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 ระบบบ้านอัจฉริยะเป็นการน าเทคเทคโนโลยีการควบคุมโดยใชอ้นิเทอร์เน็ตเขา้มาประยกุตใ์ชก้บัอปุกรณ์ต่างๆภายในบา้น 
เช่น ใชง้านกบัระบบรักษาความปลอดภยั ระบบควบคุมอุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น หรือระบบลอ็กอจัฉริยะท่ีจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัและป้องกนัการบกุรุก นอกจากน้ียงัช่วยให้มีความสะดวกสบายในการใช้
งาน ซ่ึงทาง บริษทั สมาร์ท เบสทบ์ายส์ จ ากดั จะมาแนะน าวิธีการเลือกติดตั้งระบบลอ็กอจัฉริยะ ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
เพื่อบา้นยคุ Smart Home อยา่งแทจ้ริง 

ระบบลอ็กอจัฉริยะคืออะไร 

 ระบบลอ็กอจัฉริยะคือระบบที่สามารถปลดลอ็กประตูไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งใชกุ้ญแจ เป็นนวตักรรมกลอนประตูยคุใหม่
ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ชง้านและยงัเป็นการเพ่ิม ระบบความปลอดภยั ป้องกนัการบกุรุกและการโจรกรรมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ หลายรุ่นยงัมีระบบเตือนภยัเม่ือมีผูท่ี้พยายามจะท าลายหรือพยายามงดัแงะ 

ระบบการใช้งานของ Digital Door Lock 

แมว่้าเราจะติดตั้ง กลอ้งวงจรปิด เอาไวเ้พื่อรักษาความปลอดภยัแลว้ แต่ก็อาจไม่เพียงพอ เพราะกลอ้งรักษาความ
ปลอดภยันั้นท าไดเ้พียงสอดส่องดูความเคล่ือนไหว การติดตั้งระบบกลอนประตูอจัฉริยะหรือกุญแจดิจิตอลให้กบัประตบูา้น 
จะช่วยควบคุมการเขา้-ออก ป้องกนัการโจรกรรมไดโ้ดยเฉพาะเวลาท่ีเราไม่อยูบ่า้น จะไดห้มดความกงัวลใจ ซ่ึงระบบลอ็ก
อจัฉริยะน้ีมีใหเ้ลือกดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ระบบลอ็กด้วยรหัส 

 เป็นระบบพ้ืนฐานของท่ีไม่ยุง่ยาก ใชก้ารใส่รหสัตวัเลขเพ่ือท าการปลดลอ็กกลอนประตู โดยสามารถตั้งรหสัชุด
ตวัเลขไดต้ั้งแต่ 4-12 ตวัเลขเพื่อให้ยากต่อการคาดเดา มีขอ้ดีคือใชง้านไดง้่าย ไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์อื่นในการปลดลอ็ก มีความ
ปลอดภยัพอสมควร 
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 2. ระบบลอ็กด้วยคีย์การ์ด  

 เป็นระบบลอ็กท่ีเพ่ิมความปลอดภยัอีกขั้น ใชก้ารปลดลอ็กดว้ยการน าคียก์าร์ดไปแตะท่ีเคร่ืองอ่านท่ีติดตั้งอยูต่รง
ประตู ก็สามารถปลดลอ็กเพื่อเขา้ไปในห้องไดแ้ลว้ มีขอ้ดีคือสะดวกรวดเร็ว และยงัสามารถก าหนดสิทธ์ิการเขา้-ออกดว้ย
การบนัทึกขอ้มูลลงในบตัรไดอ้ีกดว้ย ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการใชง้านในสถานท่ีต่าง ๆ ได ้เช่น ส านกังาน คลงัสินคา้
ช่วยควบคุมพ้ืนท่ีเพ่ือจ ากดัสิทธ์ิในการเขา้-ออกในแต่ละส่วนไดช้ดัเจน แต่ก็มีขอ้เสียคือหากท าคียก์าร์ดหายก็ไม่สามารถใช้
งานระบบลอ็กได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ระบบลอ็กด้วยการสแกนลายนิว้มือ 

 เป็นระบบที่มีความปลอดภยัสูงสุด เป็นระบบลอ็กท่ีค่อนขา้งมีความทนัสมยั ใชง้านง่าย มีความรวดเร็วในการใช้
งาน เพียงแค่เราใชน้ิ้วมือสแกนลงไปท่ีเคร่ืองอ่าน ระบบก็จะปลดลอ็กให้ทนัทีเม่ือพบว่าเราคือผูมี้สิทธ์ิเขา้ไปในพ้ืนท่ีนั้น มี
ขอ้ดีคือไม่ตอ้งจ ารหสัปลดลอ็ก ไม่ตอ้งพกคียก์าร์ด มีความปลอดภยัสูงสุด เหมาะส าหรับทั้งการใชง้านในบา้นเรือนทัว่ไป
หรือสถานท่ีท่ีตอ้งการความปลอดภยัสูง เพราะลายน้ิวมือของคนเราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกนั ไม่สามารถคดัลอกไดจึ้งไม่
ตอ้งกงัวลว่าลายน้ิวมือของเราท่ีติดอยูต่ามส่ิงของต่าง ๆ เช่น แกว้น ้า จานอาหารหรือตามบริเวณโต๊ะ เกา้อ้ี จะถูกคดัลอกมาใช้
งานแบบการลอกลายน้ิวมือในภาพยนตร์  
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 นอกจากน้ีรูปแบบของการใชง้านระบบกลอนอจัฉริยะท่ีทาง บริษทั สมาร์ท เบสทบ์ายส์ มีจ าหน่ายนั้น สามารถใช้
งานร่วมกนัไดท้ั้ง 3 ระบบท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทั้งรหสัผา่นแบบชุดตวัเลข ,การใชค้ียก์าร์ด และการสแกนลายน้ิวมือ สามารถ
เลือกใชง้านเพียงระบบใดระบบหน่ึงก็ได ้หรือจะใชง้านร่วมกนัทั้ง 3 ระบบเพ่ือการปกป้องท่ีเตม็ประสิทธิภาพก็ย่ิงเพ่ิมความ
ปลอดภยั นอกจากน้ียงัมีระบบเสียงเตือนภยัเม่ือพบว่ามีคนก าลงัพยายามงดัแงะประต ู และยงัลอ็กประตูเองแบบอตัโนมติั
เม่ือเราท าการปิดประตู ไม่ตอ้งห่วงเร่ืองของการลืมลอ็คประตูอีกตอ่ไป 

 ในบางคร้ังหลายคนอาจจะมีความกงัวลว่าระบบ Digital Door Lock หากเกิดปัญหา เช่น ไฟดบัหรือแบตเตอร่ีหมด 
หรือระบบช ารุดแลว้จะปลดลอ็กไม่ได ้ ซ่ึงเร่ืองน้ีไม่ตอ้งกงัวลเพราะมีระบบกุญแจแบบพิเศษมาให้เผื่อกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงเป็น
กุญแจท่ีป้องกนัการก๊อปป้ีได ้ 

 นอกจากน้ียงัมีแอปพลิเคชนัควบคุมการใชง้าน ท่ีท าให้เราสามารถปลดลอ็กประตูผา่นการควบคุมจากสมาร์ทโฟน
ได ้เพราะบางคร้ังเราอาจจะเผลอลืมคียก์าร์ดเอาไว ้หรือลืมรหสัผา่น ก็สามารถใชก้ารปลดลอ็กผา่นแอปพลิเคชนัได ้
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ข้อดีของระบบลอ็กอจัฉริยะ 

 1. ใช้งานง่าย 

 ดว้ยระบบปลดลอ็กท่ีง่ายทั้งการใส่รหสั การใชค้ียก์าร์ดหรือการสแกนลายน้ิวมือ ท่ีสามารถก าหนดสิทธ์ิผูท่ี้ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้-ออกไดส้ะดวก ไม่ตอ้งใชกุ้ญแจในการใชง้าน สามารถปลดลอ็กไดไ้วกว่าการใชกุ้ญแจแบบเดิม และไม่ตอ้ง
กงัวลว่าจะลืมลอ็กประตู เพราะกลอนอจัฉริยะน้ีมีระบบลอ็กประตูใหเ้องแบบอตัโนมติัเม่ือประตถููกปิด นอกจากน้ียงั
สามารถควบคุมการท างานผา่นแอปพลิเคชนัไดอ้ยา่งสะดวกผา่นหนา้จอสมาร์ทโฟนไดอ้ีกดว้ย 

 2. แข็งแรง ทนทาน 

 ดว้ยวสัดุและการผลิตท่ีทนัสมยั ท าให้กลอนประตูอจัฉริยะน้ีมีความแขง็แรงจากเหลก็คุณภาพสูง ทนทานต่อการ
งดัแงะและทุบท าลายกว่าระบบลอ็กแบบธรรมดาท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป 

 3. มีความปลอดภัย 

 ดว้ยความแขง็แรงของวสุัดการผลิตและระบบลอ็กท่ีมีความทนัสมยั ท าให้ป้องกนัการโจรกรรมได ้ มีระบบเตือน
ภยัหากมีคนพยายามงดัแงะท าลาย สามารถแจง้เตือนการบุกรุกไดท้นัทีผา่นแอปพลิเคชนั ช่วยให้เราแจง้เหตุขอความ
ช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดท้นั ท าให้เราอุ่นใจแมไ้ม่ไดอ้ยูบ่า้น 

 4. ใช้ควบคู่กบัระบบลอ็กแบบเดิมได้ 

 เราสามารถน าระบบลอ็กอจัฉริยะน้ีมาใชง้านควบคู่กบัระบบลอ็กดว้ยแม่กุญแจแบบเดิมได ้ เพียงแค่ติดตั้งระบบล็
อกอจัฉริยะลงไปใชง้าน ไม่จ าเป็นตอ้งร้ือลูกบิดเดิมออกแต่อยา่งใด เผื่อว่าเราอาจจะอยากยา้ยระบบกลอนอจัฉริยะไปติดตั้ง
ตรงจุดอ่ืนจะไดไ้ม่ตอ้งซ้ือลูกบิดมาติดใหม่อีกคร้ัง 

 5. ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการ 

 เราสามารถใชง้านระบบลอ็กอจัฉริยะไดห้ลายแบบ เช่น จะปลดลอ็กดว้ยรหสัเพียงอยา่งเดียวก็ได ้จะปลดลอ็กดว้ย
การใชเ้พียงคียก์าร์ดก็ได ้ ปลดลอ็กดว้ยการสแกนลายน้ิวมือเพียงอยา่งเดียวก็ได ้ หรือจะใชง้านร่วมกนัทั้ง 3 ระบบเพื่อความ
ปลอดภยัสูงสุดก็ไดเ้ช่นกนั ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการของผูใ้ชง้านเอง 
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ระบบลอ็กอจัฉริยะเหมาะกบัใคร 

 1. ผู้พกัอาศัยในบ้านเรือน 

 ส าหรับคนท่ีมีบา้นตอ้งการรักษาความปลอดภยัภายในบา้นถือเป็นส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญัการติดตั้งระบบลอ็ก
อจัฉริยะไวใ้ชง้านจะช่วยให้ใชชี้วิตประจ าวนัอยา่งสะดวกสบายและยงัเป็นระบบความปลอดภยัส าหรับปกป้องทรัพยสิ์น
ภายในบา้นรวมถึงสมาชิกภายในบา้นอีกดว้ย 

 2. ผู้พกัอาศัยในห้องชุด 

 บางคนเลือกท่ีจะพกัอาศยัในห้องชุด เช่น หอพกั อะพาร์ทเมน้ท ์คอนโดมิเนียม ดว้ยเหตุผลดา้นความสะดวกสบาย
และความเป็นส่วนตวั การติดตั้งระบบกลอนอจัฉริยะเอาไวใ้ชง้านท่ีห้องพกัส่วนตวั จะเป็นการเพ่ิมความปลอดภยัไดเ้ป็น
อยา่งดี เพราะในพ้ืนท่ีพกัอาศยัแบบน้ีนั้นมีคนเขา้ออกจ านวนมากและบางแห่งมีการรักษาความปลอดภยัท่ีไม่ดีเพียงพอ การ
ป้องกนัตวัเองเอาไวก่้อนยอ่มเป็นส่ิงท่ีดี 

 3. เจ้าของอาคารท่ีพกัอาศัย 

 ส าหรับเจา้ของอะพาร์ทเมน้ทห์รือผูบ้ริหารคอนโดมิเนียม การใส่ใจในเร่ืองของความปลอดภยัของลูกบา้นเป็นส่ิง
ท่ีส าคญั คอนโดหรืออะพาร์ทเมน้ทห์ลายแห่งท่ีมีมาตรฐานมกัจะติดตั้งระบบลอ็กอจัฉริยะเอาไวท่ี้ทางเขา้เพ่ือคดักรองผูมี้
สิทธ์ิในการเขา้-ออกพ้ืนท่ี ถือเป็นการรักษาความปลอดภยัเบ้ืองตน้ให้กบัลูกบา้นเพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 

4. บริษัท ส านักงานต่างๆ 

 ส าหรับบริษทัหรือส านกังานต่าง ๆ ท่ีมีการก าหนดพ้ืนท่ีควบคุมการเขา้-ออกเอาไว ้ หากมีการใชร้ะบบลอ็ก
อจัฉริยะจะท าให้การควบคุมสิทธ์ิในการเขา้ถึงพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของพนกังานท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ป้องกนัการทจุริตของ
พนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 หากใครท่ีก าลงัสนใจท่ีจะใชง้านระบบลอ็กอจัฉริยะ แต่ยงัไม่มัน่ใจในเร่ืองของประสิทธิภาพและขั้นตอนการใช้
งาน หรือมีงบประมาณท่ีจ ากดั สามารถปรึกษากบัทาง บริษทั สมาร์ท เบสทบ์ายส์ ได ้เพราะเราคือผูน้ าดา้นเทคโนโลยี Smart 
Home ท่ีจะใหค้  าปรึกษาและแนะน าในการเลือกซ้ือและการติดตั้งใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของคุณ ตามงบประมาณท่ี
คุม้ค่า เพราะเทคโนโลยีระบบลอ็กอจัฉริยะน้ีมีทั้งความสะดวกสบายปลอดภยัและทนัสมยัคุม้ค่าแก่การลงทุนแน่นอน 
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อ้างองิ 
ท่ีมาขอ้มูล 

Digital door lock เลือกติดแบบไหนดีใหเ้หมาะกบัการใชง้านจริง (estopolis.com) 
Digital door lock มีขอ้ดีขอ้เสียยงัไง ยีห่อ้ไหนดี แนะน าหน่อยครับ - Pantip 
Digital door lock ปลดลอ็คชีวิตเดิมๆสู่ยคุดิจิตอลอยา่งแทจ้ริง - YELLO Smart Purchase วสัดุ
ก่อสร้างออนไลน์ (builk.com) 

 

https://lin.ee/A5CMipv
https://www.estopolis.com/article/creative/material/Digital-door-lock-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://pantip.com/topic/36330810
https://www.builk.com/yello/digital-door-lock-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5/
https://www.builk.com/yello/digital-door-lock-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5/

