<other>LPR-Cam-1</other> 

</title> 

</metadata> 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต title ดวย JSON: 

{ 

"title": { 

  "name": "เนคเทค-กลอง-1", 

  "language": "ไทย", 
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"other": "LPR-Cam-1" 

  } 

} 

 

5.2 รหัสช้ีบง 

เลขกำกับ:  2 

ช่ืออิลิเมนต:  identifier 

ความหมายของอิลิเมนต:  รหัสท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือใชแทนขอมูลกลองโทรทัศนวงจรปด เพ่ือลดความซ้ำซอนของขอมูล 

เดียวกัน  

การกำกับอิลิเมนต:  ชุดตัวเลข และหรือตัวอักษร สำหรับใชช้ีบงกลองโทรทัศนวงจรปด เชน  

nectec.nstda.or.th/cctv-011f-6e5e  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตหลัก 

จำนวนขอมูล: เทากับ 1 ( = 1) 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต identifier ดวย XML: 

<?xml version=“1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<metadata> 

<identifier>nectec.nstda.or.th/cctv-011f-6e5e</identifier> 

</metadata> 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต identifier ดวย JSON: 

{ 

"identifier": "nectec.nstda.or.th/cctv-011f-6e5e" 

} 
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5.3 วันเวลา 

เลขกำกับ:  5 

ช่ืออิลิเมนต:  date 

ความหมายของอิลิเมนต: วันเวลาติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด  

การกำกับอิลิเมนต: กำกับโดยใชตัวเลข ประกอบดวย ป(พ.ศ.) เดือน วันท่ี และ ช่ัวโมง นาที วินาที ในรูปแบบ                     

yyyy-mm-dd hh:mm:ss เชน 2563-11-25 10:20:05 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตหลัก 

จำนวนขอมูล:  มากกวาหรือเทากับ 1 ( ≥ 1) 

รายการอิลิเมนตยอย: 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต date ดวย XML: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<metadata> 

<date>2563-01-30 10:20:05<</date> 

</metadata> 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต date ดวย JSON: 

{ 

"date":"2563-01-30 10:20:05" 

        } 

 

 

5.4 คำสำคัญ 

เลขกำกับ:  6 
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ช่ืออิลิเมนต:  keyword 

ความหมายของอิลิเมนต:  คำสำคัญ ท่ีระบุลักษณะเดน เพ่ือชวยในการสืบคนกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความ 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตหลัก 

จำนวนขอมูล: มากกวาหรือเทากับ 1 ( ≥ 1) 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต keyword ดวย XML: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<metadata> 

<keyword>เนคเทค-กลอง-1</keyword> 

<keyword>ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ</keyword> 

</metadata> 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต keyword ดวย JSON: 

{ 

"keyword": ["เนคเทค-กลอง-1", "ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ"] 

} 

 

5.5 ส่ือ 

เลขกำกับ:  9 

อิลิเมนต:  media 

ความหมายของอิลิเมนต:  คุณลักษณะหรือรายละเอียดของไฟลวิดีโอ 

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความระบุประเภทของส่ือ คุณลักษณะหรือรายละเอียดของไฟลวิดีโอ 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตหลัก 
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จำนวนขอมูล: มากกวาหรือเทากับ 1 ( ≥ 1) 

รายการอิลิเมนตยอย: 

5.5.1. ชองทางเขาถึงขอมูล 

เลขกำกับ 9.107 

ช่ืออิลิเมนต:  accessibility 

ความหมายของอิลิเมนต:  ขอมูลท่ีระบุการเขาถึงขอมูลวาเก็บอยูท่ีไหน ตำแหนงใด เขาถึงขอมูลอยางไร   

การกำกับอิลิเมนต: ขอความระบุการเขาถึงขอมูล เชน URI  ช่ือไฟล  ตำแหนงพ้ืนท่ีจัดเก็บ   

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.5.2. แหลงท่ีมาของส่ือ   

เลขกำกับ 9.5001 

ช่ืออิลิเมนต:  source  

ความหมายของอิลิเมนต:  แหลงท่ีมาของส่ือ 

การกำกับอิลิเมนต: ขอความระบุแหลงท่ีมาของส่ือ เชน รหัสช้ีบงกลอง 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.5.3. ผูมีสิทธ์ิเขาถึงส่ือ   

เลขกำกับ 9.5002 

ช่ืออิลิเมนต:  mediaAccessRight  

ความหมายของอิลิเมนต:  ผูมีสิทธ์ิเขาถึงส่ือ 

การกำกับอิลิเมนต: ขอความระบุผูมีสิทธ์ิเขาถึงส่ือ เชน ช่ือ เลขรหัส ช่ือกลุม ช่ือช้ัน ของผูมิสิทธ์ิเขาถึง             

ส่ือ 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.5.4. ไฟลส่ือ 

เลขกำกับ 9.5003 

ช่ืออิลิเมนต:  mediaFile 
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ความหมายของอิลิเมนต: คุณลักษณะหรือรายละเอียดของไฟลส่ือ ประเภทไฟลวิดีโอ ไฟลเสียง ไฟล       

ภาพ   

การกำกับอิลิเมนต: ขอมูลซ่ึงระบุคุณลักษณะ หรือรายละเอียดของไฟลส่ือ (เปนชุดของอิลิเมนต อางอิง       

ตาม ISO/IEC 15938-5:2003  ขอ 6.4 ขอ 8.2.4 และขอ 9.2.2.3) 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.5.5. ระดับความเปนสวนตัว   

เลขกำกับ 9.5004 

ช่ืออิลิเมนต:  privacyLevel  

ความหมายของอิลิเมนต: ระดับความเปนสวนตัวของขอมูลท่ีอยูในส่ือ เชน เน้ือหาขอมูลประเภทบุคคล       

ภาพท่ีมีลิขสิทธ์ิ เปนตน 

การกำกับอิลิเมนต: ขอความระบุระดับความเปนสวนตัวของขอมูล (เปนศัพทควบคุม ดูขอ ง.2) 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย   

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต media ดวย XML: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<metadata> 

<media> 

<accessibility>rtsp://nectec.nstda.or.th/profile1</accessibility> 

<source>camera-14336688-61af-5406</source> 

<mediaAccessRight>suporn.muannou@nectec.or.th</mediaAccessRight> 

<mediaAccessRight>suporn muannou</mediaAccessRight> 

<mediaFile> 

<CreationCoordinates> 

         <Date><TimePoint>2020-08-03T14:13+01:00</TimePoint></Date> 

</CreationCoordinates> 

<MediaTime> 
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<MediaTimePoint>2020-08-03T14:13+01:00</MediaTimePoint> 

<MediaDuration>PT9N10F</MediaDuration> 

</MediaTime> 

<MediaFormat> 

<Content>video</Content> 

<FileFormat>mpeg</FileFormat> 

<FileSize>666478608</FileSize> 

<VisualCoding> 

<Format colorDomain="color">MPEG-1 Video</Format> 

<Pixel aspectRatio="0.75" bitsPer="8"/> 

<Frame height="1080" width="1920" rate="25"/> 

</VisualCoding> 

<AudioCoding> 

<Format>MPEG-1 Audio</Format> 

<AudioChannels front="3" rear="2" lfe="1">6  

</AudioChannels> 

</AudioCoding> 

</MediaFormat> 

</mediaFile> 

<privacyLevel>public</privacyLevel> 

</media> 

</metadata> 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต media ดวย JSON: 

{ 
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"media": { 

"accessibility":"rtsp://nectec.nstda.or.th/profile1/", 

"source":"camera-14336688-61af-5406", 

"mediaAccessRight":{"suporn.muannou@nectec.or.th", 

       "suporn muannou"}, 

"mediaFile":{ 

  "CreationCoordinates": { 

  "Date": { 

  "TimePoint": "2020-08-03T14:13+01:00" 

  } 

  }, 

  "MediaTime": { 

  "MediaTimePoint": "2020-08-03T14:13+01:00", 

  "MediaDuration": "PT9N10F" 

  }, 

  "MediaFormat": { 

  "Content": "video", 

  "FileFormat": "mpeg", 

  "FileSize": "666478608", 

  "VisualCoding": { 

  "Format": { 

  "@colorDomain": "color", 

  "#text": "MPEG-1 Video" 

  }, 

  "Pixel": { 
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  "@aspectRatio": "0.75", 

  "@bitsPer": "8" 

  }, 

  "Frame": { 

  "@height": "1080", 

  "@width": "1920", 

  "@rate": "25" 

  } 

  }, 

  "AudioCoding": { 

  "Format": "MPEG-1 Audio", 

  "AudioChannels": { 

  "@front": "3", 

  "@rear": "2", 

  "@lfe": "1", 

  "#text": "6" 

  } 

  } 

  } 

}, 

"privacyLevel":"public", 

} 

} 

5.6 เจาของกลอง 

เลขกำกับ:  10 
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ช่ืออิลิเมนต:  right 

ความหมายของอิลิเมนต:  เจาของกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:   ขอความท่ีระบุ ช่ือบุคคล หรือช่ือนิติบุคคลท่ีเปนเจาของกลองโทรทัศนวงจรปด 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตหลัก 

จำนวนขอมูล: มากกวาหรือเทากับ 1 ( ≥ 1) 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต right ดวย XML: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<metadata> 

<right>ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ</right> 

</metadata> 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต right ดวย JSON: 

{ 

"right": "ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ" 

} 

5.7 ตำแหนง 

เลขกำกับ:  11 

ช่ืออิลิเมนต:  location 

ความหมายของอิลิเมนต:  ตำแหนงกลองโทรทัศนวงจรปด และ ตำแหนงวัตถุท่ีกลองบันทึกภาพได  

การกำกับอิลิเมนต: ขอความหรือตัวเลขระบุตำแหนงกลองโทรทัศนวงจรปด และ ตำแหนงวัตถุท่ีกลองบันทึก     

ภาพได  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตหลัก 

จำนวนขอมูล: มากกวาหรือเทากับ 1 ( ≥ 1) 

รายการอิลิเมนตยอย 

5.7.1  ตำแหนงวัตถุ 

        เลขกำกับ:  11.5001 

        ช่ืออิลิเมนต:  objectLocation 
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        ความหมายของอิลิเมนต:  ตำแหนงวัตถุท่ีกลองบันทึกภาพได 

        การกำกับอิลิเมนต:  กำกับโดยใชขอความหรือตัวเลข โดยบังคับการกำกับขอมูลอยางนอยในรูปแบบ

ตำแหนงทางภูมิศาสตร ท่ีประกอบดวย ละติจูด ลองจิจูด อัลติจูด 

        ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.7.2  ตำแหนงกลอง 

        เลขกำกับ:  11.5002 

        ช่ืออิลิเมนต:  cameraLocation 

        ความหมายของอิลิเมนต:  ตำแหนงท่ีติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด 

        การกำกับอิลิเมนต:  กำกับโดยใชขอความหรือตัวเลข โดยบังคับการกำกับขอมูลอยางนอยในรูปแบบ

ตำแหนงทางภูมิศาสตร ท่ีประกอบดวย ละติจูด ลองจิจูด อัลติจูด 

        ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต location ดวย XML: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<metadata> 

      <location> 

  <objectLocation>14.077832, 100.601302,6m</objectLocation> 

  <objectLocation>14°04'40.2"N  100°36'04.7"E 6m</objectLocation> 

<cameraLocation>14.077856, 100.601318, 9m</cameraLocation> 

<cameraLocation>14°04'40.3"N 100°36'04.7"E 9m</cameraLocation> 

<cameraLocation>112 ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี</cameraLocation> 

           <cameraLocation>ช้ัน 1 หนาตึกเนคเทค</cameraLocation>   

      </location> 

 

</metadata> 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต location ดวย JSON: 
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{ 

"location": { 

"objectLocation":[ 

"14.077832, 100.601302, 6m", 

"4°04'40.2"N  100°36'04.7"E 6m", 
], 

"cameraLocation":[ 

"14.077856, 100.601318, 9m", 

"14°04'40.3"N 100°36'04.7"E 9m", 
  "112 ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ถ.พหลโยธิน  

ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี", 

"ช้ัน 1 หนาตึกเนคเทค" 

] 

} 

} 

5.8 ขอมูลเฉพาะของกลอง 

เลขกำกับ:  5001 

ช่ืออิลิเมนต: cameraProperty 

ความหมายของอิลิเมนต: ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความระบุขอมูลเฉพาะของกลองโทรทัศนวงจรปด 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตหลัก 

จำนวนขอมูล: มากกวาหรือเทากับ 1 ( ≥ 1) 

รายการอิลิเมนตยอย: 

5.8.1. ย่ีหอ 

เลขกำกับ:  5001.1 

ช่ืออิลิเมนต:  brand 
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ความหมายของอิลิเมนต: ย่ีหอของกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความท่ีระบุขอมูลย่ีหอของกลองโทรทัศนวงจรปด 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.8.2. แบบ 

เลขกำกับ:  5001.2 

ช่ืออิลิเมนต:  model 

ความหมายของอิลิเมนต: แบบของกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความท่ีระบุขอมูลแบบของกลองโทรทัศนวงจรปด 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.8.3. รุน 

เลขกำกับ:  5001.3 

ช่ืออิลิเมนต:  version 

ความหมายของอิลิเมนต: รุนของกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความท่ีระบุขอมูลรุนของกลองโทรทัศนวงจรปด 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.8.4. รูปแบบการเขาและถอดรหัสท่ีสนับสนุน 

เลขกำกับ:  5001.4 

ช่ืออิลิเมนต:  supportedCodec 

ความหมายของอิลิเมนต:   รูปแบบการเขารหัสและถอดรหัสไฟลส่ือท่ีสนับสนุน 

การกำกับอิลิเมนต: ขอความระบุรูปแบบการเขารหัส/ถอดรหัส (เปนศัพทควบคุม ดูขอ ง.3) 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.8.5. รูปแบบนามสกุลท่ีสนับสนุน 

เลขกำกับ:  5001.5 

ช่ืออิลิเมนต:  supportedFormat 

ความหมายของอิลิเมนต:   รูปแบบนามสกุลของไฟลส่ือท่ีสนับสนุน 

การกำกับอิลิเมนต: ขอความระบุรูปแบบการเก็บบันทึก (เปนศัพทควบคุม ดูขอ ง.4) 
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ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.8.6. รูปแบบโพรโทคอลการส่ือสารท่ีสนับสนุน 

เลขกำกับ:  5001.6 

ช่ืออิลิเมนต:  supportedProtocol 

ความหมายของอิลิเมนต:   รูปแบบโพรโทคอลการส่ือสาร ท่ีสนับสนุน 

การกำกับอิลิเมนต: ขอความระบุรูปแบบโพรโทคอลการส่ือสาร (เปนศัพทควบคุม ดูขอ ง.5) 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.8.7. อัตรากรอบภาพท่ีสนับสนุน 

เลขกำกับ:  5001.7 

ช่ืออิลิเมนต:  supportedFramerate 

ความหมายของอิลิเมนต:   อัตรากรอบภาพสูงสุด ท่ีสนับสนุน 

การกำกับอิลิเมนต: ตัวเลขระบุอัตรากรอบท่ีสนับสนุน หนวยเปน FPS 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.8.8. ความละเอียดภาพท่ีสนับสนุน 

เลขกำกับ:  5001.8 

ช่ืออิลิเมนต:  supportedResolution 

ความหมายของอิลิเมนต:   ความละเอียดภาพสูงสุด ท่ีสนับสนุน 

การกำกับอิลิเมนต: ขอความระบุความละเอียดภาพ  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.8.9. อัตราบิต 

เลขกำกับ:  5001.9 

ช่ืออิลิเมนต:  supportedBitrate 

ความหมายของอิลิเมนต:   อัตราบิตของการสงขอมูลสูงสุด ท่ีสนับสนุน 

การกำกับอิลิเมนต: ตัวเลขระบุอัตราบิตของการสงขอมูล หนวยเปน kbps 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.8.10. ประเภทกลอง 
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เลขกำกับ:  5001.10 

ช่ืออิลิเมนต:  cameraType 

ความหมายของอิลิเมนต:   ประเภทของกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต: ขอความระบุประเภทกลองโทรทัศนวงจรปด (เปนศัพทควบคุม ดูขอ ง.5) 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.8.11. สนับสนุนลายน้ำ 

เลขกำกับ:  5001.11 

ช่ืออิลิเมนต:  watermark 

ความหมายของอิลิเมนต: ความสามารถสนับสนุนลายน้ำ 

การกำกับอิลิเมนต: ขอความ ระบุความสามารถสนับสนุนลายน้ำ เชน รองรับการสนับสนุนลายน้ำ ใช           

yes, 1 หรือ ไมรองรับการสนับสนุนลายน้ำ ใช no, 0  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.8.12. ตัวแปรอุปกรณแสง 

เลขกำกับ:  5001.12 

ช่ืออิลิเมนต: opticalDeviceParameter 

ความหมายของอิลิเมนต: คุณลักษณะหรือรายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณทางดานแสงในการรับภาพ  

การกำกับอิลิเมนต: กำกับโดยใชตัวเลข ระบุคาตางๆของอุปกรณทางดานแสงในการรับภาพ (เปนชุดอิลิ     

เมนต อางอิงตาม ISO22311:2012 ขอ 5.2.5.2 และ Annex A.2) 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต cameraProperty ดวย XML: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<metadata> 

<cameraProperty> 

  <brand>Camera Vision</brand> 

<model>PTZ1010</model> 
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<version>1.00</version> 

<supportedCodec>MPEG-4</supportedCodec> 

<supportedCodec>H.264</supportedCodec> 

<supportedCodec>H.265</supportedCodec> 

<supportedFormat>MPEG</supportedFormat> 

<supportedFormat>MP4</supportedFormat> 

<supportedFormat>AVI</supportedFormat> 

<supportedFormat>JPEG</supportedFormat> 

<supportedFormat>PNG</supportedFormat> 

<supportedProtocol>rtsp</supportedProtocol> 

<supportedFramerate>30</supportedFramerate> 

<supportedResolution>4096 x 2160</supportedResolution> 

<supportedBitrate>27033</supportedBitrate> 

<cameraType>PTZ</cameraType>1 

<watermark>yes</watermark> 

<opticalDeviceParameter> 

<focalLength>50mm</focalLength> 

<sensorSize>½ inch</sensorSize> 

<lensAperture>f1.4</lensAperture> 

<fovHoizontal>180°</fovHoizontal> 

<fovVertical>59°</fovVertical> 

</opticalDeviceParameter> 

</cameraProperty> 

</metadata> 

 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต cameraProperty ดวย JSON: 
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{ 

"cameraProperty": { 

   "brand":"Camera Vision", 

"model":"PTZ1010", 

"version":"1.00", 

"supportedCodec":["MPEG-4 ","H.264","H.265"], 

"supportedFormat":["MPEG","MP4","AVI","JPEG","PNG"], 

"supportedProtocol":"rtsp", 

"supportedFramerate":"30", 

"supportedResolution":"4096 x 2160", 

"supportedBitrate":"27033", 

"cameraType":"PTZ", 

"watermark":"yes", 

"opticalDeviceParameter":{ 

"focalLength":"50mm", 

"sensorSize":"½ inch", 

"lensAperture":"f1.4", 

"fovHoizontal":"180°", 

"fovVertical":"59°" 

} 

} 

} 

5.9 สถานะกลอง 

เลขกำกับ:  5002 

ช่ืออิลิเมนต:  status 

ความหมายของอิลิเมนต: สถานะของกลองโทรทัศนวงจรปด   
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การกำกับอิลิเมนต:  ขอความระบุสถานะกลองโทรทัศนวงจรปด  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตหลัก 

จำนวนขอมูล: มากกวาหรือเทากับ 1 ( ≥ 1) 

รายการอิลิเมนตยอย 

5.9.1 ภาวะกลอง 

เลขกำกับ:  5002.1 

ช่ืออิลิเมนต:  cameraStatus 

ความหมายของอิลิเมนต: ภาวะของกลองโทรทัศนวงจรปด   

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความระบุภาวะของกลองโทรทัศนวงจรปด (เปนศัพทควบคุม ดูขอ ง.7) 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.9.2 มุมกลอง 

เลขกำกับ:  5002.2 

ช่ืออิลิเมนต: cameraAngle 

ความหมายของอิลิเมนต: มุมของกลองโทรทัศนวงจรปด ซ่ึงกำหนดมุมและแกนอางอิงเปนไปตามออย  

เลอร  

การกำกับอิลิเมนต:  กำกับโดยใชตัวเลขระบุขนาดมุมการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด กับแทนหรือ 

เสาติดต้ัง (เปนชุดอิลิเมนต อางอิงตาม ISO22311:2012 ขอ 5.2.5.2 และ Annex A.2) 

 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.9.3 ตำแหนงสัมพัทธ ของกลองชนิด PTZ(pan tilt  zoom Cameras ) 

เลขกำกับ:  5002.3 

ช่ืออิลิเมนต: deviceRelativePosition 

ความหมายของอิลิเมนต: บอกตำแหนงสถานะ pan tilt  zoom ของกลองโดยบอก   

ตำแหนงแบบสัมพัทธ (Relative Positioning) ซ่ึงเปนวิธีการบอกตำแหนงเปรียบเทียบกันระหวางจุด 

สองจุดในท่ีน้ีหมายอางอิงตำแหนงใหมดวยการใชตำแหนงกอนหนาเปนตำแหนงอางอิงปจจุบัน 

 

-25- 



 

การกำกับอิลิเมนต:  กำกับโดยใชตัวเลข ระบุคาตางๆ สถานะตำแหนงของกลองเพ่ือควบคุมใหเล่ือน 

ตำแหนงการรับภาพไดตามแกน XYZ เชน  PAN (หมุน สายตามแกน X) = 360 องศา, TILT (กม เงย  

ตามแกน Y) = 90 องศา และ Z=ZOOM (ยอ/ขยาย ตามแกน Z) = 36X (เปนชุดอิลิเมนต อางอิงตาม  

ISO22311:2012 ขอ 5.2.5.2 และ Annex A.2) 

 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต status ดวย XML: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<metadata> 

<status> 

<cameraStatus>online</cameraStatus> 

<cameraAngle> 

                  <sensorRollangble>+180°</sensorRollangble> 

                  <angletoNorth>0°</angletoNorth> 

          <obliquityAngle>40°</obliquityAngle>  

                  <platformRollangle>+90°</platformRollangle> 

                  <platformPitchangle>-90°</platformPitchangle> 

                  <PlatformHeadingangle>45°</PlatformHeadingangle> 

           </cameraAngle> 

<deviceRelativePosition> 

<deviceRelativePositionalAccuracy>0°,0°,3X</deviceRelativePositionalAccuracy> 

<deviceRelativePositionX>360°</deviceRelativePositionX> 

                     <deviceRelativePositionY>90°</deviceRelativePositionY> 

                     <deviceRelativePositionZ>36X</deviceRelativePositionZ> 
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</deviceRelativePosition> 

</status> 

</metadata> 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต status ดวย JSON: 

{ 

"status": { 

"cameraStatus":{ "online"}, 

"cameraAngle":{ 

                  "sensorRollangble": "+180°", 

                  "angletoNorth": "0°", 

          "obliquityAngle": "40°",  

                  "platformRollangle": "+90°", 

                  "platformPitchangle": "-90°", 

                  "PlatformHeadingangle": "45°" 

  }, 

                               "deviceRelativePosition":{ 

         "deviceRelativePositionalAccuracy":"0°,0°,3X ", 

         "deviceRelativePositionX":"360°", 

                    "deviceRelativePositionY":"90°", 

                     "deviceRelativePositionZ":"36X" 

} 

} 

} 

5.10 คำอธิบาย 

เลขกำกับ:  3 

ช่ืออิลิเมนต:  description 
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ความหมายของอิลิเมนต:  รายละเอียด ท่ีอธิบายถึงกลองโทรทัศนวงจรปด เชน วัตถุประสงคการนำไปใชงาน 

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความ 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตขยาย 

จำนวนขอมูล: มากกวาหรือเทากับ 0 ( ≥ 0) 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต description ดวย XML: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<metadata> 

<description>ใชบันทึกขอมูลวิดีโอเพ่ืองานวิจัยดานพฤติกรรมของคนในสำนักงาน</description> 

</metadata> 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต description  ดวย JSON: 

{ 

"description": "ใชบันทึกขอมูลวิดีโอเพ่ืองานวิจัยดานพฤติกรรมของคนในสำนักงาน" 

} 

 

5.11 ผูมีสวนเก่ียวของ  

เลขกำกับ:  5004 

ช่ืออิลิเมนต:  contributor 

ความหมายของอิลิเมนต:  ผูมีสวนเก่ียวของ หรือผูมีสวนชวยในการจัดการระบบ เชน ผูติดต้ัง ผูซอมบำรุง 

การกำกับอิลิเมนต:   ขอความท่ีระบุ ช่ือบุคคล หรือช่ือนิติบุคคล  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตขยาย 

จำนวนขอมูล: มากกวาหรือเทากับ 0 ( ≥ 0) 

รายการอิลิเมนตยอย: 

5.11.1  ผูติดต้ัง   

เลขกำกับ:  5004.1 

ช่ืออิลิเมนต:  SI 
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ความหมายของอิลิเมนต: ผูติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความท่ีระบุ ช่ือบุคคล หรือช่ือนิติบุคคล  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.11.2  ผูซอมบำรุง 

เลขกำกับ:  5004.2 

ช่ืออิลิเมนต:  maintenance 

ความหมายของอิลิเมนต: ผูซอมแซมกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความท่ีระบุ ช่ือบุคคล หรือช่ือนิติบุคคล  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.11.3  ผูใชประโยชน 

เลขกำกับ:  5004.3 

ช่ืออิลิเมนต:  targetUser 

ความหมายของอิลิเมนต: ผูใชงานกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความท่ีระบุ ช่ือบุคคล หรือช่ือนิติบุคคล  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต contributor ดวย XML: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<metadata> 

<contributor> 

<SI>กมล เอ้ือชินกุล</SI> 

<maintenance>บริษัท พิจักษเอนจิเนียร่ิง</maintenance> 

<targetUser>ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ</targetUser> 

</contributor> 

</metadata> 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต contributor ดวย JSON: 
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{ 

"contributor": {   

"SI": "กมล เอ้ือชินกุล", 

"maintenance": "บริษัท พิจักษเอนจิเนียร่ิง", 

"targetUser": "ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ" 

} 

} 

5.12 อุปกรณตอพวง 

เลขกำกับ:  5005 

ช่ืออิลิเมนต:  peripheral 

ความหมายของอิลิเมนต: อุปกรณท่ีตอพวงกับกลองโทรทัศนวงจรปด Internet Assigned Numbers         

Authority  เชน NVR  

การกำกับอิลิเมนต: ขอความท่ีระบุขอมูล ประเภทอุปกรณตอพวง รหัสช้ีบง รายละเอียดของอุปกรณท่ีตอพวง         

สถานะ ตำแหนง  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตขยาย 

             จำนวนขอมูล: มากกวาหรือเทากับ 0 ( ≥ 0) 

5.12.1 ประเภทอุปกรณ 

เลขกำกับ:  5005.1 

ช่ืออิลิเมนต:  peripheralType 

ความหมายของอิลิเมนต: ประเภทของอุปกรณท่ีตอพวงกับกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความระบุประเภทอุปกรณตอพวง (เปนศัพทควบคุม ดูขอ ง.8)  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.12.2 รหัสช้ีบงอุปกรณตอพวง 

เลขกำกับ:  5005.2 

ช่ืออิลิเมนต:  peripheralIdentifier 
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ความหมายของอิลิเมนต: รหัสช้ีบงของอุปกรณท่ีตอพวงกับกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความ  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.12.3 ตำแหนงอุปกรณตอพวง 

เลขกำกับ:  5005.3 

ช่ืออิลิเมนต:  peripheralLocation 

ความหมายของอิลิเมนต: ท่ีอยูของอุปกรณท่ีตอพวงกับกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต: ขอความท่ีระบุขอมูลตำแหนง อาทิ เลขท่ี หมูท่ี ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต               

จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือพิกัดทางภูมิศาสตร  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.12.4 สถานะอุปกรณตอพวง 

เลขกำกับ:  5005.4 

ช่ืออิลิเมนต:  peripheralStatus 

ความหมายของอิลิเมนต: สถานะของอุปกรณท่ีตอพวงกับกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:   รหัสหรือขอความ ระบุสถานะอุปกรณตอพวง (เปนศัพทควบคุม ดูขอ ง.9) 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.12.5 เลขท่ีอยูไอพีอุปกรณตอพวง 

เลขกำกับ:  5005.5 

ช่ืออิลิเมนต:  peripheralIP 

ความหมายของอิลิเมนต: เลขท่ีอยูไอพีของอุปกรณท่ีตอพวงกับกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:   ขอความ ระบุเลขท่ีอยูไอพี 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต peripheral ดวย XML: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<metadata> 
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<peripheral> 

<peripheralType>NVR</peripheralType> 

<peripheralIdentifier>NVR-14336688-61af-5406</peripheralIdentifier> 

          <peripheralLocation>14.077856, 100.601318</peripheralLocation> 

<peripheralLocation>"N 14°04' 40.3\" E 100° 36' 04.7\""</peripheralLocation> 

<peripheralLocation>112 ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ถ. 

  พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี</peripheralLocation> 

<peripheralLocation>ตึกเนคเทค</peripheralLocation> 

<peripheralStatus>online</peripheralStatus> 

<peripheralIP>192.168.1.105</peripheralStatus> 

</peripheral> 

</metadata> 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต Peripheral ดวย JSON: 

{ 

"peripheral": { 

"peripheralType":"NVR", 

"peripheralIdentifier":"NVR-14336688-61af-5406", 

"peripheralLocation":[ 

"14.077856, 100.601318", 

             "N 14°04' 40.3\" E 100° 36' 04.7\", 

             "112 ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ   

           ถ. พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี", 

           "ตึกเนคเทค" 
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         ] 

"peripheralStatus":"online", 

"peripheralIP":"192.168.1.105" 

} 

} 

5.13   ขอมูลการติดตอ 

เลขกำกับ:  5006 

ช่ืออิลิเมนต:  contact 

ความหมายของอิลิเมนต: ขอมูลติดตอเจาของระบบ ผูท่ีเก่ียวของ 

การกำกับอิลิเมนต:  ขอความ  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตขยาย 

จำนวนขอมูล: มากกวาหรือเทากับ 0 ( ≥ 0) 

รายการอิลิเมนตยอย: 

5.13.1 ขอมูลติดตอเจาของกลอง 

เลขกำกับ:  5006.1 

ช่ืออิลิเมนต:  rightContact 

ความหมายของอิลิเมนต: ขอมูลติดตอของเจาของกลอง  

การกำกับอิลิเมนต: ขอความท่ีระบุขอมูลติดตอ อาทิ เบอรโทรศัพท อีเมล หรือ เลขท่ี หมูท่ี ถนน ตำบล/                 

แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.13.2 ขอมูลติดตอผูติดต้ัง 

เลขกำกับ:  5006.2 

ช่ืออิลิเมนต:  SIContact 
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ความหมายของอิลิเมนต: ขอมูลติดตอของผูติดต้ัง  

การกำกับอิลิเมนต: ขอความท่ีระบุขอมูลติดตอ อาทิ เบอรโทรศัพท อีเมล หรือ เลขท่ี หมูท่ี ถนน ตำบล/                 

แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.13.3 ขอมูลติดตอผูซอมบำรุง 

เลขกำกับ:  5006.3 

ช่ืออิลิเมนต:  maintenanceContact 

ความหมายของอิลิเมนต: ขอมูลติดตอของผูซอมบำรุง  

การกำกับอิลิเมนต: ขอความท่ีระบุขอมูลติดตอ อาทิ เบอรโทรศัพท อีเมล หรือ เลขท่ี หมูท่ี ถนน ตำบล/                 

แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

5.13.4  เลขท่ีอยูไอพีกลอง 

เลขกำกับ:  5006.4 

ช่ืออิลิเมนต:  cameraIP 

ความหมายของอิลิเมนต: เลขท่ีอยูไอพีของกลองโทรทัศนวงจรปด 

การกำกับอิลิเมนต:   ขอความ ระบุเลขท่ีอยูไอพี 

ประเภทอิลิเมนต:  อิลิเมนตยอย 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต contact  ดวย XML: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<metadata> 

<contact> 

<rightContact>ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบล 

คลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120  โทรศัพท 0 2564 6900 
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  โทรสาร 0 2564 6901-3  suporn_sept@nectec.or.th 

</rightContact> 

<SIContact>0 2909 9999</SIContact> 

<maintenanceContact>101 บ.พิจักษเอนจิเนียร่ิง ถ.เมืองใหม จ.สมุทรปราการ 10270  

โทรศัพท 0 2577 9797  โทรสาร 0 2564 6902 

customer-service@pje.co.th 

</maintenanceContact> 

<cameraIP>192.168.1.102</cameraIP> 

</contact> 

</metadata> 

ตัวอยางการกำกับอิลิเมนต contact ดวย JSON: 

{ 

"contact": { 

"rightContact":" ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบล 

คลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120  โทรศัพท 0 2564 6900 

  โทรสาร 0 2564 6901-3 suporn_sept@nectec.or.th ", 

"SIContact":"โทรศัพท 0 2909 9999 ", 

"maintenanceContact":"101 บ.พิจักษเอนจิเนียร่ิง ถ.เมืองใหม จ.สมุทรปราการ 10270  

โทรศัพท 0 2577 9797 โทรสาร 0 2564 6901-2   customer-service@pje.co.th", 

"cameraIP":"192.168.1.10" 

} 

} 

-35- 

mailto:customer-service@pje.co.th
mailto:customer-service@pje.co.th


 

ภาคผนวก ก. 
ชุดอิลิเมนตสำหรับการกำกับขอมูลกลองโทรทัศนวงจรปด 

(ขอกำหนด) 

(ขอ 4.) 

มาตรฐานน้ี กำกับชุดอิลิเมนตหลัก และอิลิเมนตขยายรวมท้ังส้ิน 13 อิลิเมนต และมีอิลิเมนตยอย 37 อิลิเมนต               

โดยสรุปชุดอิลิเมนตสำหรับการกำกับกลองได ดังตาราง ก.1 โดยชุดอิลิเมนตท่ีกำหนดในมาตรฐานน้ี จะนำไปใชกำหนด       

ชุดอิลิเมนตของมาตรฐานฉบับอ่ืนๆ ในอนุกรมของมาตรฐานเมตาดาตาสำหรับขอมูลเมืองอัจฉริยะดวย 

ตารางท่ี ก.1 ชุดอิลิเมนตสำหรับการกำกับขอมูลกลอง 
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เลขกำกับ   อิลิเมนตหลักและขยาย  จำนวนขอมูล  เลขกำกับ  อิลิเมนตยอย 

1   ช่ือกลอง  ≥ 1   1.1   ช่ือเรียกกลอง 

1.2   ภาษา 

1.99  ช่ือเรียกอ่ืนๆ 

2  รหัสช้ีบง  = 1  -  -  

3  คําอธิบาย  ≥ 0  -  -  

5  วันเวลา  ≥ 1  -  -  

6  คำสำคัญ  ≥ 1  -  -  

9  ส่ือ  ≥ 1  9.107  ชองทางเขาถึงขอมูล 

9.5001  แหลงท่ีมาของส่ือ 

9.5002  ผูมีสิทธ์ิเขาถึงส่ือ 

9.5003  ไฟลส่ือ 

9.5004  ระดับความเปนสวนตัว 

10  เจาของกลอง  ≥ 1  -  -  
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11  ตำแหนง  ≥ 1  11.5001  ตำแหนงวัตถุ 

11.5002  ตำแหนงกลอง 

5001  ขอมูลเฉพาะของกลองโทรทัศนวงจรปด  ≥ 1  5001.1  ย่ีหอ 

5001.2  แบบ 

5001.3  รุน 

5001.4  รูปแบบการเขาและถอดรหัสท่ี
สนับสนุน 

5001.5  รูปแบบการเก็บบันทึกท่ีสนับสนุน 

5001.6  รูปแบบโพรโทคอลการ 
ส่ือสารท่ีสนับสนุน 

5001.7  อััตรากรอบภาพท่ีสนับสนุน 

5001.8    ความละเอียดภาพท่ีสนับสนุน 

5001.9  อัตราบิต 

5001.10  ประเภทกลอง 

5001.11  สนับสนุนลายน้ำ 

5001.12  ตัวแปรอุปกรณแสง 

5002  สถานะกลอง   ≥ 1  5002.1  ภาวะกลอง 

5002.2  มุมกลอง 

5002.3  ตำแหนงสัมพัทธของกลอง PTZ 

5004  ผูมีสวนเก่ียวของ  ≥ 0  5004.1  ผูติดต้ัง 

5004.2  ผูซอมบำรุง 

5004.3  ผูใชประโยชน 

5005  อุปกรณตอพวง  ≥ 0  5005.1  ประเภทอุปกรณ 
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5005.2  รหัสช้ีบงอุปกรณตอพวง 

5005.3  ตำแหนงอุปกรณตอพวง  

5005.4  สถานะอุปกรณตอพวง 

5005.5  เลขท่ีอยูไอพีอุปกรณตอพวง 

5006  ขอมูลการติดตอ  ≥ 0  5006.1  ขอมูลติดตอเจาของกลอง 

5006.2  ขอมูลติดตอผูติดต้ัง 

5006.3  ขอมูลติดตอผูซอมบำรุง 

5006.4  เลขท่ีอยูไอพีกลอง 

หมายเหตุ:  

1) ชุดอิลิเมนตในตารางที่ ก.1 รายการอิลิเมนตเลขกํากับที่ 1 ถึง 11 เปนอิลิเมนตหลัก และอิลิเมนตขยาย ที่ใชรวมกันในอนุกรม มอก. 2730 เลม 1                           

ทั่วไป  โดยรายการอิลิเมนตเลขกํากับที่ 5001  ถึงเลขกํากับที่ 5006 เปนอิลิเมนตเฉพาะมาตรฐานนี ้

2) เลขกํากับที่ 4 7 8 หมายถึง อิลิเมนตที่กําหนดไวใน มอก. 2730 เลม 1 ทั่วไปแตไมนํามาใชในเลมนี ้ 



 

ภาคผนวก ข. 

ตัวอยางการกำกับขอมูล 

(ขอแนะนํา) 

(ขอ 4.1) 

 

ข.1  ตัวอยางการกํากับขอมูลโดยผูใชงาน 

ตัวอยางการกรอกขอมูลโดยผูใชงาน ผานทางหนาจอ (user interface) ของระบบท่ีแตละหนวยงานจัดทําไว 

สําหรับการบันทึกขอมูลการกํากับขอมูลกลองแสดงดังตารางท่ี ข.1 

ตารางท่ี ข.1  แสดงตัวอยางการกรอกขอมูล สําหรับการกํากับขอมูลกลอง 
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ชุดอิลิเมนต  การกํากับอิลิเมนต  ตัวอยางการกํากับขอมูล กลองโทรทัศนวงจรปด 

ช่ือกลอง  ช่ือเรียกกลอง <ขอความ>  เนคเทค-กลอง-1 

ภาษา <ขอความ หรือรหัสกำกับภาษา>  ไทย  

ช่ือเรียกอ่ืนๆ <ขอความ>  LPR-Cam-1 

รหัสช้ีบง  <ชุดตัวเลข หรือตัวอักษร>  nectec.nstda.or.th/cctv-011f-6e5e 

วันเวลา  <ชุดตัวเลข ป(พ.ศ.) เดือน วัน เวลา>  2563-01-30 10:20:05 

คำสำคัญ  <ขอความ>  ● เนคเทค-กลอง-1 
● ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหง

ชาติ 

ส่ือ  ชองทางเขาถึงขอมูล: 
<ขอความ> 

rtsp://nectec.nstda.or.th/profile1 

แหลงท่ีมาของส่ือ: 
<ขอความ> 

camera-14336688-61af-5406 
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ผูมีสิทธ์ิเขาถึงส่ือ 
<ขอความ> 

suporn.muannou@nectec.or.th,  
suporn muannou 

ไฟลสิ่ือ 
● CreationCoordinates 

         Date 
             TimePoint 
● MediaTime 
          MediaTimePoint 
          MediaDuration 
● MediaFormat 
         Content 
         FileFormat 
         FileSize 
        VisualCoding 
            Format  
               colorDomain 
            Pixel 
                aspectRatio 
                bitsPer 
            Frame  
                height 
               width 
                rate 
        AudioCoding 
             Format 
            AudioChannels 
                       front 
                       rear 
                       lfe 

 
 
 
2020-08-03T14:13+01:00 
 
2020-08-03T14:13+01:00 
PT9N10F 
   
video 
MPEG-4 
666478608 
   
MPEG-1 Video 
color,  
 
0.75 
8   
   
1,080 
1,920 
25 
   
MPEG-1 Audio 
6   
3 
2 
1 

ระดับความเปนสวนตัว  public 

เจาของกลอง  <ขอความ>  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

ตำแหนง  ตำแหนงวัตถุ <ขอความ>  ● 14.077832, 100.601302, 6m 
● 14°04' 40.2"N 100° 36' 04.7"E 6m 

ตำแหนงกลอง <ขอความ>  ● 14.077856, 100.601318, 9m 

● 14°04' 40.3"N 100° 36' 04.7"E 9m 
● 112 ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

mailto:suporn.muannou@nectec.or.th
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● ช้ัน 1 หนาตึกเนคเทค 

ขอมูลเฉพาะ  ย่ีหอ <ขอความ>  Camera Vision 

แบบ <ขอความ>  PTZ1010 

รุน <ขอความ>  1.00 

รูปแบบการเขารหัส/ถอดรหัสท่ีสนับสนุน  
<ศัพทควบคุม> 

● MPEG-4 
● H.264 
● H.265 

รูปแบบการเก็บบันทึกท่ีสนับสนัน 
<ศัพทควบคุม> 

● MPEG 
● MP4 
● AVI 
● JPEG 
● PNG 

รูปแบบโพรโทคอลการส่ือสาร 
<ศัพทควบคุม> 

rtsp 

อัตรากรอบภาพท่ีสนับสนุน <ตัวเลข>  30 

ความละเอียดภาพท่ีสนับสนุน <ขอความ>  4096 x 2160 

อัตราบิต <ตัวเลข>  27033 

ประเภทกลอง <ขอความ>  PTZ 

สนับสนุนลายน้ำ <ขอความ>  1 

ตัวแปรอุปกรณแสง 
● focalLength 
● sensorSize 
● lensAperture 
● fovHoizontal 
● fovVertical 

 
50mm 
½ inch 
f1.4 
180° 
59° 

สถานะกลอง  ภาวะกลอง <ศัพทควบคุม>  online 

มุมกลอง 
● sensorRollangle 

 
+180° 
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● angletoNorth 
● obliquityAngle 
● platformRollangle 
● platformPitchangle 
● PlatformHeadingangle 

0° 
40° 
+90° 
-90° 
45° 

ตำแหนงสัมพัทธ ของกลองชนิด PTZ   
● deviceRelativePositionalAccuracy 
● deviceRelativePositionX 
● deviceRelativePositionY 
● deviceRelativePositionZ 

 
0°,0°,3X 
360° 
90° 
36X 

คำอธิบาย   <ขอความ>  ใชบันทึกขอมูลวิดีโอเพ่ืองานวิจัยดานพฤติกรรมของคนใน
สำนักงาน 

ผูมีสวนเก่ียวของ  ผูติดต้ัง <ขอความ>  กมล เอ้ือชินกุล 

ผูซอมบำรุง <ขอความ>  บริษัท พิจักษเอนจิเนียร่ิง 

ผูใชประโยชน <ขอความ>  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

อุปกรณตอพวง  ประเภทอุปกรณ  <ขอความ>  NVR 

รหัสช้ีบงอุปกรณตอพวง  <ขอความ>  NVR-14336688-61af-5406 

ตำแหนงอุปกรณตอพวง  <ขอความ>  14.077856, 100.601318 

สถานะอุปกรณตอพวง <ศัทพควบคุม>  online 

เลขท่ีอยูไอพีอุปกรณตอพวง <ขอความ>  192.168.1.105 

ขอมูลการติดตอ  ขอมูลติดตอเจาของกลอง 
<ขอความ> 

 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
 112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
 โทรศัพท 02-564-6900 
 โทรสาร 02-564-6901-3 

ขอมูลติดตอผูติดต้ัง <ขอความ>  0 2909 9999 

ขอมูลติดตอผูซอมบำรุง <ขอความ>  101 บ.พิจักษเอนจิเนียร่ิง ถ.เมืองใหม จ.สมุทรปราการ 
10270 02577 9797 customer-service@pje.co.th 



 

 

 

ข.2  ตัวอยางการกํากับขอมูลดวย XML 

ตัวอยางการใชรูปแบบคําส่ังของ Extensible Markup Language หรือ XML สําหรับการกํากับเน้ือหา เปนดังน้ี 

<?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”?> 

<metadata> 

<title>  

<name>เนคเทค-กลอง-1</name> 

<language>ไทย</language> 

<other>LPR-Cam-1</other> 

</title> 

<identifier>nectec.nstda.or.th/cctv-011f-6e5e</identifier> 

<date>2563-01-30 10:20:05</date> 

<keyword>เนคเทค-vms-1</keyword> 

<keyword>ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ</keyword> 

<media> 

  <accessibility>rtsp://nectec.nstda.or.th/profile1</accessibility> 

<source>camera-14336688-61af-5406</source> 

<mediaAccessRight>suporn.muannou@nectec.or.th</mediaAccessRight> 

<mediaAccessRight>suporn muannou</mediaAccessRight> 
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เลขท่ีอยูไอพีกลอง 
<ขอความ> 

192.168.1.102 
 
 



 

<mediaFile> 

<CreationCoordinates> 

         <Date><TimePoint>2020-08-03T14:13+01:00</TimePoint></Date> 

</CreationCoordinates> 

<MediaTime> 

<MediaTimePoint>2020-08-03T14:13+01:00</MediaTimePoint> 

<MediaDuration>PT9N10F</MediaDuration> 

</MediaTime> 

<MediaFormat> 

<Content>video</Content> 

<FileFormat>mpeg</FileFormat> 

<FileSize>666478608</FileSize> 

<VisualCoding> 

<FormatcolorDomain="color">MPEG-1 Video</Format> 

<Pixel aspectRatio="0.75" bitsPer="8"/> 

<Frame height="1080"  width="1920" rate="25"/> 

</VisualCoding> 

<AudioCoding> 

<Format>MPEG-1 Audio</Format> 

<AudioChannels front="3" rear="2" lfe="1">6  

</AudioChannels> 

</AudioCoding> 

</MediaFormat> 

</mediaFile> 

-44- 



 

<privacyLevel>public</privacyLevel> 

</media> 

<right>ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ</right> 

  <location> 

  <objectLocation>14.077832, 100.601302,6m</objectLocation> 

  <objectLocation>14°04'40.2"N  100°36'04.7"E 6m</objectLocation> 

<cameraLocation>14.077856, 100.601318, 9m</cameraLocation> 

<cameraLocation>14°04'40.3"N 100°36'04.7"E 9m</cameraLocation> 

<cameraLocation>112 ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี</cameraLocation> 

  <cameraLocation>ช้ัน 1 หนาตึกเนคเทค</cameraLocation>   

  </location> 

  <cameraProperty> 

   <brand>Camera Vision</brand> 

                                <model>PTZ1010</model> 

                                <version>1.00</version> 

<supportedCodec>MPEG-4</supportedCodec> 

<supportedCodec>H.264</supportedCodec> 

<supportedCodec>H.265</supportedCodec> 

<supportedFormat>MPEG</supportedFormat> 

<supportedFormat>MP4</supportedFormat> 

<supportedFormat>AVI</supportedFormat> 

<supportedFormat>JPEG</supportedFormat> 

<supportedFormat>PNG</supportedFormat> 

<supportedProtocol>rtsp</supportedProtocol> 
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<supportedFramerate>30</supportedFramerate> 

<supportedResolution>4096 x 2160</supportedResolution> 

<supportedBitrate>27033</supportedBitrate> 

<cameraType>PTZ</cameraType> 

<watermark>support</watermark> 

<opticalDeviceParameter> 

<focalLength>50mm</focalLength> 

  <sensorSize>½inch</sensorSize> 

<lensAperture>f1.4</lensAperture> 

<fovHoizontal>180°</fovHoizontal> 

<fovVertical>59°</fovVertical> 

</opticalDeviceParameter> 

</cameraProperty> 

<status> 

  <cameraStatus>online</cameraStatus> 

  <cameraAngle> 

                  <sensorRollangble>+180°</sensorRollangble> 

                  <angletoNorth>0°</angletoNorth> 

          <obliquityAngle>40°</obliquityAngle>  

                  <platformRollangle>+90°</platformRollangle> 

                  <platformPitchangle>-90°</platformPitchangle> 

                  <PlatformHeadingangle>45°</PlatformHeadingangle> 

           </cameraAngle> 

  <deviceRelativePosition> 

    <deviceRelativePositionalAccuracy></deviceRelativePositionalAccuracy> 
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    <deviceRelativePositionX>360°</deviceRelativePositionX> 

                     <deviceRelativePositionY>90°</deviceRelativePositionY> 

                     <deviceRelativePositionZ>36X</deviceRelativePositionZ> 

</deviceRelativePosition> 

</status> 

<description>ใชบันทึกขอมูลวิดีโอเพ่ืองานวิจัยดานพฤติกรรมของคนในสำนักงาน</description> 

<contributor> 

<SI>กมล เอ้ือชินกุล</SI> 

<maintenance>บริษัท พิจักษเอนจิเนียร่ิง</maintenance> 

<targetUser>ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ</targetUser> 

</contributor> 

<peripheral> 

  <peripheralType>NVR</peripheralType> 

  <peripheralIdentifier>NVR-14336688-61af-5406</peripheralIdentifier> 

  <peripheralLocation>14.077856,100.601318</peripheralLocation> 

<peripheralLocation>"N 14°04' 40.3\" E 100° 36' 04.7\""</peripheralLocation> 

<peripheralLocation>112 ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี</peripheralLocation> 

<peripheralLocation>ตึกเนคเทค</peripheralLocation> 

<peripheralStatus>online</peripheralStatus> 

<peripheralIP>192.168.1.105</peripheralStatus> 

</peripheral> 

 

<contact> 

<rightContact>ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 112 ถนนพหลโยธิน   
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          ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120  โทรศัพท 02-564-6900 

  โทรสาร 02-564-6901-3 </rightContact> 

<SIContact>0 2909 9999</SIContact> 

<maintenanceContact>101 บ.พิจักษเอนจิเนียร่ิง ถ.เมืองใหม จ.สมุทรปราการ 10270  

                                02577 9797 customer-service@pje.co.th</maintenanceContact> 

<cameraIP>192.168.1.102</cameraIP> 

</contact> 

<cameraQuantity>1</cameraQuantity> 

</metadata> 

 

ข.3  ตัวอยางการกํากับขอมูลดวย JSON 

ตัวอยางการใชรูปแบบ Java Script Object Notation หรือ JSON สําหรับการกํากับเน้ือหา เปนดังน้ี 

{ 

"title": { 

  "name": "เนคเทค-กลอง-1", 

  "language": "ไทย", 

                     "other": "LPR-Cam-1" 

             }. 

"identifier": "nectec.nstda.or.th/cctv-011f-6e5e", 

"date":"2563-01-30 10:20:05", 

"keyword": ["เนคเทค-กลอง-1", "ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ"], 

"media": { 
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    "accessibility":"rtsp://nectec.nstda.or.th/profile1/", 

"source":"camera-14336688-61af-5406", 

"mediaAccessRight":{"suporn.muannou@nectec.or.th","suporn muannou"}, 

  "mediaFile":{ 

       "CreationCoordinates":{ 

    "Date":{ 

  "TimePoint": "2020-08-03T14:13+01:00" 

                       } 

     }, 

       "MediaTime": { 

    "MediaTimePoint": "2020-08-03T14:13+01:00", 

    "MediaDuration": "PT9N10F" 

    }, 

     "MediaFormat": { 

    "Content": "video", 

    "FileFormat": "mpeg", 

    "FileSize": "666478608", 

    "VisualCoding": { 

      "Format":{ 

      "@colorDomain": "color", 

  "#text": "MPEG-1 Video" 

     }, 
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      "Pixel":{  

"@aspectRatio": "0.75", 

      "@bitsPer": "8" 

    }, 

      "Frame":{ 

      "@height": "1080", 

      "@width": "1920", 

      "@rate": "25" 

    } 

          }, 

             "AudioCoding": { 

      "Format": "MPEG-1 Audio",  

"AudioChannels": { 

      "@front": "3", 

      "@rear": "2", 

      "@lfe": "1", 

      "#text": "6" 

  } 

         } 

} 

}, 

"privacyLevel":"public", 
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}, 

"right": "ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ", 

"location": { 

  "objectLocation":["14.077832, 100.601302, 6m", 

"4°04'40.2"N  100°36'04.7"E 6m", 

"cameraLocation":[ 

"14.077856, 100.601318, 9m", 

"14°04'40.3"N 100°36'04.7"E 9m", 

      "112 ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี", 

      "ช้ัน 1 หนาตึกเนคเทค" 

      ] 

  }, 

"cameraProperty": { 

    "brand":"Camera Vision",  

"model":"PTZ1010", 

"version":"1.00", 

"supportedCodec":["MPEG-4","H.264","H.265"], 

"supportedFormat":["MPEG","MP4","AVI","JPEG","PNG"], 

"supportedProtocol":"rtsp", 

"supportedFramerate":"30", 

"supportedResolution":"4096 x 2160", 
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"supportedBitrate":"27033", 

"cameraType":"PTZ", 

"watermark":"yes", 

"opticalDeviceParameter":{ 

          "focalLength":"50mm", 

          "sensorSize":"½ inch", 

          "lensAperture":"f1.4", 

          "fovHoizontal":"180°", 

          "fovVertical":"59°" 

} 

}, 

"status": { 

  "cameraStatus":{"online"}, 

   "cameraAngle":{ 

"sensorRollangble": "+180°", 

  "angletoNorth": "0°", 

    "obliquityAngle": "40°",  

"platformRollangle": "+90°", 

  "platformPitchangle": "-90°", 

  "PlatformHeadingangle": "45°" 

           }, 

                               "deviceRelativePosition":{ 
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    "deviceRelativePositionalAccuracy":"0°,0°,3X ", 

    "deviceRelativePositionX":"360°", 

  "deviceRelativePositionY":"90°", 

  "deviceRelativePositionZ":"36X" 

} 

}, 

"description": "ใชบันทึกขอมูลวิดีโอเพ่ืองานวิจัยดานพฤติกรรมของคนในสำนักงาน", 

  "contributor": {   

"SI": "กมล เอ้ือชินกุล", 

"maintenance": "บริษัทพิจักษเอนจิเนียร่ิง", 

"targetUser": "ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ" 

}, 

"peripheral": { 

  "peripheralType":"NVR", 

"peripheralIdentifier":"NVR-14336688-61af-5406", 

"peripheralLocation":[ "14.077856, 100.601318", "N 14°04' 40.3\" E 100° 36' 04.7\", 

    "112 ศูนย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ   

ถ. พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี", 

"ตึกเนคเทค"] 

"peripheralStatus":"online", 

"peripheralIP":"192.168.1.105" 

}, 
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"contact": { 

  "rightContact":" ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

112 ถนนพหลโยธิน ตำบล คลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120   

โทรศัพท 0 2564 6900  โทรสาร 0 2564 6901-3   

"suporn_sept@nectec.or.th", 

"SIContact":"โทรศัพท 0 2909 9999", 

"maintenanceContact":"101 บ.พิจักษเอนจิเนียร่ิง 

ถ.เมืองใหม จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท 0 25779797 โทรสาร 0 2564 6901-2   

customer-service@pje.co.th", 

"cameraIP":"192.168.1.102" 

} 

} 
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ภาคผนวก ค. 

(ขอแนะนำ) 

ตัวอยางการเพ่ิมอิลิเมนต 

(ขอ 4 ) 

มาตรฐานน้ี อนุญาตใหเพ่ิมเติมอิลิเมนตหลัก อิลิเมนตขยาย และอิลิเมนตยอยได โดยตองมีสวนประกอบอิลิเมนต       

ตามท่ีกำหนดไวในขอ 4.1 ตารางท่ี 1 และตองมีการทำเคร่ืองหมายดอกจัน (*) ไวทายเลขกำกับ ของอิลิเมนตท่ีกำหนด             

เพ่ิมเติมจากมาตรฐานน้ีไวดวย 

ค.1 ตัวอยางการเพ่ิมอิลิเมนต 

ตองการเพ่ิมอิลิเมนต “relation” เพ่ือระบุขอมูลความสัมพันธ สามารถทำไดโดยกำหนดสวนประกอบอิลิเมนต       

พรอมกับทำเคร่ืองหมายดอกจันกำกับไว และระบุเลขกำกับ 50xx โดยเรียงลำดับตามอิลิเมนตท่ีกำหนดไวในมาตรฐานน้ี       

ดังน้ี 

ตัวอยางการเพ่ิมอิลิเมนต: 

ความสัมพันธ 

เลขกำกับ: 5007* 

ช่ืออิลิเมนต: relation 

ความหมายของอิลิเมนต: ขอมูลท่ีระบุถึงความเช่ือมโยงกันระหวางอุปกรณ 

การกำกับอิลิเมนต: ขอความ 

ประเภทอิลิเมนต: อิลิเมนตขยาย 

      จำนวนขอมูล: มากกวาหรือเทากับ 1 ( ≥ 1 )   
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ภาคผนวก ง. 

(ขอกำหนด) 

ศัพทควบคุม 

(ขอ 5) 

ง.1 อิลิเมนต ภาษา (Language) ใหใชขอความภาษาไทย เชน ไทย อังกฤษ จีน หรือรหัสระบุช่ือภาษา เชน THA ENG 

CHA  

ง.2 ระดับความเปนสวนตัว ไดแก 

(1) public  

(2) private 

(3) trusted group 

(4) อ่ืน ๆ 

ง.3 รูปแบบการเขารหัส/ถอดรหัส ไดแก 

(1) H.264 

(2) H.265 

(3) H.266 

(4) MJPEG 

(5) MPEG-4 

(6) JPEG 

(7) G711 

(8) G726 

(9) AAC 

(10) อ่ืน ๆ 
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ง.4 รูปแบบการเก็บบันทึก ไดแก 

(1) AVI 

(2) MKV 

(3) MPEG 

(4) MPEG-2 

(5) MPEG-4  

(6) MPEG-7 

(7) MOV 

(8) TS 

(9) M2TS 

(10) FLV 

(11) WMV 

(12) 3GP 

(13) JPG 

(14) PNG 

(15) GIF 

(16) BMP 

(17) TIFF 

(18) อ่ืน ๆ 
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ง.5 ประเภทกลองโทรทัศนวงจรปด ไดแก 

 ใหระบุขอมูลดวยชุดตัวเลข 5 หลัก ในรูปแบบ   ก-ขคงง   โดยมีรายละเอียดดังน้ี   
หลัก ก  คือ หมวดหมูการใชงาน   

● 0 ไมระบุ 

● 1 ใชงานท่ัวไป 

● 2 ใชงานท่ัวไปและวิเคราะหภาพ 

● 3 ใชงานเฉพาะดาน 

● 9 อ่ืนๆ 

หลัก ข คือ มุมมองกลอง 

● 0 ไมระบุ 

● 1 แบบมุมมองคงท่ี 

● 2 แบบปรับมุมมองซายขวาได 

● 3 แบบปรับมุมมองกมเงย+ซายขวาได 

● 4 แบบปรับมุมมองกมเงย+ซายขวา+ยอขยายได 

● 9 อ่ืนๆ 

หลัก ค คือ ตำแหนงท่ีติดต้ัง 

● 0 ไมระบุ 

● 1 ติดต้ังในอาคาร 

● 2 ติดต้ังนอกอาคาร 

● 3 ติดต้ังบนยานพาหนะ 

● 9 อ่ืนๆ 

หลัก งง คือ ฟงกชันพิเศษท่ีมีให 

● 00 ไมระบุ 

● 01 ใชงานกลางวันอยางเดียว 

● 02 ใชงานท้ังกลางวัน และ กลางคืน(บันทึกภาพขาวดำของวัตถุ) เชน กลองอินฟาเรด 

● 03 ใชงานท้ังกลางวัน และ กลางคืน(บันทึกภาพสีจริงของวัตถุ) เชน กลองสตารไลค 

● 04 ใชงานท้ังกลางวัน และ กลางคืน(บันทึกอุณหภูมิภาพสีของวัตถุ) เชน กลองจับความรอน 

● 99 อ่ืนๆ 
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    ง.6  รูปแบบโพรโทคอลการส่ือสาร ไดแก 

(1) UDP 

(2) TCP 

(3) RTSP 

(4) HTTP 

(5) HTTPS 

(6) WebM 

(7) HLS 

(8) SOAP 

(9) อ่ืน ๆ 

ง.7 สถานะกลองโทรทัศนวงจรปด ไดแก 

(1) online 

(2) offline 

(3) อ่ืน ๆ 

ง.8 ประเภทอุปกรณตอพวง ไดแก 

(1) camera 

(2) monitor 

(3) NVR 

(4) DVR 

(5) access control 

(6) อ่ืน ๆ 

ง.9 สถานะอุปกรณตอพวง ไดแก 

(1) online 

(2) offline 
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(3) อ่ืน ๆ 
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