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 ในร้านคา้หลาย ๆ ร้านมีการเก็บสินคา้ไวท่ี้ร้านหรือเก็บสต๊อกไวท่ี้คลงัสินคา้ ซ่ึงบางธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ก็จะมีการ
จดัเก็บไวท่ี้โกดงัหรือคลงัสินคา้แยกอีกพ้ืนท่ีหน่ึง ส่วนบางธุกิจท่ียงัมีสต๊อกสินคา้ไม่มาก ก็อาจเก็บสต๊อกไวบ้ริเวณหลงัร้าน
เพ่ือท่ีจะสามารถหยิบสินคา้มาเติมท่ีหนา้ร้านไดส้ะดวก และแน่นอนว่าในทุก ๆ  ธุรกิจสินคา้และสต๊อกทุกช้ิน คือ ตน้ทุนท่ีลง
เงินไป ดงันั้นการมี ระบบความปลอดภยัให้กบัร้านคา้และพ้ืนท่ีท่ีเก็บสต๊อกสินคา้ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีไม่ควรมองขา้มเป็นอนั
ขาด 

 

 ไอเดียจากแนวคดิของ บา้นอจัฉริยะท่ีมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) 
สร้างเป็นอปุกรณ์ท่ีนอกจากจะช่วยอ านวยความสะดวกแลว้ ยงัเป็นประโยชนใ์นการเพ่ิมความปลอดภยัให้กบับา้นและ
คลงัสินคา้อยา่งชาญฉลาดอีกดว้ย ซ่ึงประโยชน์ของระบบ Smart Home มีดงัน้ี 

 
 

• ใชง้านไดส้ะดวกรวดเร็ว ช่วยลดเวลาและขั้นตอนต่าง ๆ อีกทั้งยงัสามารถส่ังงานหรือควบคุมไดท้กุท่ีทุกเวลา
แมว่้าจะอยูใ่นระยะใกลห้รือไกลก็ตาม 

• มีระบบการท างานท่ียืดหยุน่และหลากหลายท าให้สามารถปรับฟังกช์นัการใชง้านไดต้อบสนองและตรงกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดม้ากท่ีสุด 

• เป็นการเพ่ิมความปลอดภยัให้กบัสถานท่ีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบา้น ร้านคา้ หรือองคก์ร 
• ช่วยประหยดัพลงังาน โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะไม่กินไฟ ท าให้ประหยดัค่าใชจ้่ายในเร่ืองค่าไฟไปไดจ้ านวน

มาก 
• ท าใหคุ้ณภาพชีวิตของผูใ้ชง้านและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จากการไดรั้บความสะดวกสบายและ

ความปลอดภยัทั้งในชีวิตและทรัพยสิ์น 
 

นอกจากการติดตั้ง กลอ้งวงจรปิดในพ้ืนท่ีภายในร้านแลว้ ส าหรับองคป์ระกอบจากแนวคิดอจัฉริยะท่ีจะน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมความปลอดภยัของร้านคา้หรือคลงัสินคา้ ประกอบดว้ย 
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1. Smart Device อุปกรณ์อจัฉริยะ 

เปล่ียนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ท่ีมีการควบคุมการท างานและสามารถส่ังงานไดผ้า่นแอปพลิเคชนับนสมาร์ท
โฟนหรือแทบ็เลต สามารถส่ังงานไดแ้มอ้ยูใ่นระยะท่ีใกลห้รือไกลก็ตาม ตวัอยา่งการท างาน เช่น การส่ังปิด – เปิดไฟภายใน
ร้าน ดว้ยการกดท่ีโทรศพัทมื์อถือ หรือการปิด - เปิดผา้ม่าน เป็นตน้  
 
 
 

2. Smart Speaker ระบบการส่ังการด้วยเสียง 

ระบบการส่ังการดว้ยเสียง (voice command) เป็นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี AI 
เช่ือมต่อเขา้กบัอปุกรณ์ Internet of Things ผา่นอุปกรณ์ท่ีคอยรับและส่งเสียงท่ีติดตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนดไว ้ ท าให้สามารถรับค าส่ังท่ีอยูใ่นรูปแบบเสียง และท าการแปลงจากเสียง ท าการประมวลผล
เพื่อให้ไดก้ารตอบสนองท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

โดยปัจจบุนัภาษาท่ีมีการใชก้บั Smart Speaker นั้นมีความชาญฉลาดมากขึ้น มีการพฒันาให้สามารถเขา้ใจรูปแบบ
หรือวิธีการส่ังงานดว้ยค าพูดท่ีเป็นธรรมชาติของมนุษย ์ พร้อมทั้งยงัสามารถส่ือสารและเขา้ใจดว้ยส าเนียงหรือวิธีการพูดท่ี
หลากหลายของประชาชนแต่ละทอ้งถ่ินอีกดว้ย ท าใหเ้กิดความสะดวกในการใชง้านท่ีมากขึ้น ไดผ้ลลพัธ์ท่ีเป็นไปตามท่ี
คาดหวงัไว ้ 

 
 

3. Smart Mirror กระจกอจัฉริยะ 

กระจกอจัฉริยะท่ีให้ความรู้สึกเหมือนในหนงัสอบสวน โดยนอกจากจะใชป้ระโยชนจ์ากความเป็นกระจกแลว้ ยงั
เหมือนเป็นแทบ็เลต็ท่ีใชง้านไดม้ากมาย เช่น สามารถรับขอ้มูลขา่วสาร อ่านข่าว ติดต่อคุยโทรศพัทไ์ด ้ ถือว่าเป็นการเพ่ิม
ความสะดวกในการใชชี้วิต ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ไดอ้ยา่งดี 
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4. Smart Sensor เคร่ืองตรวจจับอจัฉริยะ 

 สินคา้บางประเภทจะสามารถเส่ือมสลายไดจ้ากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีสต๊อกสินคา้
บางประเภทตอ้งมีการเปิดเคร่ืองปรับอากาศอยูต่ลอดเวลา ท าให้เส่ียงต่อการเกิดไฟฟ้าลดัวงจร หรือบางคร้ัง
เคร่ืองปรับอากาศเกิดช ารุดท าให้เกิดความเสียหายแก่สินคา้ได ้ดงันั้นการติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัอจัฉริยะ เช่น เคร่ืองตรวจจบั
ความร้อน หรือเคร่ืองตรวจจบัควนัไฟพร้อมสัญญาณเตือน จะท าให้สามารถแจง้เหตุให้ทราบไดก่้อนท่ีจะเกิดความเสียหาย
ต่อสินคา้ 

 นอกจากน้ีอีกคุณสมบติัของ Smart Sensor คือการตรวจจบัความเคล่ือนไหวดว้ย Motion Sensor ท่ีนิยมน ามาใชใ้น
พ้ืนท่ีท่ีมีการท างานของพนกังานในร้านคา้ หรือบริเวณทางเดินไปยงัอีกส่วนภายในร้าน โดยจะช่วยให้ประหยดัพลงังาน 
ประหยดัค่าไฟ และหากมีผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้มาในพ้ืนท่ีของร้าน ก็จะแจง้เตือนใหท้ราบไดด้ว้ย 

 

5. Smart Door Lock ประตูอจัฉริยะ 

ระบบกลอนประตูอจัฉริยะ ถือเป็นนวตักรรมท่ีช่วยเพ่ิมความปลอดภยัท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมมากขึ้น เพราะ
นอกจากจะน ามาใชใ้นร้านคา้ คลงัสินคา้ หรือสต๊อกสินคา้แลว้ ยงัสามารถน าไปใชไ้ดก้บัที่บา้น คอนโด หรือส านกังานก็ได ้
ดว้ยระบบจดัการความปลอดภยัท่ีท าให้สามารถเขา้พ้ืนท่ีไดด้ว้ยการใชร้หสัผา่น คียก์าร์ด หรือสแกนลายน้ิวมือ ท าให้
สามารถก าหนดและจ ากดัผูท่ี้สามารถเขา้ในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งจ าเพาะเจาะจง มีความปลอดภยักว่าการป้องกนัดว้ยกุญแจแบบเดิม 
พร้อมทั้งมีระบบแจง้เตือนเม่ือถูกงดัแงะอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.freepik.com/ 
 

ดว้ยการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของเทคโนโลยี ท าให้มีการพฒันากลอนประตูอจัฉริยะท่ีท าให้สามารถส่ังลอ็กหรือ
ปลดลอ็กประตูไดผ้า่นแอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ เป็นนวตักรรมท่ีช่วยเพ่ิมความปลอดภยัให้กบัร้านคา้ได ้ 
 

 ส าหรับบทความน้ีจะขอลงลึกเก่ียวกบัการเพ่ิมความปลอดภยัของร้านคา้และสินคา้ทั้งในร้านและในคลงัดว้ย
ระบบกลอนประตูอจัฉริยะท่ีถือเป็นการสร้างความปลอดภยัขั้นสูงท่ีมีมาตรฐานและคุม้ค่าต่อธุรกิจอยา่งมาก 
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รู้จักกบักลอนประตูอจัฉริยะ หรือ Digital door lock  
กลอนประตูอจัฉริยะเป็นการน าเทคโนโลยีเขา้มาประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในการติดตั้งระบบดูแลความปลอดภยัของ

การเขา้ออกดว้ย ระบบความปลอดภยั ต่าง ๆ เช่น การใส่รหสัผา่น การสแกนลายน้ิวมือ หรือการใชค้ียก์าร์ด โดยสามารถใช้
กุญแจร่วมดว้ยก็ได ้ท าใหห้มดความกงัวลว่าหากวนัไหนท่ีไฟดบัแลว้จะเขา้สถานท่ีนั้น ๆ ไม่ได ้เพราะสามารถเล่ือนเปิดปิด
ระบบของตวัเคร่ืองดว้ยมือเม่ือเกิดเหตขุดัขอ้ง เช่น ไฟตก ไฟดบั หรือไฟฟ้าขดัขอ้งได ้

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.freepik.com/ 

 
ท าไมจึงควรใช้กลอนประตูอจัฉริยะ 

 เน่ืองจากมูลค่าของสินคา้ในร้านหรือในคลงัสินคา้นั้นมีมากมายมหาศาลท่ีประเมินเป็นตวัเงินไม่ได ้ การมีกลอน
ประตูอจัฉริยะจะช่วยป้องกนัไม่ให้ร้านหรือคลงัสินคา้ถูกงดัแงะได ้ อีกทั้งยงัช่วยในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการจดัพ้ืนท่ีและจ ากดัสิทธ์ิการเขา้ถึงในแต่ละพ้ืนท่ีของพนกังาน ลดความเส่ียงท่ีของมีค่าจะ
สูญหายจากการถูกลกัขโมยและโจรกรรม 

 นอกจากน้ียงัสามารถควบคุมส่ังงานระบบ ตั้งเวลาเปิด – ปิดของประตูไดต้ลอดเวลาผา่นสมาร์ทโฟน ลดปัญหา
ความล่าชา้ในการหากุญแจหรือปัญหาท่ีเกิดจากกุญแจหาย ซ่ึงหากหาไม่เจอบางคร้ังอาจจะตอ้งท ากลอนประตใูหม่ท าให้
ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายและเสียเวลาในการท าธุรกิจไปโดยไม่จ าเป็น 
 

หลกัการท างานของ Digital Door Lock 
ส าหรับจุดท่ีแนะน าใหติ้ดตั้งกลอนประตูอจัฉริยะ เช่น ประตูบา้น ประตคูอนโด ประตูหอพกั ประตูร้านคา้ ประตู

ส านกังาน และทางเขา้คลงัสินคา้ โดยกลอนประตูอจัฉริยะมีหลกัการท างาน ดงัน้ี 
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• รองรับการควบคุมและส่ังงานผา่นแอปพลิเคชนั รีโมทคอนโทรล หรือดว้ยการดึงดว้ยมือก็ได ้
• กลอนประตูอจัฉริยะ 3 ระบบ คือ การใชค้ียก์าร์ด การใส่รหสัผา่น และการสแกนลายน้ิวมือ 
• มีระบบการส่งเสียงเตือนหากมีคนมางดัแงะประตู 
• สามารถเสียบ USB เพื่อชาร์จหรือใชกุ้ญแจก็ได ้
• หากประตูลอ็กอตัโนมติัสามารถปลดลอ็กผา่นโทรศพัทมื์อถือได ้
• รองรับการเช่ือมต่อทั้งระบบ iOS และ Android 
• เช่ือมต่อกบัโทรศพัทมื์อถือผา่นแอปพลิเคชนั Smart home ท าให้ควบคุมไดด้ว้ยตนเองทุกท่ีทุกเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีติดตั้งกลอนประตูอจัฉริยะ 

ก่อนอ่ืนตอ้งท าการวดัตวัลอ็กและประตูก่อน โดยวดั 4 ส่วน คือ ความสูงของตวัลอ็ก ความกวา้งของตวัลอ็ก ความ
หนาของประตู และวดัเส้นผา่นศูนยก์ลางของประตู จากนั้นศึกษาวิธีการใชง้านดว้ยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั Smart 
Traffic & Safety และท าการ Log in เขา้ Smart Home 

 

เลือกซ้ือ Digital Door Lock อย่างไรให้ไม่โดนโกง 

 ในการเลือกซ้ือสินคา้เทคโนโลยีนั้นเป็นสินคา้ท่ีจ าเป็นตอ้งมีการติดตั้งหรือการใชใ้นระยะยาวท่ีอาจเกิดปัญหาจาก
การใชง้านของระบบไดอ้ยูต่ลอดเวลา ดงันั้นจึงควรพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ดงัน้ี 

• ควรซ้ือจากร้านท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีการรับประกนัสินคา้ 
• ร้านท่ีซ้ือควรมีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทาง และเป็นช่องทางท่ีสามารถติดต่อร้านคา้ไดจ้ริง 
• ร้านท่ีซ้ือควรแสดงชดัเจนถึงการให้บริการหลงัการขาย เพ่ือให้สามารถสอบถามหรือร้านสามารถให้

ค  าแนะน าในการใชง้านไดต้ลอดเวลา 
 
 ส าหรับร้านคา้หรือธุรกิจใดท่ีสนใจจะติดตั้งกลอนประตูอจัฉริยะสามารถเขา้ไปดูสินคา้ไดท่ี้ 
https://www.smartsafetyservice.com ท่ีมีสินคา้เก่ียวกบั บา้นอจัฉริยะและระบบจดัการความปลอดภยัของร้านคา้มากมาย ไม่
ว่าจะเป็น กลอ้งวงจรปิด หรือกลอนประตูอจัฉริยะ โดยมีการรับประกนัสินคา้ถึง 3 ปี และมีบริการตรวจสอบหนา้งาน มี
บริการติดตั้งให้โดยผูเ้ช่ียวชาญ และมีบริการแนะน า สอนการใชง้านอยา่งละเอียด 

 

https://lin.ee/A5CMipv
https://www.smartsafetyservice.com/


SMART TRAFFIC&SAFETY 

 

02-114-3865                           @smartsafety 

อ้างองิ 
ท่ีมาขอ้มูล 

https://www.buildernews.in.th/productsservices/technology/42248 
https://www.ddproperty.com/คู่มือซ้ือขาย/บา้นอจัฉริยะ-53250 
https://www.smartsafetyservice.com/product/smart-fingerprint-door-lock/ 
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