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บทนำา
คุณสมบัติที่กำาหนดความเป็นเมืองอัจฉริยะ คือ ความสามารถในการท ำางานรว่มกันของระบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วน
ประกอบของเมือง โดยการทำางานร่วมกันของระบบต่าง ๆ จะอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหวา่งระบบ ดังนั้น ข้อมูล
จึงเป็นทรพัยากรสำาคัญที่สามารถเปลี่ยนความสามารถของเมือง ช่วยในการพัฒนาระบบและบรกิาร รวมถึงสนับสนุน
การตัดสินใจอยา่งชาญฉลาด  สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การจัดการและจดัเก็บฐาน
ข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีรูปแบบและคุณสมบัติทีร่ะบบคอมพวิเตอร์สามารถเข้าใจได้ โดยทำาให้ข้อมูลที่ปรากฏในรูปแบบที่
หลากหลายเหล่านี้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัลที่เป็นกลาง ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมต่อกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระหว่างระบบที่ตา่งกัน ได้งา่ย รวดเร็ว และข้ามพ้นขีดจำากดัเรื่องปริมาณของข้อมูลที่มีจำานวนมหาศาลได้ วิธกีารที่นำา
มาใช้ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลต้นฉบับจำานวนมากซึ่งปะปนกันอยู่ทั้งแบบมีโครงสร้าง (structured information) และ
แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured information) ให้เป็นข้อมูลดจิ ิท ัลที่เป็นกลางนี้เร ียกว่า การก ำาก ับข้อมูล
(annotation)  โดยวิธีการกำากับข้อมูลที่ช่วยจดัการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในรูปแบบของข้อมูล (data) และ
สารสนเทศ (information) ขนาดใหญ่อย่างได้ผลและเป็นที่ยอมรับกันโดยทัว่ไปก็คือ การใช้เมตาดาตา (metadata)
ซึ่งเป็นชุดของข้อมูลที่ถูกกำาหนดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้อธิบายข้อมูลหรือสารสนเทศทีต่้องการ อาจเป็นการให้ราย
ละเอียดว่าแต่ละส่วนของข้อมูลที่ต้องการนั้น ๆ คอือะไร มีโครงสรา้งอะไรบ้าง มีความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ อยา่งไร
มีแหล่งจัดเก็บที่ไหนและรูปแบบใด ซ่ึงการอธิบายรายละเอียดของเมตาดาตาไม่เกี่ยวข้องใด ๆ กับการวิเคราะห์เน้ือหา
และคุณภาพของข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลน้ัน ๆ

ปัจจุบันการกำาหนดรูปแบบและลักษณะของเมตาดาตาทีค่่อนข้างหลากหลาย แตกต่างกันไปตามนโยบายและแนวทาง
การกำากับข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรอืข้อมูลดิจิทัลของแต่ละองค์กร ซึ่งเค้าร่างเมตาดาตาตามมาตรฐานที่ไดร้ับ
ความนิยม อาทิ  Dublin Core, TEI (Text Encoding Initiative), EAD (Encoded Archives Description), IMS
(IMS Global Learning Consortium), DDI (Data Documentation Initiative Standard) ย ังไม ่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการกำากับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้การจดัเก็บ การใช้งาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเมืองอัจฉริยะให้ท ำาได้
งา่ย 

ระบบตรวจสอบดว้ยวิดโีอเป็นส่วนประกอบหน่ึงที่มีความสำาคัญต่อเมืองอัจฉริยะ เป็นดัชนีในการชีว้ัดถึงความปลอดภัย
และการจราจรของเมืองอัจฉริยะ ดังนั้นข้อมูลภายในระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอจึงเป็นข้อมูลที่จ ำาเป็นต้องจัดเก็บ ใช้
งาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระหว่างระบบตรวจสอบด้วยวดิีโอและระบบอื่น ๆ ภายในเมืองอัจฉริยะ 

สว่นประกอบที่สำาคัญส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ คือ กล้องโทรทัศนว์งจรปิด ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่
ทำาหน้าที่ถ่ายภาพบริเวณที่เฝ้าระวัง  เปรียบเสมือนตาระยะไกลในการเฝ้ามอง  ปัจจุบันมีผู้ผลิตกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เป็นจำานวนมาก แต่ผู้ผลิต ตา่งยี่ห้อ , รุ่น หรือระบบ มีการกำาหนดเมตาดาตาที่แตกต่างกันไป ทำาให้เป็นอุปสรรคในการ
จัดเก็บเพื่อการใช้งาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูล จึงไดก้ำาหนดมาตรฐานนี้ข้ึน สำาหรับกำาหนดชุดอิลิเมนต์ เพื่อใช้กำากับ
ข้อมูลในแนวทางเดียวกัน และสามารถใช้อ้างอิงต่อไป

มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินี้ เป็นส่วนหนึ่งในมมาตรฐานศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ เมตาดาตาสำาหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ ซึ่งใน เล่ม ๒ ระบบตรวจสอบด้วย
วิดีโอ ประกอบด้วย ๓ สว่น ดังน้ี

- มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมตาดาตาสำาหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม ๒
ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ ๑ ระบบจัดการวิดีโอ
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- มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ เมตาดาตาส ำาหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม ๒
ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ ๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

- มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมตาดาตาสำาหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ เล่ม ๒
ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ส่วนที่ ๓ อุปกรณ์อื่น ๆ
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มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ

เมตาดาตาสำาหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ
เล่ม ๒ ระบบตรวจสอบดว้ยวดิีโอ 
ส่วนท่ี ๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปดิ

๑. ขอบข่าย
๑.๑ ทั่วไป

มาตรฐานน้ีให้รายละเอียดข้อกำาหนดพื้นฐานของชุดอิลิเมนต์ (element set) ที่ใช้กำากับข้อมูลของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit Television Camera : CCTV Camera)  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ที่เป็นส่วนสำาคัญสำาหรับการ เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัย เก็บหลักฐานเพื่อการ
ตรวจสอบการทำางาน ของบุคคลและสถานที่ ภายในเมืองอัจฉริยะ ซ่ึงชดุอิลิเมนต์น้ีจะช่วยให้การจดัการ 
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้อย่างเป็นระบบ มีความสะดวกและปลอดภัยมากข้ึน ชดุอิลิเมนตต์ามมาตรฐานน้ี
สามารถประยุกต์ใชก้ับอุปกรณ์อื่น ที่ทำาหน้าที่คล้ายกันได้ดว้ย

๑.๒ ข้อยกเว้น
มาตรฐานน้ีไม่ครอบคลุมถึง
- ข้อกำาหนดเรื่องสื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้ในการกำากับข้อมูล
- ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการจดัการข้อมูล
- ข้อกำาหนดเรื่องวธิีแนบเมตาดาตาที่กำาหนดเข้ากับตัวข้อมูล
- ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- ข้อกำาหนดเกี่ยวกับข้ันตอนในการกำากับเมตาดาตา
- ข้อกำาหนดเกี่ยวกับระเบียบวธิีการให้ได้มาซ่ึงการกำากับเมตาดาตา

๑.๓ ข้อกำาหนดเพิ่มเติม
อาจจำาเป็นต้องมีข้อกำาหนดเพิ่มเติมสำาหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีลักษณะอื่น หรือกล้องที่มีลกัษณะอื่นที่
สามารถส่งข้อมูลเข้าสูร่ะบบจัดการวิดโีอ  ต่อไปน้ี
- กล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile phone camera)
- กล้องเคลื่อนที่ (portable camera) เช่น กล้องแอคชั่น (action camera) กลอ้งถ่ายทอดโทรทัศน์
- กล้องวดัอุณหภูมิรา่งกาย (thermal imaging camera)
- กล้องตดิยานพาหนะ เช่น กล้องตดิรถยนต์ กล้องตดิโดรน
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีโปรแกรมวิเคราะห์ (analytical closed-circuit television camera)    

๒. เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิงต่อไปน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อกำาหนดในมาตรฐานน้ี สำาหรับเอกสารอ้างอิงทีร่ะบุปี ให้ใช้อา้งอิงเฉพาะ
ฉบับน้ันเท่าน้ัน ส่วนเอกสารอ้างอิงที่ไม่ได้ระบุปี  ให้ใช้ฉบับล่าสดุที่ประกาศ (รวมทั้งฉบับแก้ไข)

มอก. 2730 เล่ม 1 - 2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมตาดาตาสำาหรับข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
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เล่ม  1 ทัว่ไป
ศอ. ๔๐๑๓ เมตาดาตา - การจดัหมวด หมู่
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
ISO 639-2 Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha-3 code

๓. บทนิยาม
ความหมายของคำาทีใ่ช้ในมาตรฐานน้ีมีดังต่อไปน้ี
๓.๑ เมตาดาตา (metadata) หมายถึง ชดุของข้อมูลเชิงโครงสร้างซ่ึงใช้อธิบาย ระบุ ชี้บ่งข้อมูลหรอืสารสนเทศอื่น

เพื่อให้สะดวกต่อการรวบรวม การนำาไปใช้งาน และการจัดการ
๓.๒ เอนทิตี (entity) หมายถึง สิ่งที่สนใจใด ๆ กต็ามซ่ึงระบุไดว้่ามีอยู่จริง ระบุตัวตนและอ้างอิงถึงได้ รวมทั้ง      

สามารถนำามาแยก หรือจำาแนกความแตกต่างทางดา้นคุณสมบัติได้และต้องการเก็บรวบรวมไวใ้นระบบ
คอมพวิเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หน่ึง
หมายเหตุ เอนทิตีอาจมีคุณสมบัติเด่นชัดเชิงรูปธรรม หรืออาจมีคุณสมบัติเชิงนามธรรม หรืออาจมีคุณสมบัติแบบอ่ืน  

หรือรวมกันก็ได้
๓.๓ อิลิเมนต์ (element) หมายถึง หน่วยข้อมูลย่อยที่ใช้กำากับคุณสมบัติของเอนทิตี โดยอิลิเมนต์สามารถแบ่ง

ประเภทตามคุณสมบัติของเอนทิตีที่อิลิเมนต์น้ันกำากับอยู่ ได้เป็น
- อิลิเมนต์หลัก (core element)
- อิลิเมนต์ขยาย (extended element)
- อิลิเมนต์ย่อย (sub element)

๓.๔ อิลิเมนต์หลัก (core element) หมายถึง หน่วยข้อมูลย่อยที่ใช้กำากับ ข้อมูลพื้นฐาน หรือคุณสมบัติทัว่ไป  หรือ
คุณสมบัติหลักของเอนทิตี

๓.๕ อิลิเมนต์ขยาย (extended element) หมายถึง หน่วยข้อมูลย่อยที่ใช้กำากับ ข้อมูลส่วนขยาย หรือข้อมูลส่วน
เพิ่มของเอนทิตี  หรืออิลิเมนต์หลัก

๓.๖ อิลิเมนต์ย่อย (sub element) หมายถึง หน่วยข้อมูลย่อยที่ใช้กำากับข้อมูลส่วนย่อยของอิลิเมนต์หลัก หรอื
ข้อมูลส่วนย่อยของอิลิเมนต์ขยาย

๓.๗ เลขกำากับ หมายถึง ตัวเลขที่ใช้ชี้บ่งอิลิเมนต์
๓.๘ ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของทรัพยากร (uniform resource identifier: URI) หมายถึง ข้อมูลที่ใชร้ะบุตัวตนของ

ทรพัยากรบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานที่ (Internet Assigned Numbers Authority: 
IANA) กำาหนดไว้ ซ่ึงต่อไปในมาตรฐานน้ีจะใช้คำาว่า URI แทน
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๓.๙ ศัพทค์วบคุม (controlled vocabulary) หมายถึง ศัพทท์ี่กำาหนดข้ึนสำาหรับใช้เป็นตวัเลือกในการบันทึกข้อมูล
เมตาดาตา
หมายเหตุ การกำาหนดศพัท์ควบคุม ก็เพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาและสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ     

โดยชุดของศัพท์ควบคุมจะอยู่ในรูปแบบของรายการคำา หรือดรรชนีเพื่อบังคับให้เลือกเฉพาะศัพท์ท่ีกำาหนดให้ 
เท่านั้น ข้อดีของการใช้ศัพท์ควบคุมคือ ช่วยลดความหลากหลายของการใช้คำา หรือภาษาท่ีผู้ค้นหาข้อมูลกำาหนดขึ้น
เอง ซึ่งทำาให้แสดงผลของการค้นคืนมากเกินความจำาเป็นและส่ิงท่ีค้นได้อาจไม่ตรงกับความต้องการ

๓.๑๐ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit Television Camera: CCTV Camera) หมายถึง กลอ้งที่ใช้กับ
ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ ทำาหน้าที่ถ่ายภาพและส่งสัญญาณภาพไปยังชุดจอภาพและ/หรือระบบจัดการวิดีโอ 
ซ่ึงต่อไปในมาตรฐานน้ีจะเรียกว่า “กล้อง”

๓.๑๑ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอ (video surveillance system: VSS) หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด  รวมถึงอุปกรณ์สำาหรับการตรวจสอบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อการส่งและ
ควบคุม ซ่ึงจำาเป็นสำาหรับการเฝ้าระวังในพื้นที่คุ้มครอง
หมายเหตุ ระบบตรวจสอบด้วยวิดีโอรู้จักกันในช่ือระบบโทรทัศน์วงจรปิด (closed circuit television: CCTV)

๓.๑๒ ระบบจัดการวดิีโอ (video management system: VMS) หมายถึง ส่วนประกอบของระบบตรวจสอบดว้ย
วดิีโอ ที่ทำาหน้าที่รวบรวมวิดีโอจากกลอ้งและแหล่งข้อมูลอื่น บันทึกวิดีโอไปยังอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูล และมี
ส่วนตดิต่อ (interface) ซ่ึงใช้ไดท้ั้งดูวดิีโอที่กำาลังถ่ายทอดจากกล้อง และเข้าถึงวิดีโอที่บันทึกไว้โดยระบุ
ตำาแหน่งเวลาได้ตวัอย่างการตัวอยา่งการตวัอย่างการ

๔. ชุดอิลิเมนต์ (element set)
๔.๑ ความสัมพันธ์ของชดุอิลิเมนต์

โครงสร้างของชุดอิลิเมนต์ทีก่ำากับคุณสมบัติของเอนทติี ประกอบดว้ย อิลิเมนต์หลัก อิลิเมนต์ขยาย
และอิลิเมนต์ย่อย โดยมีความสัมพันธ์ของอิลิเมนต์ทั้ง ๓ ประเภท เป็นดังแสดงในรูปที่ ๑

รูปท่ี ๑ ความสัมพันธ์ของชุดอิลิเมนต์ในเอนทิตี
(ข้อ ๔.๑)

โดยกำาหนดให้แต่ละอิลิเมนต์มีส่วนประกอบดังตารางที่ ๑ เพื่อให้การกำากับข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เชื่อมโยงกันได้และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยง่าย
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ตารางท่ี ๑ ส่วนประกอบอิลิเมนต์
(ข้อ ๔.๑)

สว่นประกอบ  ความหมาย
ชื่ออิลิเมนต์ ชื่อเรียกอิลิเมนต์เป็นตวัอักษรโรมัน
เลขกำากับ เลขชี้บ่งอิลิเมนต์
ความหมายของอิลิเมนต์ ข้อความอธิบายลักษณะคุณสมบัติของเอนทิตี
การกำากับอิลิเมนต์ วธิีการระบุ หรือวิธีอธิบายคุณสมบัติของเอนทิตี
ประเภทอิลิเมนต์ อิลิเมนต์หลัก หรืออิลิเมนต์ขยาย หรอือิลิเมนต์ย่อย
จำานวนข้อมูล จำานวนที่ยอมให้มีอิลิเมนต์ซำ้าได้ในเอนทิตีเดียวกัน
รายการอิลิเมนต์ย่อย อิลิเมนต์ย่อยที่ปรากฏในมาตรฐานน้ี

มาตรฐานน้ีกำาหนดชุดอิลิเมนต์หลักและอิลิเมนต์ขยาย ไวร้วม ๑๓ อิลิเมนต์ แบ่งเป็น อิลิเมนต์หลัก ๙ อิลิเมนต์
และอิลิเมนต์ขยาย ๔ อิลิเมนต์ และมีอิลิเมนต์ย่อยอีก ๓๗ อิลิเมนต์ ดังแสดงในรูป
มาตรฐานน้ีระบุรายละเอียดการกำากับชุดอิลิเมนต์ไว้ในข้อ ๕ ทั้งน้ีชดุอิลิเมนต์สำาหรับการกำากับข้อมูลของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และตวัอย่างการกำากับข้อมูล ให้ไวใ้นภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข. ตามลำาดับ

๔.๒ การเพิ่มอิลิเมนต์
ในกรณีที่ข้อมูลเมืองอัจฉริยะที่แลกเปลี่ยนกันในกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีรายละเอียดที่จำาเป็นต้องระบุเพิ่มเติม
เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ให้กำาหนดอิลิเมนต์เพิ่มเติมได้ โดยกำาหนดให้มีส่วนประกอบอิลิเมนต์
ดังตารางที่ ๑ และต้องมีการทำาเครื่องหมายดอกจัน (*) ไว้ท้ายเลขกำากับของอิลิเมนต์ทีก่ำาหนดเพิ่มเติม 
ตวัอย่างการเพิ่มอิลิเมนต์ดังภาคผนวก ค.
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หมายเหตุ ๑     ข้อมูลในแต่ละอิลิเมนต์  ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ เลขกำากับ และช่ืออิลิเมนตภ์าษาไทย
หมายเหตุ ๒    PTZ หมายถึง Pan Tilt Zoom

รูปท่ี ๒ ชุดอิลิเมนต์สำาหรับการกำากับข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)
(ข้อ ๔.๒)
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๕. รายละเอียดของอิลิเมนต์
มาตรฐานน้ี  มีการนำาอิลิเมนต์ที่กำาหนดไว้ใน มอก. 2730 เล่ม 1-2559 เมตาดาตาสำาหรับข้อมูลวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา เล่ม 1 ทั่วไป มาใช้ และกำาหนดอิลิเมนตใ์หม่เพิ่มเติมสำาหรับกำากับข้อมูลเมืองอัจฉริยะ กล้อง โดยกำาหนด
เลขกำากับสำาหรับอิลิเมนต์ที่เพิ่มเติมเป็นเลข ๕๐ xx  เพื่อชี้บ่งอิลิเมนต์กำากับข้อมูลกล้อง โดยมรีายละเอียดดังต่อไปน้ี
๕.๑ ชื่อกล้อง

เลขกำากับ:  ๑
ชื่ออิลิเมนต์:  title
ความหมายของอิลิเมนต:์  ชื่อที่ใช้เรียกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความ
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์หลัก
จำานวนข้อมูล: มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ (≥ ๑)
รายการอิลิเมนต์ย่อย:

๕.๑.๑ ชื่อเรียกกลอ้ง
เลขกำากับ:  ๑.๑ 
ชื่ออิลิเมนต์:  name
ความหมายของอิลิเมนต:์  ชื่อที่ใช้เรียกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความ เช่น เนคเทค-กล้อง-๑, ศูนยร์าชการ-CCTV-๑
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๑.๒ ภาษา
เลขกำากับ:  ๑.๒ 
ชื่ออิลิเมนต์:  language  
ความหมายของอิลิเมนต:์  ภาษาที่ใช้เรียกชื่อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น ไทย, จีน, อังกฤษ  
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความหรือรหัสกำากับ ที่ใชร้ะบุชื่อภาษา (ดูข้อ ง.๑)
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๑.๓ ชื่อเรียกอื่น ๆ
เลขกำากับ:  ๑.๙๙
ชื่ออิลิเมนต์:  other
ความหมายของอิลิเมนต:์  ชื่อเรียกอื่น ๆ ที่ใช้เรียกกล้อง  
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความ
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ title ด้วย XML:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<metadata>

<title> 
<name>เนคเทค-กล้อง-1</name>
<language>ไทย</language>
<other>LPR-Cam-1</other>

</title>
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</metadata>
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ title ด้วย JSON:
{
"title": {
             "name": "เนคเทค-กลอ้ง-1",
             "language": "ไทย",
"other": "LPR-Cam-1"
       }
}

๕.๒ รหัสชี้บ่ง
เลขกำากับ:  ๒
ชื่ออิลิเมนต์:  identifier
ความหมายของอิลิเมนต:์  รหัสที่กำาหนดข้ึนเพือ่ใช้แทนข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อลดความซำ้าซ้อนของ

      ข้อมูลเดียวกัน 
การกำากับอิลิเมนต:์  ชดุตวัเลข และหรือตวัอักษร สำาหรับใช้ชี้บ่งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น 

nectec.nstda.or.th/cctv-011f-6e5e
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์หลัก
จำานวนข้อมูล: เท่ากับ ๑ (= ๑)
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ identifier ดว้ย XML:
<?xml version=“1.0” encoding=”UTF-8”?>
<metadata>

<identifier>nectec.nstda.or.th/cctv-011f-6e5e</identifier>
</metadata>
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ identifier ดว้ย JSON:
{
"identifier": "nectec.nstda.or.th/cctv-011f-6e5e"
}

๕.๓ วันเวลา
เลขกำากับ:  ๕
ชื่ออิลิเมนต์:  date
ความหมายของอิลิเมนต:์ วันเวลาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
การกำากับอิลิเมนต:์ กำากับโดยใช้ตวัเลข ประกอบดว้ย ปี (พ.ศ.) เดือน วันที่ และ ชัว่โมง นาที วินาที ในรูปแบบ

          yyyy-mm-dd hh:mm:ss เช่น 2563-11-25 10:20:05
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์หลัก
จำานวนข้อมูล:  มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ (≥ ๑)
รายการอิลิเมนต์ย่อย:
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ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ date ด้วย XML:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<metadata>
<date>2563-01-30 10:20:05<</date>
</metadata>
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ date ด้วย JSON:
{
"date":"2563-01-30 10:20:05"
}

๕.๔ คำาสำาคัญ
เลขกำากับ:  ๖
ชื่ออิลิเมนต์:  keyword
ความหมายของอิลิเมนต:์  คำาสำาคัญ ที่ระบุลักษณะเด่น เพื่อชว่ยในการสืบค้นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความ
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์หลัก
จำานวนข้อมูล:  มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ (≥ ๑)
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ keyword ด้วย XML:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<metadata>
<keyword>เนคเทค-กล้อง-1</keyword>
<keyword>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ</keyword>
</metadata>
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ keyword ด้วย JSON:
{
"keyword": ["เนคเทค-กล้อง-1", "ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ"]
}

๕.๕ สื่อ
เลขกำากับ:  ๙
ชื่ออิลิเมนต์:  media
ความหมายของอิลิเมนต:์  คุณลกัษณะหรือรายละเอียดของไฟล์วดิีโอ
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความระบุประเภทของสื่อ คุณลกัษณะหรือรายละเอียดของไฟล์วดิีโอ
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์หลัก
จำานวนข้อมูล: มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ (≥ ๑)
รายการอิลิเมนต์ย่อย:

๕.๕.๑ ช่องทางเข้าถึงข้อมูล
เลขกำากับ: ๙.๑๐๗
ชื่ออิลิเมนต์:  accessibility
ความหมายของอิลิเมนต:์  ข้อมูลที่ระบุการเข้าถึงข้อมูลว่าเก็บอยู่ที่ไหน ตำาแหน่งใด เข้าถึงข้อมูลอยา่งไร  

-ก๑๐ -



มศอ. ๔๐๑๒.๒.๒-๒๕๖๔ 

การกำากับอิลิเมนต:์ ข้อความระบุการเข้าถึงข้อมูล เช่น URI  ชื่อไฟล์  ตำาแหน่งพื้นที่จัดเก็บ  
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๕.๒ แหล่งที่มาของสื่อ  
เลขกำากับ: ๙.๕๐๐๑
ชื่ออิลิเมนต์:  source 
ความหมายของอิลิเมนต:์  แหล่งที่มาของสื่อ
การกำากับอิลิเมนต:์ ข้อความระบุแหล่งที่มาของสื่อ เช่น รหัสชี้บ่งกล้อง
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๕.๓ ผู้มีสิทธิเ์ข้าถึงสื่อ  
เลขกำากับ: ๙.๕๐๐๒
ชื่ออิลิเมนต์:  mediaAccessRight 
ความหมายของอิลิเมนต:์  ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงสื่อ
การกำากับอิลิเมนต:์ ข้อความระบุผู้มีสิทธิ์เข้าถึงสื่อ เช่น ชื่อ เลขรหัส ชื่อกลุ่ม ชื่อชั้น อีเมล 

   ของผู้มิสิทธิเ์ข้าถึงสื่อ
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๕.๔ ไฟล์สื่อ
เลขกำากับ: ๙.๕๐๐๓
ชื่ออิลิเมนต์:  mediaFile
ความหมายของอิลิเมนต:์  คุณลกัษณะหรือรายละเอียดของไฟล์สื่อ ประเภทไฟลว์ิดีโอ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ 
การกำากับอิลิเมนต:์ ข้อมูลซ่ึงระบุคุณลักษณะ หรือรายละเอียดของไฟล์สื่อ (เป็นชุดของอิลิเมนต์ 

    อ้างอิงตาม ISO/IEC 15938-5:2003  ข้อ 6.4 ข้อ 8.2.4 และข้อ 9.2.2.3)
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๕.๕ ระดับความเป็นส่วนตวั  
เลขกำากับ: ๙.๕๐๐๔
ชื่ออิลิเมนต์:  privacyLevel 
ความหมายของอิลิเมนต:์  ระดับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่อยู่ในสื่อ เช่น เน้ือหาข้อมูลประเภทบุคคล 

ภาพที่มีลิขสิทธิ์ เป็นต้น
การกำากับอิลิเมนต:์ ข้อความระบุระดับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (เป็นศัพท์ควบคุม ดูข้อ ง.๒)
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย  

ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ media ด้วย 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>
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         <Date>
<TimePoint>2564-08-03T14:13+01:00</TimePoint>

</Date>
</CreationCoordinates>
<MediaTime>

<MediaTimePoint>2564-08-03T14:13+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>
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ media ด้วย JSON:
{
"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": "2564-08-03T14:13+01:00"
  }
   },
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   "MediaTime": {
  "MediaTimePoint": "2564-08-03T14:13+01:00",
  "MediaDuration": "PT9N10F"
   },
   "MediaFormat": {
  "Content": "video",
  "FileFormat": "mpeg",
  "FileSize": "666478608",
  "VisualCoding": {
     "Format": {

"@colorDomain": "color",
        "#text": "MPEG-1 Video"
     },
     "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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๕.๖ เจ้าของกล้อง
เลขกำากับ:  ๑๐
ชื่ออิลิเมนต์:  right
ความหมายของอิลิเมนต:์  เจา้ของกล้องโทรทศัน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์   ข้อความทีร่ะบุ ชื่อบุคคล หรือชือ่นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์หลัก
จำานวนข้อมูล: มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ (≥ ๑)
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ right ด้วย XML:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<metadata>

<right>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ</right>
</metadata>
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ right ด้วย JSON:
{

"right": "ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ"
}

๕.๗ ตำาแหน่ง
เลขกำากับ:  ๑๑
ชื่ออิลิเมนต์:  location
ความหมายของอิลิเมนต:์  ตำาแหน่งกล้องโทรทศัน์วงจรปิด และตำาแหน่งวัตถุที่กล้องบันทึกภาพได้ 
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความหรือตวัเลขระบุตำาแหน่งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ ตำาแหน่งวัตถุที่กล้อง

บันทึกภาพได้ 
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์หลัก
จำานวนข้อมูล: มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ (≥ ๑)
รายการอิลิเมนต์ย่อย

๕.๗.๑ ตำาแหน่งวตัถุ
เลขกำากับ:  ๑๑.๕๐๐๑
ชื่ออิลิเมนต์:  objectLocation
ความหมายของอิลิเมนต:์  ตำาแหน่งวัตถุที่กล้องบันทึกภาพได้
การกำากับอิลิเมนต:์  กำากับโดยใช้ข้อความหรือตัวเลข โดยบังคับการกำากับข้อมูลอย่างน้อย

    ในรูปแบบตำาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ที่ประกอบดว้ย ละตจิูด ลองจิจูด อัลตจิูด
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๗.๒ ตำาแหน่งกล้อง
เลขกำากับ:  ๑๑.๕๐๐๒
ชื่ออิลิเมนต์:  cameraLocation
ความหมายของอิลิเมนต:์  ตำาแหน่งที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์  กำากับโดยใช้ข้อความหรือตัวเลข โดยบังคับการกำากับข้อมูลอย่างน้อย

    ในรูปแบบตำาแหน่งทางภูมิศาสตร์ ที่ประกอบดว้ย ละตจิูด ลองจิจูด อัลตจิูด
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ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย
๕.๗.๒ เลขที่อยู่ไอพีกล้อง

เลขกำากับ:  ๑๑.๕๐๐๓
ชื่ออิลิเมนต์:  cameraIP
ความหมายของอิลิเมนต:์ เลขที่อยู่ไอพีของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์   ข้อความ ระบุเลขที่อยู่ไอพี
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ location ดว้ย 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 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

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

            <cameraLocation>ชั้น 1 หน้าตึกเนคเทค</cameraLocation> 
<cameraIP>192.168.1.102</cameraIP>    

      </location>
</metadata>
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ location ดว้ย JSON:
{

"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 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ 
ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี",
"ชั้น 1 หน้าตึกเนคเทค"
]

"cameraIP":"192.168.1.10"
}

}

-ก๑๕ -



มศอ. ๔๐๑๒.๒.๒-๒๕๖๔

๕.๘ ข้อมูลเฉพาะของกล้อง
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑
ชื่ออิลิเมนต์: cameraProperty
ความหมายของอิลิเมนต:์ ข้อมูลที่แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความระบุข้อมูลเฉพาะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์หลัก
จำานวนข้อมูล: มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ (≥ ๑)
รายการอิลิเมนต์ย่อย:

๕.๗.๑ ยี่ห้อ
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑.๑
ชื่ออิลิเมนต์:  brand
ความหมายของอิลิเมนต:์ ยี่ห้อของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความที่ระบุข้อมูลยี่ห้อของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๗.๒ แบบ
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑.๒
ชื่ออิลิเมนต์:  series
ความหมายของอิลิเมนต:์ อนุกรมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความที่ระบุข้อมูลชื่อชุดหรือชือ่กลุ่มของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีคุณลักษณะ

    และ/หรือคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน เช่น C-Series
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๗.๓ แบบ
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑.๓
ชื่ออิลิเมนต์:  model
ความหมายของอิลิเมนต:์ แบบของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความที่ระบุข้อมูลแบบของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น CV-CFW101AL
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๗.๔ รุ่น
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑.๔
ชื่ออิลิเมนต์:  version 

ความหมายของอิลิเมนต:์ รุ่นของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความที่ระบุข้อมูลรุ่นของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๗.๕ รูปแบบการเข้าและถอดรหัสที่สนับสนุน
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑.๕
ชื่ออิลิเมนต์:  supportedCodec
ความหมายของอิลิเมนต:์   รูปแบบการเข้ารหัสและถอดรหัสไฟล์สื่อที่สนับสนุน
การกำากับอิลิเมนต:์ ข้อความระบุรูปแบบการเข้ารหัส/ถอดรหัส (เป็นศัพท์ควบคุม ดูข้อ ง.๓)
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย
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๕.๗.๖ รูปแบบการเก็บบันทึกที่สนับสนุน
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑.๖
ชื่ออิลิเมนต์:  supportedFormat
ความหมายของอิลิเมนต:์   รูปแบบการเก็บบันทึกของไฟล์สื่อที่สนับสนุน
การกำากับอิลิเมนต:์ ข้อความระบุรูปแบบการเก็บบันทึก (เป็นศัพท์ควบคุม ดูข้อ ง.๔)
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๗.๗ รูปแบบโพรโทคอลการสื่อสารที่สนับสนุน
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑.๗
ชื่ออิลิเมนต์:  supportedProtocol
ความหมายของอิลิเมนต:์   รูปแบบโพรโทคอลการสื่อสาร ท่ีสนับสนุน
การกำากับอิลิเมนต:์ ข้อความระบุรูปแบบโพรโทคอลการสือ่สาร (เป็นศัพท์ควบคุม ดูข้อ ง.๕)
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๗.๘ อัตรากรอบภาพที่สนับสนุน
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑.๘
ชื่ออิลิเมนต์:  supportedFramerate
ความหมายของอิลิเมนต:์   อัตรากรอบภาพสูงสดุ ที่สนับสนุน
การกำากับอิลิเมนต:์ ตวัเลขระบุอัตรากรอบที่สนับสนุน หน่วยเป็น FPS
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๗.๙ ความละเอียดภาพที่สนับสนุน
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑.๙
ชื่ออิลิเมนต์:  supportedResolution
ความหมายของอิลิเมนต:์   ความละเอียดภาพสูงสดุ ที่สนับสนุน
การกำากับอิลิเมนต:์ ข้อความระบุความละเอียดภาพ 
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๗.๑๐ อัตราบิต
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑.๑๐
ชื่ออิลิเมนต์:  supportedBitrate
ความหมายของอิลิเมนต:์   อัตราบิตของการส่งข้อมูลสูงสุด ที่สนับสนุน
การกำากับอิลิเมนต:์ ตวัเลขระบุอัตราบิตของการส่งข้อมูล หน่วยเป็น kbps
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๗.๑๑ ประเภทกล้อง
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑.๑๑
ชื่ออิลิเมนต์:  cameraType
ความหมายของอิลิเมนต:์   ประเภทของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์ ข้อความระบุประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เป็นศัพท์ควบคุม ดูข้อ ง.๕)
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๗.๑๒ สนับสนุนลายนำ้า
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑.๑๒
ชื่ออิลิเมนต์:  watermark
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ความหมายของอิลิเมนต:์ ความสามารถสนับสนุนลายนำ้า
การกำากับอิลิเมนต:์   ข้อความ ระบุความสามารถสนับสนุนลายนำ้า เช่น รองรับการสนับสนุนลายนำ้า 

      ใช้ yes, 1 หรือ ไม่รองรับการสนับสนุนลายนำ้า ใช้ no, 0 
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๗.๑๓ ตวัแปรอุปกรณ์แสง
เลขกำากับ:  ๕๐๐๑.๑๓
ชื่ออิลิเมนต์: opticalDeviceParameter
ความหมายของอิลิเมนต:์ คุณลักษณะหรือรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณท์างดา้นแสงในการรับภาพ 
การกำากับอิลิเมนต:์ กำากับโดยใช้ตวัเลข ระบุค่าต่างๆของอุปกรณ์ทางด้านแสงในการรับภาพ 

   (เป็นชุดอิลิเมนต์ อ้างอิงตาม ISO22311:2012 ข้อ 5.2.5.2 และ Annex A.2)
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ cameraProperty ด้วย XML:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<metadata>

<cameraProperty>
    <brand>Camera Vision</brand>

<series>C-Series</series>
<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>
<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>
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</opticalDeviceParameter>
</cameraProperty>

</metadata>
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ cameraProperty ด้วย JSON:
{
"cameraProperty": {
   "brand":"Camera Vision",

"series":"C-Series",
"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°"

}
}

๕.๙ สถานะกล้อง
เลขกำากับ:  ๕๐๐๒
ชื่ออิลิเมนต์:  status
ความหมายของอิลิเมนต:์ สถานะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความระบุสถานะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์หลัก
จำานวนข้อมูล: มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ (≥ ๑)
รายการอิลิเมนต์ย่อย

๕.๙.๑ ภาวะกล้อง
เลขกำากับ:  ๕๐๐๒.๑
ชื่ออิลิเมนต์:  cameraStatus
ความหมายของอิลิเมนต:์ ภาวะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความระบุภาวะของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เป็นศัพท์ควบคุม ดูข้อ ง.๗)
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ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย
๕.๙.๒ มุมกล้อง

เลขกำากับ:  ๕๐๐๒.๒
ชื่ออิลิเมนต์: cameraAngle
ความหมายของอิลิเมนต:์ มุมของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซ่ึงกำาหนดมุมและแกนอ้างอิง

          เป็นไปตามออยเลอร์ 
การกำากับอิลิเมนต:์  กำากับโดยใชต้ัวเลขระบุขนาดมุมการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กับแท่น

    หรือเสาตดิตั้ง (เป็นชุดอิลิเมนต์ อ้างอิงตาม ISO22311:2012 ข้อ 5.2.5.2 และ 
    Annex A.2)

ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย
๕.๙.๓ ตำาแหน่งสัมพัทธ์ของกล้องชนิด PTZ (pan tilt  zoom Cameras )

เลขกำากับ:  ๕๐๐๒.๓
ชื่ออิลิเมนต์: deviceRelativePosition
ความหมายของอิลิเมนต:์  บอกตำาแหน่งสถานะ pan tilt  zoom ของกล้องโดยบอก   

ตำาแหน่งแบบสัมพทัธ์ (Relative Positioning) ซ่ึงเป็นวิธีการบอกตำาแหน่ง
เปรียบเทียบกันระหว่างจุดสองจดุในที่น้ีหมายอ้างอิงตำาแหน่งใหม่ด้วยการใช้
ตำาแหน่งก่อนหน้าเป็นตำาแหน่งอ้างอิงปัจจุบันการกำากับอิลิเมนต์:  กำากับโดยใช้
ตัวเลข ระบุค่าตา่งๆ สถานะตำาแหน่งของกล้องเพื่อควบคุมให้เลื่อนตำาแหน่ง
การรับภาพได้ตามแกน XYZ เช่น  PAN (หมุน ส่ายตามแกน X) = 360 องศา, 
TILT (ก้ม เงย ตามแกน Y) = 90 องศา และ Z=ZOOM (ย่อ/ขยาย 
ตามแกน Z) = 36X (เป็นชุดอิลิเมนต์ อ้างอิงตาม ISO22311:2012 
ข้อ 5.2.5.2 และ Annex A.๒)

ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ status ดว้ย 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>

-ก๒๐ -



มศอ. ๔๐๑๒.๒.๒-๒๕๖๔ 

<deviceRelativePositionX>360°</deviceRelativePositionX>
                     <deviceRelativePositionY>90°</deviceRelativePositionY>
                     <deviceRelativePositionZ>36X</deviceRelativePositionZ>

</deviceRelativePosition>
</status>
</metadata>
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ status ดว้ย 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"

}
}

}
๕.๑๐ คำาอธิบาย

เลขกำากับ:  ๓
ชื่ออิลิเมนต์:  description
ความหมายของอิลิเมนต:์  รายละเอียด ท่ีอธิบายถึงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น วตัถุประสงคก์ารนำาไปใช้งาน
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความ
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ขยาย
จำานวนข้อมูล: มากกว่าหรือเท่ากับ ๐ (≥ ๐)
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ description ด้วย XML:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<metadata>

        <description>ใช้บันทึกข้อมูลวดิีโอเพื่องานวิจัยดา้นพฤติกรรมของคนในสำานักงาน</description>
</metadata>
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ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ description  ดว้ย JSON:
{

"description": "ใช้บันทึกข้อมูลวิดีโอเพื่องานวิจัยด้านพฤตกิรรมของคนในสำานักงาน"
}

๕.๑๑ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เลขกำากับ:  ๕๐๐๔
ชื่ออิลิเมนต์:  contributor
ความหมายของอิลิเมนต:์  ผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนชว่ยในการจดัการระบบ เช่น ผูต้ิดตั้ง ผู้ซ่อมบำารุง
การกำากับอิลิเมนต:์   ข้อความทีร่ะบุ ชื่อบุคคล หรือชือ่นิติบุคคล 
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ขยาย
จำานวนข้อมูล: มากกว่าหรือเท่ากับ ๐ (≥ ๐)
รายการอิลิเมนต์ย่อย:

๕.๑๑.๑ ประเภทผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
เลขกำากับ:  ๕๐๐๔.๑
ชื่ออิลิเมนต์:  contributorType
ความหมายของอิลิเมนต:์ ประเภทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตดิตั้ง ผู้ซ่อมบำารุง
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความที่ระบุประเภทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (เป็นศัพท์ควบคุม ดูข้อ ง.๘)
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๑๑.๒ ข้อมูลการติดต่อ
เลขกำากับ:  ๕๐๐๔.๒
ชื่ออิลิเมนต์:  contact
ความหมายของอิลิเมนต:์ ข้อมูลการติดต่อของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความที่ระบุข้อมูลติดต่อ อาทิ ชื่อผูต้ิดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือ เลขที่ หมู่ที่ 

     ถนน ตำาบล/แขวง อำาเภอ/เขต จังหวดั รหัสไปรษณีย์ 
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ contributor ด้วย XML:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<metadata>

<contributor>
<contributorType>ผูดู้แลระบบ</contributorType>
<contact>กมล เอื้อชินกุล  โทรศพัท์ 0 2909 9999</contact>
<contributorType>ผู้ซ่อมบำารุง</contributorType>
<contact>พิจักษ์ เพิ่มประเสรฐิ  101 บ.พิจักษ์เอนจิเนียริ่ง ถ.เมืองใหม่ 

   จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0 2577 9797  โทรสาร 0 2564 6902 
   customer-service@pje.co.th

</contact>
</contributor>

</metadata>
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ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ contributor ด้วย JSON:
{
"contributor": {

"contributorType": “ผูดู้แลระบบ”,
“contact”: “กมล เอื้อชินกุล  โทรศัพท์ 0 2909 9999”,
"contributorType": “ผู้ซ่อมบำารุง”,
“contact”: “พิจกัษ์ เพิ่มประเสริฐ  101 บ.พิจกัษ์เอนจิเนียริ่ง ถ.เมืองใหม่ 

จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0 2577 9797  โทรสาร 0 2564 6902 
customer-service@pje.co.th”

}
}

๕.๑๒ อุปกรณต์่อพว่ง
เลขกำากับ:  ๕๐๐๕
ชื่ออิลิเมนต์:  peripheral
ความหมายของอิลิเมนต:์ อุปกรณ์ทีต่่อพว่งกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด Internet Assigned Numbers 

     Authority เช่น NVR
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความที่ระบุข้อมูล ประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง รหัสชี้บ่ง รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วง
สถานะ ตำาแหน่ง
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ขยาย
จำานวนข้อมูล: มากกว่าหรือเท่ากับ ๐ (≥ ๐)

๕.๑๒.๑ ประเภทอุปกรณ์
เลขกำากับ:  ๕๐๐๕.๑
ชื่ออิลิเมนต์:  peripheralType
ความหมายของอิลิเมนต:์ ประเภทของอุปกรณ์ทีต่่อพว่งกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความระบุประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง (เป็นศัพท์ควบคุม ดูข้อ ง.๙) 
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๑๒.๒ รหัสชี้บ่งอุปกรณ์ต่อพ่วง
เลขกำากับ:  ๕๐๐๕.๒
ชื่ออิลิเมนต์:  peripheralIdentifier
ความหมายของอิลิเมนต:์ รหัสชี้บ่งของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความ 
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๑๒.๓ ตำาแหน่งอุปกรณต์่อพว่ง
เลขกำากับ:  ๕๐๐๕.๓
ชื่ออิลิเมนต์:  peripheralLocation
ความหมายของอิลิเมนต:์ ที่อยู่ของอุปกรณ์ทีต่่อพว่งกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์  ข้อความที่ระบุข้อมูลตำาแหน่ง อาทิ เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำาบล/แขวง อำาเภอ/เขต 

     จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย
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๕.๑๒.๔ สถานะอุปกรณ์ต่อพ่วง
เลขกำากับ:  ๕๐๐๕.๔
ชื่ออิลิเมนต์:  peripheralStatus
ความหมายของอิลิเมนต:์ สถานะของอุปกรณท์ี่ต่อพ่วงกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์   รหัสหรือข้อความ ระบุสถานะอุปกรณ์ตอ่พ่วง (เป็นศัพท์ควบคุม ดูข้อ ง.๑๐)
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

๕.๑๒.๕ เลขที่อยู่ไอพีอุปกรณ์ต่อพ่วง
เลขกำากับ:  ๕๐๐๕.๕
ชื่ออิลิเมนต์:  peripheralIP
ความหมายของอิลิเมนต:์ เลขที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
การกำากับอิลิเมนต:์   ข้อความ ระบุเลขที่อยู่ไอพี
ประเภทอิลิเมนต:์  อิลิเมนต์ย่อย

ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ peripheral ดว้ย XML:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<metadata>

<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 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
</peripheralLocation>
<peripheralLocation>ตึกเนคเทค</peripheralLocation>
<peripheralStatus>online</peripheralStatus>
<peripheralIP>192.168.1.105</peripheralStatus>

</peripheral>
</metadata>
ตวัอย่างการกำากับอิลิเมนต์ Peripheral ด้วย 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 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ   
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           ถ. พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี",
           "ตึกเนคเทค"
                                ]

"peripheralStatus":"online",
"peripheralIP":"192.168.1.105"

}
}
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ภาคผนวก ก. 
ชุดอิลิเมนต์สำาหรับการกำากับข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(ข้อกำาหนด)
(ข้อ ๔)

มาตรฐานน้ี กำากับชุดอิลิเมนต์หลัก และอิลิเมนต์ขยายรวมทั้งสิ้น ๑๓ อิลิเมนต์ และมีอิลิเมนต์ย่อย ๓๗ อิลิเมนต์ โดย
สรุปชุดอิลิเมนต์สำาหรับการกำากับกล้องได้ ดังตาราง ก.๑ โดยชดุอิลิเมนต์ที่กำาหนดในมาตรฐานน้ี จะนำาไปใช้กำาหนด
ชดุอิลิเมนต์ของมาตรฐานฉบับอื่นๆ ในอนุกรมของมาตรฐานเมตาดาตาสำาหรับข้อมูลเมืองอัจฉริยะดว้ย

ตารางท่ี ก.๑ ชุดอิลิเมนต์สำาหรับการกำากับข้อมูลกล้อง
เลขกำากับ อิลิเมนต์หลักและขยาย จำานวนข้อมูล เลขกำากับ อิลิเมนตย์่อย

๑ ช่ือกล้อง ≥ ๑ ๑.๑ ช่ือเรียกกล้อง
๑.๒ ภาษา
๑.๙๙ ช่ือเรียกอ่ืน ๆ

๒ รหัสช้ีบ่ง = ๑ - - 
๓ คำาอธิบาย ≥ ๐ - - 
๔ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
๕ วันเวลา ≥ ๑ - - 
๖ คำาสำาคัญ ≥ ๑ - - 
๗ ช่ือภาษา
๘ ชาติพันธ์
๙ ส่ือ ≥ ๑ ๙.๑๐๗ ช่องทางเข้าถึงข้อมูล

๙.๕๐๐๑ แหล่งท่ีมาของส่ือ
๙.๕๐๐๒ ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงส่ือ
๙.๕๐๐๓ ไฟล์ส่ือ
๙.๕๐๐๔ ระดับความเป็นส่วนตัว

๑๐ เจ้าของกล้อง ≥ ๑ - - 
๑๑ ตำาแหน่ง ≥ ๑ ๑๑.๕๐๐๑ ตำาแหน่งวตัถุ

๑๑.๕๐๐๒ ตำาแหน่งกล้อง
๑๒ หมวดหมู่
๕๐๐๑ ข้อมูลเฉพาะของกล้อง ≥ ๑ ๕๐๐๑.๑ ยี่ห้อ

๕๐๐๑.๒ แบบ
๕๐๐๑.๓ รุ่น
๕๐๐๑.๔ รูปแบบการเข้าและถอดรหัสท่ีสนับสนุน
๕๐๐๑.๕ รูปแบบการเก็บบันทึกท่ีสนับสนุน
๕๐๐๑.๖ รูปแบบโพรโทคอลการส่ือสารท่ีสนับสนุน
๕๐๐๑.๗ อััตรากรอบภาพท่ีสนับสนุน
๕๐๐๑.๘  ความละเอียดภาพท่ีสนับสนุน
๕๐๐๑.๙ อัตราบิต
๕๐๐๑.๑๐ ประเภทกล้อง
๕๐๐๑.๑๑ สนับสนุนลายนำ้า
๕๐๐๑.๑๒ ตัวแปรอุปกรณ์แสง
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ตารางท่ี ก.๑ ชุดอิลิเมนต์สำาหรับการกำากับข้อมูลกล้อง   (ต่อ)
เลขกำากับ อิลิเมนต์หลักและขยาย จำานวนข้อมูล เลขกำากับ อิลิเมนต์ย่อย

๕๐๐๒ สถานะกล้อง  ≥ ๑ ๕๐๐๒.๑ ภาวะกล้อง
๕๐๐๒.๒ มุมกล้อง
๕๐๐๒.๓ ตำาแหน่งสัมพัทธ์ของกล้อง PTZ

๕๐๐๔ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ≥ ๐ ๕๐๐๔.๑ ประเภทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๕๐๐๔.๒ ข้อมูลการติดต่อ

๕๐๐๕ อุปกรณ์ต่อพ่วง ≥ ๐ ๕๐๐๕.๑ ประเภทอุปกรณ์
๕๐๐๕.๒ รหัสช้ีบ่งอุปกรณ์ต่อพ่วง
๕๐๐๕.๓ ตำาแหน่งอุปกรณ์ต่อพ่วง 
๕๐๐๕.๔ สถานะอุปกรณ์ต่อพ่วง
๕๐๐๕.๕ เลขท่ีอยู่ไอพีอุปกรณ์ต่อพ่วง

หมายเหตุ: ๑ ชุดอิลิเมนต์ในตารางท่ี ก.๑ รายการอิลิเมนต์เลขกำากับท่ี ๑ ถึง ๑๑ เป็นอิลิเมนต์หลัก และอิลิเมนต์ขยาย ท่ีใช้ร่วมกันใน
อนุกรม มอก. 2730 เล่ม 1 ท่ัวไป โดยรายการอิลิเมนต์เลขกำากับท่ี ๕๐๐๑ ถึงเลขกำากับท่ี ๕๐๐๖ เป็นอิลิเมนต์เฉพาะ
มาตรฐานนี้

หมายเหตุ ๒ เลขกำากับท่ี ๔ ๗ ๘ ๑๒ หมายถึง อิลิเมนต์ท่ีกำาหนดไว้ใน มอก. 2730 เล่ม 1 ท่ัวไปแต่ไม่นำามาใช้ในเล่มนี้ 
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ภาคผนวก ข.
ตัวอย่างการกำากับข้อมูล

(ข้อแนะนำา)
(ข้อ ๔.๑)

ข.๑ ตวัอย่างการกำากับข้อมูลโดยผู้ใช้งาน
ตวัอย่างการกรอกข้อมูลโดยผู้ใช้งาน ผา่นทางหน้าจอ (user interface) ของระบบที่แต่ละหน่วยงานจดัทำาไว้ 
สำาหรับการบันทึกข้อมูลการกำากับข้อมูลกล้องแสดงดังตารางที่ ข.๑

ตารางท่ี ข.๑ แสดงตัวอย่างการกรอกข้อมูล สำาหรับการกำากับข้อมูลกล้อง
ชุดอิลิเมนต์ การกำากับอิลิเมนต์ ตัวอย่างการกำากับข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ช่ือกล้อง ช่ือเรียกกล้อง <ข้อความ> เนคเทค-กล้อง-1
ภาษา <ข้อความ หรือรหัสกำากับภาษา> ไทย 
ช่ือเรียกอ่ืน ๆ <ข้อความ> LPR-Cam-1

รหัสช้ีบ่ง <ชุดตัวเลข หรือตัวอักษร> nectec.nstda.or.th/cctv-011f-6e5e
วันเวลา <ชุดตัวเลข ปี (พ.ศ.) เดือน วนั เวลา> 2563-01-30 10:20:05
คำาสำาคัญ <ข้อความ> เนคเทค-กล้อง-1

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ส่ือ ช่องทางเข้าถึงข้อมูล: <ข้อความ> rtsp://nectec.nstda.or.th/profile1

แหล่งท่ีมาของส่ือ: <ข้อความ> camera-14336688-61af-5406
ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงส่ือ
<ข้อความ>

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

ไฟล์สิ่ือ
CreationCoordinates

         Date
             TimePoint

MediaTime
          MediaTimePoint
          MediaDuration

MediaFormat
         Content
         FileFormat
         FileSize
        VisualCoding
            Format 
               colorDomain
            Pixel
                aspectRatio
                bitsPer
           Frame 
                height
               width
                rate

2564-08-03T14:13+01:00

2564-08-03T14:13+01:00
PT9N10F
   
video
MPEG-4
666478608
  
MPEG-1 Video
color, 

0.75
8        
     
1,080
1,920
25

-ก๒๘ -

mailto:suporn.muannou@nectec.or.th


มศอ. ๔๐๑๒.๒.๒-๒๕๖๔ 

ตารางท่ี ข.๑ แสดงตัวอย่างการกรอกข้อมูล สำาหรับการกำากับข้อมูลกล้อง (ต่อ)
ชุดอิลิเมนต์ การกำากับอิลิเมนต์ ตวัอย่างการกำากับข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ส่ือ (ต่อ)         AudioCoding
             Format
            AudioChannels
                       front
                       rear
                       lfe

    
MPEG-1 Audio
6     
3
2
1

ระดับความเป็นส่วนตัว public
เจ้าของกล้อง <ข้อความ> ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ตำาแหน่ง ตำาแหน่งวตัถุ <ข้อความ> 14.077832, 100.601302, 6m

14°04' 40.2"N 100° 36' 04.7"E 6m
ตำาแหน่งกล้อง <ข้อความ> 14.077856, 100.601318, 9m

14°04' 40.3"N 100° 36' 04.7"E 9m
112 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง

ชาติ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี ช้ัน 1 หน้าตึกเนคเทค

ข้อมูลเฉพาะของกล้อง ยี่ห้อ <ข้อความ> Camera Vision
แบบ <ข้อความ> PTZ1010
รุ่น <ข้อความ> 1.00
รูปแบบการเข้าและถอดรหัสท่ีสนับสนุน 
<ศพัท์ควบคุม>

MPEG-4
H.264
H.265

รูปแบบการเก็บบันทึกท่ีสนับสนัน
<ศพัท์ควบคุม>

MPEG
MP4
AVI
JPEG
PNG

รูปแบบโพรโทคอลการส่ือสารท่ีสนับสนุน 
<ศพัท์ควบคุม>

rtsp

อัตรากรอบภาพท่ีสนับสนุน <ตัวเลข> 30
ความละเอียดภาพท่ีสนับสนุน<ข้อความ> 4096 x 2160
อัตราบิต <ตวัเลข> 27033
ประเภทกล้อง <ข้อความ> PTZ
สนับสนุนลายนำ้า <ข้อความ> 1
ตัวแปรอุปกรณ์แสง
focalLength
sensorSize
lensAperture
fovHoizontal
fovVertical

50mm
½ inch
f1.4
180°
59°
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ตารางท่ี ข.๑ แสดงตัวอย่างการกรอกข้อมูล สำาหรับการกำากับข้อมูลกล้อง (ต่อ)
ชุดอิลิเมนต์ การกำากับอิลิเมนต์ ตัวอย่างการกำากับข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

สถานะกล้อง ภาวะกล้อง <ศพัท์ควบคุม> online
มุมกล้อง
sensorRollangle
angletoNorth
obliquityAngle
platformRollangle
platformPitchangle
PlatformHeadingangle

+180°
0°
40°
+90°
-90°
45°

ตำาแหน่งสัมพัทธ์ของกล้องชนิด PTZ  
deviceRelativePositionalAccuracy
deviceRelativePositionX
deviceRelativePositionY
deviceRelativePositionZ

0°,0°,3X
360°
90°
36X

คำาอธิบาย <ข้อความ> ใช้บนัทึกข้อมูลวิดีโอเพื่องานวิจัยด้านพฤติกรรมของคนใน
สำานักงาน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประเภทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง <ศัทพ์
ควบคุม>

ผู้ดูแลระบบ, ผู้ซ่อมบำารุง

ข้อมูลการติดต่อ <ข้อความ> กมล เอ้ือชินกุล  โทรศัพท์ 0 2909 9999,
พิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ  101 บ.พิจักษ์เอนจิเนียร่ิง ถ.เมือง
ใหม่ จ.สมุทรปราการ 10270 02577 9797 customer-
service@pje.co.th

อุปกรณ์ต่อพ่วง ประเภทอุปกรณ์  <ข้อความ> NVR
รหัสช้ีบ่งอุปกรณ์ต่อพ่วง  <ข้อความ> NVR-14336688-61af-5406
ตำาแหน่งอุปกรณ์ต่อพ่วง  <ข้อความ> 14.077856, 100.601318
สถานะอุปกรณ์ต่อพ่วง <ศัทพ์ควบคุม> online
เลขท่ีอยู่ไอพีอุปกรณ์ต่อพ่วง 
<ข้อความ>

192.168.1.105

ข.๒ ตวัอย่างการกำากับข้อมูลด้วย XML
ตวัอย่างการใชรู้ปแบบคำาสั่งของ Extensible Markup Language หรือ XML สำาหรับการกำากับเน้ือหา เป็น
ดังน้ี
<?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
<metadata>

<title> 
<name>เนคเทค-กล้อง-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>

-ก๓๐ -



มศอ. ๔๐๑๒.๒.๒-๒๕๖๔ 

<keyword>เนคเทค-vms-1</keyword>
<keyword>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ</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>
<mediaFile>

<CreationCoordinates>
<Date><TimePoint>2564-08-03T14:13+01:00</TimePoint></Date>

</CreationCoordinates>
<MediaTime>

<MediaTimePoint>2564-08-03T14:13+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>
<privacyLevel>public</privacyLevel>

</media>
<right>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ</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>
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<cameraLocation>112 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี</cameraLocation>

<cameraLocation>ชั้น 1 หน้าตึกเนคเทค</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>
<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>
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</cameraAngle>
<deviceRelativePosition>

<deviceRelativePositionalAccuracy></deviceRelativePositionalAccuracy>
<deviceRelativePositionX>360°</deviceRelativePositionX>
<deviceRelativePositionY>90°</deviceRelativePositionY>
<deviceRelativePositionZ>36X</deviceRelativePositionZ>

</deviceRelativePosition>
</status>
<description>ใช้บันทึกข้อมูลวิดีโอเพื่องานวิจัยด้านพฤตกิรรมของคนในสำานักงาน</description>
<contributor>

<contributorType>ผูดู้แลระบบ</contributorType>
<contact>กมล เอื้อชินกุล  โทรศพัท์ 0 2909 9999</contact>
<contributorType>ผู้ซ่อมบำารุง</contributorType>
<contact>พิจักษ์ เพิ่มประเสรฐิ  101 บ.พิจักษ์เอนจิเนียริ่ง ถ.เมืองใหม่ จ.สมุทรปราการ 10270 

โทรศพัท์ 0 2577 9797  โทรสาร 0 2564 6902 customer-service@pje.co.th 
</contact>

</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 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
</peripheralLocation>
<peripheralLocation>ตึกเนคเทค</peripheralLocation>
<peripheralStatus>online</peripheralStatus>
<peripheralIP>192.168.1.105</peripheralStatus>

</peripheral>
</metadata>

ข.๓ ตวัอย่างการกำากับข้อมูลด้วย JSON
ตัวอยา่งการใช้รูปแบบ Java Script Object Notation หรือ JSON สำาหรับการกำากับเน้ือหา เป็นดังน้ี

{
"title": {

"name": "เนคเทค-กลอ้ง-1",
"language": "ไทย",
"other": "LPR-Cam-1"

},
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"identifier": "nectec.nstda.or.th/cctv-011f-6e5e",
"date":"2563-01-30 10:20:05",
"keyword": ["เนคเทค-กลอ้ง-1", "ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ"],
"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": "2564-08-03T14:13+01:00"
}

},
"MediaTime": {

"MediaTimePoint": "2564-08-03T14:13+01:00",
"MediaDuration": "PT9N10F"

},
"MediaFormat": {

"Content": "video",
"FileFormat": "mpeg",
"FileSize": "666478608",
"VisualCoding": {

"Format":{
"@colorDomain": "color",
"#text": "MPEG-1 Video"

},
"Pixel":{

"@aspectRatio": "0.75",
"@bitsPer": "8"

},
"Frame":{

"@height": "1080",
"@width": "1920",
"@rate": "25"

}
},
"AudioCoding": {

 "Format": "MPEG-1 Audio", 
"AudioChannels": {
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"@front": "3",
"@rear": "2",
"@lfe": "1",
"#text": "6"

}
}

}
},
"privacyLevel":"public",

},
"right": "ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ",
"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 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี",
"ชั้น 1 หน้าตึกเนคเทค"

]
},
"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°",
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"fovVertical":"59°"
}

},
"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"

}
},
"description": "ใช้บันทึกข้อมูลวิดีโอเพื่องานวิจัยด้านพฤตกิรรมของคนในสำานักงาน",
"contributor": {  

"contributorType": “ผูดู้แลระบบ”,
“contact”: “กมล เอื้อชินกุล  โทรศัพท์ 0 2909 9999”,
"contributorType": “ผู้ซ่อมบำารุง”,
“contact”: “พิจกัษ์ เพิ่มประเสริฐ 101 บ.พิจักษ์เอนจิเนียริ่ง ถ.เมืองใหม่ จ.สมุทรปราการ

10270 โทรศพัท์ 02577 9797 โทรสาร 02564 6902 customerservice@pje.co.th”
},
"peripheral": {

"peripheralType":"NVR",
"peripheralIdentifier":"NVR-14336688-61af-5406",
"peripheralLocation":[ "14.077856, 100.601318", "N 14°04' 40.3\" E 100° 36' 04.7\",

"112 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ   
ถ. พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี",
"ตึกเนคเทค"]

"peripheralStatus":"online",
"peripheralIP":"192.168.1.105"

},
}
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ภาคผนวก ค. 
ตัวอย่างการเพิ่มอิลิเมนต์

(ข้อแนะนำา)
(ข้อ ๔ )

มาตรฐานน้ี อนุญาตให้เพิ่มเติมอิลิเมนต์หลัก อิลิเมนต์ขยาย และอิลิเมนต์ย่อยได้ โดยต้องมีสว่นประกอบอิลิเมนตต์าม
ทีก่ำาหนดไว้ในข้อ ๔.๑ ตารางที่ ๑ และต้องมกีารทำาเครื่องหมายดอกจัน (*) ไว้ทา้ยเลขกำากับของอิลิเมนต์ที่กำาหนด
เพิ่มเติมจากมาตรฐานน้ีไวด้้วย
ค.๑  ตวัอย่างการเพิ่มอิลิเมนต์

ต้องการเพิ่มอิลิเมนต์ “relation” เพื่อระบุข้อมูลความสัมพันธ์ สามารถทำาได้โดยกำาหนดสว่นประกอบ
อิลิเมนต์ พร้อมกับทำาเครือ่งหมายดอกจันกำากับไว้ และระบุเลขกำากับ ๕๐ xx โดยเรียงลำาดับตามอิลิเมนต์ที่
กำาหนดไว้ในมาตรฐานน้ี ดังน้ี

ตวัอย่างการเพิ่มอิลิเมนต์:
ความสัมพันธ์
เลขกำากับ: ๕๐๐๗*
ชื่ออิลิเมนต์: relation
ความหมายของอิลิเมนต:์ ข้อมูลที่ระบุถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างอุปกรณ์
การกำากับอิลิเมนต:์ ข้อความ
ประเภทอิลิเมนต:์ อิลิเมนต์ขยาย
จำานวนข้อมูล: มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ (≥ ๑ )
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ภาคผนวก ง.
ศัพท์ควบคุม
(ข้อกำาหนด)

(ข้อ ๕)
ง.๑  อิลิเมนต์ ภาษา (Language) ให้ใช้ข้อความภาษาไทย เช่น ไทย อังกฤษ จีน หรือรหัสระบุชื่อภาษาตาม

มาตรฐาน ISO 639-2 เช่น THA ENG CHI
ง.๒  ระดับความเป็นส่วนตวั ได้แก่

(๑) public 
(๒) private
(๓) trusted group
(๔) อื่น ๆ

ง.๓  รูปแบบการเข้ารหัส/ถอดรหัส ได้แก่
(๑) H.264
(๒) H.265
(๓) H.266
(๔) MJPEG
(๕) MPEG-4
(๖) JPEG
(๗) G711
(๘) G726
(๙) AAC
(๑๐) อื่น ๆ

ง.๔ รูปแบบการเก็บบันทึก ได้แก่
(๑) AVI
(๒) MKV
(๓) MPEG
(๔) MPEG-2
(๕) MPEG-4 
(๖) MPEG-7
(๗) MOV
(๘) TS
(๙) M2TS
(๑๐) FLV
(๑๑) WMV
(๑๒) 3GP
(๑๓) JPG
(๑๔) PNG
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(๑๕) GIF
(๑๖) BMP
(๑๗) TIFF
(๑๘) อื่น ๆ

ง.๕  ประเภทกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้แก่
ให้ระบุข้อมูลด้วยชดุตัวเลข ๕ หลัก ในรูปแบบ   ก-ขคงง   โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

ง.๕.๑ หลัก ก  คือ หมวดหมู่การใช้งาน      
0 ไมร่ะบุ
1 ใช้งานทั่วไป
2 ใช้งานทั่วไปและวิเคราะห์ภาพ
3 ใช้งานเฉพาะดา้น
9 อื่นๆ

ง.๕.๒ หลัก ข คือ มุมมองกล้อง
0 ไมร่ะบุ
1 แบบมุมมองคงที่
2 แบบปรับมุมมองซ้ายขวาได้
3 แบบปรับมุมมองก้มเงย+ซ้ายขวาได้
4 แบบปรับมุมมองก้มเงย+ซ้ายขวา+ย่อขยายได้
9 อื่นๆ

ง.๕.๓ หลัก ค คือ ตำาแหน่งที่ติดตั้ง
0 ไมร่ะบุ
1 ติดตั้งในอาคาร
2 ติดตั้งนอกอาคาร
3 ติดตั้งบนยานพาหนะ
9 อื่นๆ

ง.๕.๔ หลัก งง คือ ฟังก์ชันพิเศษที่มีให้
00 ไมร่ะบุ
01 ใช้งานกลางวันอย่างเดียว
02 ใช้งานทั้งกลางวัน และ กลางคืน(บันทึกภาพขาวดำาของวัตถุ) เช่น กล้องอินฟาเรด
03 ใช้งานทั้งกลางวัน และ กลางคืน(บันทึกภาพสีจริงของวัตถุ) เช่น กล้องสตาร์ไลค์
04 ใช้งานทั้งกลางวัน และ กลางคืน(บันทึกอุณหภูมิภาพสีของวัตถุ) เช่น กล้องจับความร้อน
99 อื่นๆ

ง.๖  รูปแบบโพรโทคอลการสื่อสาร ได้แก่
(๑) UDP
(๒) TCP
(๓) RTSP
(๔) HTTP
(๕) HTTPS
(๖) WebM
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(๗) HLS
(๘) SOAP
(๙) อื่น ๆ

ง.๗  สถานะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้แก่
(๑) online
(๒) offline
(๓) อื่น ๆ

ง.๘  ประเภทผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(๑) ผูต้ิดตั้ง
(๒) ผู้ซ่อมบำารุง
(๓) ผูดู้แลระบบ
(๔) ผู้ใช้ประโยชน์
(๕) อื่น ๆ

ง.๙  ประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่
(๑) camera
(๒) monitor
(๓) NVR
(๔) DVR
(๕) access control
(๖) อื่น ๆ

ง.๑๐  สถานะอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่
(๑) online
(๒) offline
(๓) อื่น ๆ

_______________________________________________
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