
คู่มือการตัง้ค่าการใช้งานอปุกรณ์บนัทึกภาพ HIKVISION 

ใช้ตวัช่วยการตัง้ค่าอปุกรณ์บนัทึก (Using the Setup Wizard) 

โดยปกตคิา่เริม่ตน้ ตวัชว่ยสรา้งการตัง้คา่อุปกรณ์บนัทกึภาพจะเริม่ตน้เมือ่มเีปิดใชง้านอุปกรณ์

บนัทกึภาพ (DVR) 

 

ตวัชว่ยสรา้งการตัง้คา่จะนําคณุผา่นทางการตัง้คา่ทีส่าํคญับางอยา่งของอุปกรณ์บนัทกึภาพ (DVR) 
ของคณุ ถา้คณุไมต่อ้งการใชต้วัชว่ยสรา้งการตัง้คา่ในเวลาน้ี คณุสามารถคลกิทีปุ่ม่ยกเลกิ นอกจากนี้คณุยงั
สามารถเลอืกทีจ่ะใชต้วัชว่ยสรา้งการตัง้คา่ครัง้ต่อไป ดว้ยการปลอ่ย " Start Wizard when DVR starts ? " 
โดยไมต่อ้งคลกิเครือ่งหมายถกูออก เมือ่มกีารเปิดใชง้านอุปกรณ์บนัทกึใหม ่ กจ็ะสามารถกลบัมาใชง้านตวั
ชว่ยไดอ้กีครัง้ และในทางกลบักนั ถา้ไมต่อ้งการใหแ้จง้เตอืน หรอืใชง้านตวัชว่ยสรา้งการตัง้คา่ สามารถทาํ
ไดโ้ดยคลกิเครือ่งหมายถกูออก 

คลกิปุม่ NEXT ในหน้าต่างตวัชว่ยสรา้ง จะนําคณุไปยงัหน้าต่างการตัง้คา่เขา้สูร่ะบบ (Login) 

 
ในชอ่ง Admin Password ใหก้รอกรหสัผา่นของ admin โดยคา่เริม่ตน้ รหสัผา่นคอื 12345 



เมือ่ตอ้งการเปลีย่นรหสัผา่นของ admin ใหค้ลกิเครือ่งหมายถกูทีช่อ่ง New Admin Password 
จากนัน้ป้อนรหสัผา่นใหม ่และยนืยนัรหสัผา่น  

คลกิปุม่ NEXT จะไปยงัหน้าต่างการตัง้คา่ วนั / เวลา (Date / Time) ในสว่นนี้ใหก้าํหนด Time 
Zone เป็น (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta และ System Time กาํหนดเวลา โดยคลกิทีไ่อคอนรปู
นาฬกิา  

 
 

หลงัจากตัง้คา่เวลาเสรจ็แลว้ คลกิทีปุ่ม่ NEXT ซึง่จะนําคณุไปหน้าต่างตวัชว่ยการตัง้คา่เครอืขา่ย
เน็ตเวริค์ (Network) โดยใหก้าํหนดคา่ IP, Subnet และ Gateway ตามทีใ่ชง้านจรงิ 

 
 

 จากนัน้คลกิปุม่ NEXT หลงัจากทีค่ณุไดก้าํหนดคา่พารามเิตอรเ์ครอืขา่ยเน็ตเวริค์ จะเขา้ทีห่น้าตา่ง
ฮารด์ดสิก ์(HDD)  



 
 
คลกิทีฮ่ารด์ดสิกท์ีต่อ้งการฟอรแ์มต จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ Init ระบบจะเริม่ทาํการฟอรแ์มตฮารด์ดสิก ์ใน

สว่นของระยะเวลาในการฟอรแ์มตจะขึน้อยูก่บัขนาดความจขุองฮารด์ดสิกท์ีใ่ชง้าน และในการเตรยีมใชง้าน
ของฮารด์ดสิกจ์ะลบขอ้มลูทัง้หมดทีม่บีนัทกึในฮารด์ดสิกท์ัง้หมด 

เมือ่ทาํการฟอรแ์มตฮารด์ดสิกเ์สรจ็เรยีบรอ้ย คลกิทีปุ่ม่ NEXT จะนําคณุไปยงัหน้าต่างการตัง้คา่การ
บนัทกึภาพ (Recording) 

 
 ในหน้าต่างของการตัง้คา่การบนัทกึภาพ ตรงหวัขอ้ Camera ตาํแหน่งของกลอ้งจะอยูท่ีห่วัขอ้ 
Analog 1 (กลอ้งตวัที ่1) ใหค้ลกิเครือ่งหมายถกูทีห่วัขอ้ “Start Recording” จากนัน้ดา้นล่างจะมหีวัขอ้
รปูแบบการบนัทกึภาพใหเ้ลอืก 2 แบบ คอื Normal (บนัทกึภาพตอ่แบบ 24 ชัว่โมง) หรอื Motion Detection 
(บนัทกึภาพเฉพาะมเีหตุการณ์เคลือ่นไหว) 
  คลกิ Copy สาํหรบัคดัลอกการตัง้คา่พารามเิตอรไ์ปยงักลอ้งอื่น ๆ 



 
  
 คลกิ OK เพือ่ทาํการยนืยนัคา่ตวัชว่ยการตัง้คา่เสรจ็สิน้ 
 
 หมายเหตุ : ในสว่นของการสงัเกตการตัง้คา่การบนัทกึภาพ วา่มกีารบนัทกึภาพหรอืไมใ่หด้ทูีม่มุขวา
บนของภาพจะมไีอคอนสแีดง   ขึน้มา ในกรณทีีไ่มม่ ีใหต้รวจสอบการตัง้คา่การบนัทกึ และการทาํงาน
ของฮารด์ดสิกใ์หมอ่กีครัง้ 
 
โหมดแสดงภาพ (LIVE VIEW) 
 
สถานะของไอคอนบนหน้าจอในโหมด Live View จะบง่ชีถ้งึสถานะของกลอ้งทีแ่ตกต่างกนั รวมไอคอน
เหลา่นี้ 
ไอคอน Live View: 

ในโหมด Live Viwer ไอคอนทีแ่สดงดา้นบนขวาของหน้าจอของแตล่ะกลอ้ง จะแสดงสถานะของการ
บนัทกึภาพ และการแจง้เตอืนอลามของกลอ้งนัน้ๆ เพือ่ใหค้ณุสามารถทราบถงึสถานะการทาํงานไดอ้ยา่ง
เรว็ทีส่ดุ 

              การแจง้เตอืนการอลาม อาทเิชน่ (สญัญาณภาพขาดวดิโีอหาย, การปิดบงัหน้ากลอ้ง การ
ตรวจจบัการเคลือ่นไหว หรอืเซน็เซอร)์ 

              การบนัทกึภาพ (การบนัทกึดว้ยตนเอง, ตารางเวลาการบนัทกึ, การตรวจจบัการเคลือ่นไหว 
หรอืการบนัทกึแบบทรกิเกอร)์ 

             แสดงสถานะอลาม และการบนัทกึภาพ 
 
 



การเตรียมความพรอ้มให้กบัเคร่ืองบนัทึกภาพ 
 คณุสามารถกาํหนดคา่มาตรฐานของระบบในการบนัทกึภาพ, ภาษาการใชง้าน, ความละเอยีดใน
การแสดงผลผา่นพอรต์ VGA, ปรบัความเรว็ของเมาส ์หรอืแกไ้ขรปูแบบของ วนั-เดอืน-ปี ในเมนู General 

 
 
 ในสว่นของเมนู CVBS Output Standard ใหป้รบัเป็นระบบ PAL ซึง่คา่เริม่ตน้จากโรงงานมาจะเป็น
ระบบ NTSC ในกรณทีีเ่ปิดใชง้านเป็นระบบ NTSC จะสง่ผลในเรือ่งของการแสดงผล และบนัทกึภาพ เพราะ
ประเทศจะใชร้ะบบ PAL 
 
การบนัทึกภาพแบบตรวจจบัการเคล่ือนไหว 

ในการตัง้คา่พารามเิตอรข์องการตรวจสอบการเคลือ่นไหว สาํหรบับนัทกึภาพจากกลอ้งวงจรปิด 
โดยจะมหีลกัการทาํงานวเิคราะหภ์าพวา่มกีารเปลีย่นแปลงภาพในบรเิวณทีก่าํหนดหรอืไม ่ในการทีต่รวจพบ
การเคลือ่นสามารถแจง้เตอืนไดใ้นรปูแบบ แสดงภาพแบบเตม็หน้าจอ, เสยีงเตอืน หรอืแจง้ไปยงัศนูย์
ควบคมุผา่นซอฟตแ์วร ์(CMS) 
 สามารถทาํไดด้งันี้ เขา้ไปที ่Menu > Camera > Motion 

 



 เลอืกกลอ้งทีต่อ้งการ การตัง้คา่คอนฟิกการตรวจจบัการเคลือ่นไหว จากนัน้คลกิเครือ่งหมายถกูที ่
Enable Motion Detection 
 วาดพืน้ทีส่าํหรบัตรวจจบัการเคลือ่นไหวดว้ยเมาส ์โดยการคลกิเมาสซ์า้ยคา้งไว ้แลว้ลากยงัพืน้ทีท่ี่
ตอ้งการ ถา้คณุตอ้งการตัง้คา่การตรวจจบัการเคลือ่นไหวแบบเตม็หน้าจอ สามารถทาํไดโ้ดยคลกิทีปุ่ม่ Full 
Screen หรอืคลกิ Clear เพือ่ลา้งพืน้ทีใ่นการตรวจจบัการเคลือ่นไหว 
 จากนัน้คลกิเมาสข์วา แลว้เลอืกทีห่วัขอ้ Sensitivity เพือ่ทาํการกาํหนดความไวในการตรวจจบั 
สามารถกาํหนดได ้6 ระดบั ตัง้แต่คา่ 1 (ความไวตํ่า) ถงึ 6 (ความไวสงู) ซึง่โดยปกตแิลว้จะตัง้ไวท้ีร่ะดบั 3 
หรอื 4 หรอืขึน้อยูค่วามเหมาะสมกบัหน้างาน 

 
 

 คลกิ Handing เพือ่ทาํการกาํหนดกลอ้งสาํหรบัใหบ้นัทกึภาพ ในหวัขอ้ Triggering Channel 
ยกตวัอยา่ง ในกรณทีีต่ ัง้คา่การตรวจจบัการเคลือ่นไหวไวท้ีก่ลอ้ง 1 แต่ตอ้งการใหก้ลอ้ง 7 บนัทกึภาพไป
พรอ้มดว้ย เมือ่กลอ้ง 1 เกดิการเคลือ่นไหว กใ็หค้ลกิเครือ่งหมายถูกทีก่ลอ้ง 7 

 
 



เมือ่สงัเกตทีห่น้าจอแสดงผล ถา้หากมกีารเคลือ่นไหว จะมสีญัลกัษณ์ไอคอน    เกดิขึน้ แต่

ระบบจะยงัไมม่การบนัทกึภาพ จะตอ้งไปตัง้คา่การบนัทกึภาพทีฟ่งักช์ ัน่  Record Schedule 

 
 เมือ่กาํหนดคา่การตรวจจบัการเคลือ่นไหวเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหไ้ปทีเ่มนู Record Schedule คลกิ
เครือ่งหมายถกูที ่Enable Schedule จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ Edit เพือ่ทาํการกาํหนดรปูแบบการบนัทกึภาพ 

 
  

หมายเหตุ :  ในหน้าต่างของ Schedule จะแสดงตารางของวนั / เวลา และรปูแบบของสทีีใ่ชใ้นการ

บนัทกึภาพ เชน่  

 Normal (สน้ํีาเงนิ) : การบนัทกึภาพแบบต่อเนือ่ง 

 Motion (เขยีว) : การบนัทกึภาพแบบตรวจจบัการเคลือ่นไหว 

 Alarm (แดง) : การบนัทกึภาพแบบเซนเซอร ์

 Motion I Alarm (น้ําตาล) : การบนัทกึภาพแบบตรวจจบัการเคลือ่นไหหรอืเซนเซอร ์

สามารถเลอืกทาํงานไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ 

 Motion & Alarm (ฟ้า) : การบนัทกึภาพแบบตรวจจบัการเคลือ่นไหวและเซนเซอร ์จะตอ้ง

ทาํงานพรอ้มกนัทัง้คู ่ถงึจะบนัทกึภาพ 

 

 คลกิเครือ่งหมายถกูที ่All Day จากนัน้ Type ใหเ้ลอืกเป็น Motion เสรจ็แลว้ใหค้ลกิทีปุ่ม่ Copy เพือ่
ทาํการคดัลองการตัง้คา่ใหท้กุวนัเมือ่กนั ซึง่ในกรณทีีท่า่นตอ้งการตัง้คา่การบนัทกึภาพเป็นแบบชว่งเวลา 



สามารถทาํได ้โดยใหค้ลกิเอาเครือ่งหมายถกูทีห่น้า All Day ออก ระบบจะเปิดใหต้ัง้คา่แบบชว่งเวลา ซึง่
สามารถกาํหนดไป 8 ชว่งเวลาแทน 
 

หมายเหตุ : ในการตัง้คา่แบบชว่งเวลาไมส่ามารถกาํหนด ชว่งเวลาขา้มวนัได ้เชน่ 23:00 ถงึ 05:00 

เป็นตน้ 

 
 

หมายเหตุ : ในสว่นของการตัง้คา่ Encoding > Record จะประกอบไปดว้ยหวัขอ้ยอ่ย ดงันี้ 

 

 Camera : เลอืกกลอ้งทีต่อ้งการตัง้คา่ 

 Encoding Parameters : กาํหนดเงือ่นไขของรปูแบบการบนัทกึภาพแบบปกต ิ(Normal),  

ปรบัความละเอยีดในการบนัทกึขณะภาพเคลือ่นไหว (Event) และสตรมียอ่ย (Sub Stream) 

ใชส้าํหรบัเรยีกดภูาพผา่นเครอืขา่ย หรอืดภูาพมอืถอื  



 Stream Type : กาํหนดรปูแบบการสง่สญัญาณวา่จะ สง่ภาพและเสยีง หรอื ภาพอยา่งเดยีว  

 Resolution : กาํหนดขนาดในการบนัทกึ กจ็ะม ีQCIF (176x144), CIF (352x288), 2CIF 

(704x288)และ 4CIF (704x576) 

 Bit Rate Type : เลอืกรปูแบบของคณุภาพของภาพแบบผนัแปร (Variable) หรอื คงที ่

(Constant) โดยการเลอืกใชง้านหวัขอ้นี้ จะมผีลกบัหวัขอ้ Video Quality 

 Video Quality : คณุภาพของภาพแบบผนัแปร (เป็นชว่ง) 

 Frame Rate : การกาํหนดอตัราของภาพบนัทกึสงูสดุต่อวนิาท ี

 Max Bit Rate : คณุภาพของภาพ ทีใ่ชใ้นการบนัทกึและสง่สญัญาณ สามารถปรบัไดต้ัง้แต่ 

32Kbps ถงึ 3027Kbps 

 
โหนดการเล่นภาพย้อนหลงั (Playback) 

ในสว่นของการเลน่ภาพยอ้นหลงันัน้ สามารถทาํได ้2 แบบ คอื Instant playback หรอืการแทรกดู
ภาพยอ้นหลงั ขณะดภูาพปจัจุบนั และแบบ All-day Playback คอื เรยีกดขูองวนันี้ทัง้หมด (ตัง้แต่เวลา 
00:00 ถงึเวลาปจัจุบนั) 

การเล่นแบบแทรกดภูาพ (Instant playback)  
ทาํไดโ้ดยเลอืกกลอ้งทีต่อ้งการดภูาพ จากนัน้คลกิเมาสซ์า้ยทีก่ลอ้ง จะมเีมนูการใชง้านขึน้มา

ดา้นลา่งของภาพ แลว้คลกิปุม่  ระบบจะดงึภาพยอ้นหลงัมาแสดงผล โดยจะมรีะยะเวลาประมาณ 5 นาท ี
จากไฟลว์ดิโีอทีบ่นัทกึไวใ้นฮารด์ดสิก ์

 

 
ภาพตวัอยา่งป๊อปอพัเมนูการใชง้าน 

 
ไอคอน รายละเอียด ไอคอน รายละเอียด ไอคอน รายละเอียด 

 สัง่บนัทกึเอง  แทรกภาพยอ้นหลงั   ปิด-เปิดเสยีง 

 จบัภาพนิ่ง  ควบคมุกลอ้ง PTZ  ดจิติอลซมู 

 ปรบัแต่งส ี  ออก   
 
 



 
 

All-day Playback 
สามารถทาํไดโ้ดย คลกิเมาสข์วาทีก่ลอ้งทีต่อ้งการเรยีกดภูาพยอ้นหลงั จากนัน้เลอืกทีห่วัขอ้ All-day 

Playback 

 
 

จากนัน้ ระบบจะทาํการแสดงภาพยอ้นหลงัของกลอ้งนัน้เพยีงกลอ้งเดยีวแบบเตม็หน้าจอ โดยจะ
แสดงขอ้มลูการบนัทกึภาพตัง้แต่เวลา 00:00 จนถงึเวลาปจัจุบนั คณุสามารถใชเ้มาสใ์นการคลกิควบคมุแถบ
เครือ่งมอืในสว่นดา้นลา่งในการเลน่ภาพยอ้นหลงั  
 

 
 
ปุ่ มกด รายละเอียด ปุ่ มกด รายละเอียด ปุ่ มกด รายละเอียด 

 เปิด-ปิดเสยีง   เริม่ และหยดุการ
ตดัคลบิ 

 เพิม่ tag  

 เพิม่ tag แบบ
กาํหนดเอง 

 จดัการ tag  หยดุ 



  หยดุชัว่คราว / เลน่  เลน่ไปขา้งหน้า 30 
วนิาท ี

 ยอ้นกลบั 30 วนิาท ี

 ลดความเรว็  เพิม่ความเรว็  ไฟลก์อ่นหน้านี้ 

 ไฟลถ์ดัไป  คน้หา  ซ่อนเมนู 

 ปิด  สถานะ  แถบขอ้มลู 
 
การแสดงขอ้มลูจะแสดงเป็นแบบ Time Line (เป็นแถบสน้ํีาเงนิ หรอืแดง ขึน้อยูก่บัรปูแบบการตัง้คา่

การบนัทกึภาพ อาท ิบนัทกึภาพแบบต่อเนื่อง จะเป็นสน้ํีาเงนิ หรอื บนัทกึภาพแบบตรวจจบัการเคลือ่นไหว 
จะเป็นสแีดง เป็นตน้)  

 
 
 กรณทีีต่อ้งการเรยีกดภูาพยอ้นหลงัมากกวา่ 1 หนึ่งกลอ้ง สามารถทาํไดโ้ดยเขา้ไปทีเ่มนูหลกั 
จากนัน้เลอืกทีห่วัขอ้ Playback  
 ใหเ้ลอืกใชง้านทีห่วัขอ้ Normal จากนัน้เลอืกกลอ้งทีต่อ้งการดภูาพยอ้นหลงั 
 กาํหนดรปูแบบการบนัทกึภาพ วา่จะใหค้น้หาการบนัทกึแบบไหน เชน่ Normal หรอื Motion เป็น
ตน้ ซึง่ตรงนี้บางทไีมต่อ้งกาํหนดกไ็ด ้เนื่องจากระบบจะเซต็คา่ไวเ้ป็น All คอื คน้หาทัง้หมดอยูแ่ลว้ 



 
 

 จากนัน้ทาํการกาํหนดวนั และเวลาทีต่อ้งการดภูาพ โดยเริม่จาก Start Time จากนัน้กาํหนด
ระยะเวลาสิน้สดุ End Time  

คลกิทีปุ่ม่ Playback ระบบจะแสดงภาพยอ้นหลงัขึน้มา และในการควบคมุกจ็ะคลา้ยกบัการเลน่แบบ 
All-day playback กเ็ป็นอนัเสรจ็เรยีบรอ้ย 

 
  
 
การสาํรองขอ้มูล (Backup) 

การสาํรองขอ้มลูภาพ หรอื ไฟลว์ดิโีอ สามารถทาํการสาํรองขอ้มลูไปยงัอุปกรณ์ เชน่ USB Flash 
drives, USB HDD, DVD Writer หรอืผา่นเครอืขา่ยเน็ตเวริค์ ในกรณทีีส่าํรองขอ้มลูผา่น USB สามารถทาํ
ไดโ้ดย 

คลกิเมาสข์วาทีห่น้าจอแสดงภาพ จากนัน้เลอืกทีห่วัขอ้ Menu 
จากนัน้ เขา้ทีห่วัขอ้ Export เลอืกกลอ้งของคณุทีต่อ้งการสาํรองขอ้มลู กาํหนดชว่งเวลาเริม่ตน้ และ

สิน้สดุแลว้กดปุม่ Export 



 
 
ทาํการเชือ่มตอ่อุปกรณ์สาํรองขอ้มลู เขา้ทีพ่อรต์ USB คลกิทีปุ่ม่ Refresh จากนัน้คลกิทีปุ่ม่ Export 

เพือ่ทาํการสาํรองขอ้มลู 
 

 
 
หมายเหตุ : ในการสาํรองขอ้มลูภาพผา่นทาง USB ระบบจะทาํการคดัลองไฟล ์Player.exe ไว้

สาํหรบัเลน่ภาพไปพรอ้มทกุครัง้ 
 

 ทา่นสามารถตรวจสอบผลไฟลท์ีส่าํรองขอ้มลูได ้โดยคลกิทีปุ่ม่  


