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กลอนประตูดิจิทลั หรือ Digital Door Lock เป็นอุปกรณ์ท่ีมีมาช่วงระยะเวลาหน่ึงแลว้ เป็นเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีตอบ
รับความสะดวกในการใชง้านอุปกรณ์ของคนยุคใหม่ เราจะเห็นบา้นหรือคอนโดสร้างใหม่หลายแห่งท่ีติดตั้ง Digital Door 
Lock และน าไอเทมน้ีไปใชใ้นการโฆษณาในส่ือต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดลูกคา้ ท าให้บา้นและคอนโดดูหรูหรามีระดบัขึ้น 

 Digital Door Lock จัดว่าเป็น smart device ท่ีท าให้บา้นกลายเป็น Smart Home ได้เหมือนกัน เพราะไม่เพียงแต่
ปลอดภยักว่า แต่ยงัช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับผู ้ใช้งาน
อย่างมาก ในแง่ความปลอดภยั 
ประตูลูกบิดหรือการคล้องแม่
กุญแจแบบเดิม ไม่ได้ช่วยให้
ปลอดภยัไดม้ากนกั ถา้โจรผูร้้าย
ตอ้งการพงัหรือสะเดาะกุญแจก็
สามารถท าได้ง่าย ๆ แต่ถ้าเป็น 
Digital Door Lock การเดารหัส 
6 หลกั ดูแลว้แทบเป็นไปไม่ได้
เลย ออปชั่นพวกสแกนน้ิวหรือ
สแกนหน้าก็ย่ิงท าให้สวมรอย
เขา้ประตูไดย้ากเขา้ไปอีก 

https://www.freepik.com/ 

นอกจากเร่ืองความปลอดภยั Digital Door Lock ยงัช่วยให้การเปิดปิดประตูท าไดส้ะดวกขึ้น ไม่ตอ้งพกกุญแจ เพียงแค่กด
รหัส เลือกแตะคียก์าร์ด สแกนน้ิว หรือสแกนหน้า ประตูก็เปิดล็อกให้เราบิดเขา้บา้นหรือห้องไดแ้บบสบาย ๆ ย่ิงถา้มือไม่
ว่าง กลบัมาถึงห้ิวของพะรุงพะรัง มือไม่ว่างลว้งหากุญแจ ก็ปลดลอ็ก Digital Door Lock ไดโ้ดยไม่ตอ้งวางของลง 

 ยงัไม่นับกรณีหากคุณท ากุญแจหายเป็นประจ า เช่ือว่าคนเราก็ตอ้งมีท ากุญแจหายอย่างน้อยก็คร้ังหน่ึง พอหายก็
ห่วงว่าใครจะเก็บได ้จะมาไขบา้นหรือห้องเราไดไ้หม ตอ้งไปท าลูกกุญแจใหม่หรือถา้กงัวลมาก บางทีตอ้งเปล่ียนลูกบิด
หรือเปล่ียนแม่กุญแจทั้งชุดเลยก็มี ถา้ใช ้Digital Door Lock ก็หมดห่วงเร่ืองกุญแจหาย เพราะไม่ตอ้งพกกุญแจตลอด Digital 
Door Lock มีกุญแจให้แต่ก็เพื่อไวเ้ป็นกรณีส ารอง ไม่ไดไ้วใ้ห้ใชแ้บบปกติ  
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 หากคุณก าลงัมองหาอุปกรณ์ท่ีช่วยให้บา้นคุณกลายเป็น Smart Home เป็น บา้นอจัฉริยะของคนรุ่นใหม่ ก็ตอ้งไม่
ลืมอุปกรณ์ช้ินน้ี Digital Door Lock มี 6 เหตุผลดี ๆ ท่ีอธิบายเร่ืองน้ีไดค้่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เรียบ หรู ดูมีสไตล์ ทนัสมยั แน่นอนว่าบา้นหรือคอนโดท่ีติด Digital Door Lock ดูดีกว่า ประตูบา้น หรือ ประตู
ห้องจะดูดี มีระดบัขึ้นมาทนัที ใครก็เห็นก็คิดว่า เจา้ของบา้นน้ีตอ้งเป็นคนรุ่นใหม่แน่ ๆ ถึงใชอุ้ปกรณ์ smart แสน
ทันสมัยแบบน้ี เวลาซ้ือบ้าน
หรือคอนโด ท าให้ตัดสินใจ
ง่ ายขึ้ น  เวลาขายบ้านหรือ
คอนโดก็สามารถอพัราคาได้ 
หรือไม่ก็ใช้ความเป็นประตู
ดิจิทัลในการโฆษณาช่วยให้
ปิดการขายไดเ้ร็วขึ้น หากเป็น
คอนโดปล่อยเช่า สามารถอพั
ราคาค่าเช่าได ้ผูเ้ช่าตัดสินใจ
ง่าย เพราะความเรียบหรูดูแพง 
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2. สะดวกในการเปิดปิด การติดตั้ง Digital Door Lock ช่วยลดภาระในการพกพากุญแจบา้นไปในทุกท่ี ในกระเป๋าเรา 
กุญแจสารพดั ทั้งกุญแจรถ กุญแจประตูร้ัว กุญแจประตูบา้น กุญแจประตูออฟฟิศ เยอะไปหมด เวลาควานหาก็ไม่
ค่อยจะเจอหรอก กุญแจท่ีหาอยู่ กลบัถึงบา้นเหน่ือยอยากพกั บางทีเสียเวลาอยูห่นา้ประตูหลายนาที Digital Door 
lock มีระบบเปิดปิดประตูหลายฟังก์ชัน่แลว้แต่เราเลือกใช ้ปกติจะมีกุญแจมาให้ แต่ไม่ใช่ให้ใชป้ระจ า ให้ใชเ้ม่ือ
ฉุกเฉิน กรณีลืมรหสัหรือคียก์าร์ดหายอะไรแบบนั้น  

 
3. ฟังก์ชัน่หลากหลาย Digital Door Lock มีฟังก์ชัน่ในการเปิดปิดไดห้ลายแบบ เช่น กดรหัส ใชค้ียก์าร์ด สแกนน้ิว 

หรือสแกนใบหน้า ทั้งน้ี
ขึ้ นอยู่กับ ย่ีห้อและรุ่น
ของ สินค้ า  บ า ง รุ่ นก็
เลือกใชง้านไดทุ้กแบบท่ี
กล่าวมา สนนราคาก็ถูก
แพงไปตามความล ้าสมยั 
ย่ิงล็อกได้หลายระบบ
ราคาก็จะย่ิงแพง   

 
 

 
 

• กดรหัส เป็นวิธีปลดล็อกประตูท่ีไม่ตอ้งพกอะไรเลย แค่เพียงจ ารหัสผ่านเท่านั้น ท าให้การใช้งาน Digital Door 
Lock สะดวกมากจริง ๆ  

• คียก์าร์ด ส่วนใหญ่ Digital Door Lock จะมีมาแบบให้กดรหสั พร้อมกบัให้คียก์าร์ดดว้ย คียก์าร์ดเหมาะส าหรับผูท่ี้
ไม่ชอบจ าตวัเลขหรือรหัสใด ขี้หลงขี้ ลืม เพียงแตะคียก์าร์ดก็เขา้ออกประตูได ้คียก์าร์ดยงัเหมาะส าหรับบ้านท่ีมี
สมาชิกหลายคน สามารถแจกคียก์าร์ดถือคนละใบ 

• สแกนลายน้ิวมือ ระบบน้ีเหมาะส าหรับบา้นหรือคอนโดท่ีอยู่อาศยัคนเดียว เพียงสแกนลายน้ิวมือไว ้ระบบจะ
จดจ าลายน้ิวมือท าให้ไม่ตอ้งพกคียก์าร์ดหรือจ ารหสัใด ๆ 

• ผ่านแอพพลิเคชั่น ส าหรับคนยุคใหม่ท่ีชอบใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านมือถือของตวัเอง สามารถติดตั้ง เช่ือมต่อ 
Digital Door Lock เขา้กบัแอป เพื่อให้สามารถปลดลอ็กประตูผ่านมือถือได ้การใชง้านผา่นแอปมีขอ้ดีคือสามารถ
ส่ังผา่นระยะไกลได ้

• กุญแจ  Digital Door Lock ก็ยงัมีกุญแจให้มา ทั้งน้ีเผื่อกรณีฉุกเฉิน จ ารหสัไม่ได ้คียก์าร์ดหาย แบตหมด หรือระบบ
มีปัญหา ก็สามารถใชกุ้ญแจไขเขา้หรือออกบา้นก่อนได ้
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4. ส่งเสียงแจง้เตือนเม่ือกดรหสัผิด Digital Door Lock หลายรุ่นท่ีมีระบบส่งเสียงแจง้เตือน หากมีการ กดรหสัผิดตาม

จ านวนท่ีก าหนด เช่น 5 คร้ัง ท าให้อุปกรณ์น้ีมีความเป็น smart หรือเป็นตวัช่วยเร่ืองระบบความปลอดภยั ในกบั
บา้นตรงท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนกบัเป็น สัญญาณกนัขโมย 

 
5. ปลอดภยั จุดเด่นข้อดีของ Digital Door 

Lock ข้อ น้ี ถื อ เ ป็นข้อหลัก  ท่ี ท า ให้
อุปกรณ์น้ี ช่วยให้บ้านคุณเป็น  Smart 
Home ท่ีมี ระบบความปลอดภยั เพราะ 
Digital Door Lock ติดแน่นกบับานประตู 
งดัแงะยากกว่ากลอนประตูมาก ท่ีส าคญั
เม่ือมีการงัดแงะ ระบบมีการติดตั้งการ
เตือนภัยไว้ ก็จะส่งเสียงเป็นสัญญาณ
เตือนดังขึ้น มี Digital Door Lockหลาย
รุ่นท่ีมีระบบเตือนไฟไหม้ และระบบ
ป้องกันการลอกรหัส ต่างก็ช่วยให้เม่ือ
ติดตั้งอุปกรณ์น้ีแลว้รู้สึกอุ่นใจว่าปลอดภยัแน่นอน 

 
6. เลือกติดตั้งได ้2 แบบ Digital Door Lock สามารถติดตั้งได ้2 แบบ คือ 

• Main Lock การติดตั้งแบบน้ี คือใช ้Digital Door Lock แทนลูกบิดประตู คือเป็นตวัล็อกหลกั ซ่ึงมี
ขอ้ดีคือ ตวั Digital Door Lock จะดูกลมกลืนไปกบับานประตู ตอบโจทยค์วามทนัสมยั และเรียบ
หรู แต่ราคาจะค่อนขา้งแพง 

• Sub Lock การติดตั้งแบบน้ีเป็นการติดเสริม เพ่ิมจากลูกบิดหรือตวัลอ็กเดิม ขอ้ดีคือ เพ่ิมการลอ็คให้
มีหลายชั้นขึ้น ตอ้งเลือกรุ่นให้ดี ให้เขา้กบัตวัลอ็กกุญแจเดิม รุ่นเสริมน้ีราคาจะประหยดักว่า  
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อยา่งไรก็ตามมีขอ้ควรระวงัส าหรับการใช ้Digital Door Lock อยูบ่า้ง เป็นขอ้ควรระวงัเพียงเลก็นอ้ยท่ีถา้เราใส่ใจก็
จะท าให้การติดตั้ง Digital Door Lock ในบา้นอจัฉริยะ smart home เรามีแต่ขอ้ดี หมดกงัวล นัน่ก็คือ แบตเตอร่ี Digital Door 
Lock ใชพ้ลงังานผ่านแบตเตอร่ี ท่ีก็มีโอกาสท่ีถ่านหมด ถา้ถ่านหมดระบบก็ท างานไม่ได ้แต่  Digital Door Lock ทุกตวัจะมี
การเตือนก่อนถ่านหมดนานพอสมควร ซ่ึงแนะน าว่าเม่ือระบบเตือนแลว้ควรเปล่ียนถ่านทนัที อย่ารอให้ถ่านหมดจริง ๆ 
เพราะถึงตอนนั้นระบบจะไม่ท างาน แต่ก็สามารถแกไ้ขได ้ถา้อยู่ดา้นในให้ใชร้ะบบ manual ในการปลดล็อก แต่ถา้อยู่ดา้น
นอกให้ใชถ้่านเสียบตรงรูท่ีเตรียมไวเ้ป็นพลงังานส ารอง พอเขา้ขา้งในไดก้็ให้เปล่ียนถ่านใหม่ทนัที 

ส าหรับการเลือกซ้ือ Digital Door Lock มีหลกัท่ีเป็นขอ้แนะน าดงัน้ี 

• การรับประกนั Digital Door Lock ถือเป็น smart device ท่ีมีราคาสูง เวลาเลือกซ้ือจึงควรเลือกรุ่นท่ีมีการรับประกนั  
• อะไหล ่ยี่ห้อและรุ่นของ Digital Door Lock ก็ส าคญั ควรเลือกแบรนดท่ี์เป็นท่ีรู้จกั มีศูนยท่ี์ติดต่อง่าย เพื่อว่าเวลามี

ปัญหาตอ้งเปล่ียนหรือซ่อมแซม Digital Door Lock จะไม่ล าบาก 
• วสัดุ กรณีท่ีเราตอ้งการใช้งานดว้ยการกดรหัสเป็นหลกั ควรเลือก Digital Door Lock ท่ีผลิตจากวสัดุท่ีทนทาน 

เน่ืองจากตอ้งทนกบัการกดรหสัทุกวนัหรือวนัละหลายคร้ัง หากผลิตจากวสัดุคุณภาพไม่ถึง อาจเสียหายเร็ว 
• ราคา ราคาของ Digital Door Lock จะถูกแพงไปตามแบรนด์ รุ่น และฟังก์ชัน่ในการใชง้าน ก่อนซ้ือควรพิจารณา

และเปรียบเทียบราคาเพื่อให้คุม้ค่าท่ีสุด 

Smart Traffic & Safety เรามีอุปกรณ์หลากหลายท่ีให้คุณ เปล่ียนบา้นธรรมดา ให้เป็นบา้นสมยัใหม่ ทั้ง กลอ้งวงจร
ปิด  สวิตช์เปิดปิดไฟอจัฉริยะ หลอดไฟปรับแสงไดต้ามอารมณ์ ม่านไฟฟ้าอตัโนมติั และ Digital Door Lock ช่วยให้คุณไม่
ตอ้งพกกุญแจอีกต่อไป สนใจอุปกรณ์ช้ินไหนสามารถเขา้ไปเลือกชม download catalog ไดท่ี้ SMART – Safety Solution 
(smartsafetyservice.com) เราพร้อมดูแลทุกความปลอดภยัในชีวิต สนใจเปล่ียนบา้นคุณให้มี ระบบความปลอดภยัให้มีสีสัน 
สนุกเพียงปลายน้ิวสัมผสั ขอรับค าปรึกษา ดูหนา้งานฟรี 
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อ้างองิ 
ท่ีมาขอ้มูล 

https://www.apthai.com/th/blog/life-and-living/lifeandliving-smart-home 
https://www.banidea.com/smart-lock-by-2010plus/ 
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