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บทคัดย่อ 
 
 ในปัจจุบนัความต้องการในการรักษาความปลอดภยัทั �งในส่วนของทรัพย์สิน และอสงัหาริมทรัพย์มีมากขึ �น 
การรักษาความปลอดภยัโดยใช้กล้องวงจรปิดสามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั �นได้ดีในระดบัหนึ*ง โดย
ระบบจะแจ้งเตือนเป็นสญัญาณเสยีงฉกุเฉินในที*เกิดเหต ุเพื*อให้ผู้บกุรุกตกใจกลวั  ปัจจบุนักล้องวงจรปิดมีการพฒันา

จากระบบอนาลอ็กไปสูร่ะบบไอพี ทําให้ผู้ใช้งานสามารถดภูาพเหตกุารณ์สด หรือภาพเหตกุารณ์ย้อนหลงัจากที*ใดก็ได้
โดยการเชื*อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต แต่ระบบยงัขาดความสามารถในการสง่เสียงเตือน ณ ที*เกิดเหตเุป็นเสียงพดู และ
การโทรศพัท์แจ้งการบกุรุกผ่านระบบไอพีไปยงัผู้ ใช้งานอย่างทนัท่วงที สง่ผลให้ผู้ ใช้งานระบบไม่สามารถรับทราบถึง

การบุกรุกที*เกิดขึ �นอย่างทนัท่วงที เพื*อให้ได้รับการป้องกันได้อย่างรวดเร็วที*สดุ งานวิจัยนี �จึงเสนอแนวคิดที*จะนํา
เทคโนโลยี Voice over Internet Protocol (VoIP) ซึ*งเป็นเทคโนโลยีการสื*อสารแบบใหม่ที*สามารถรับ – ส่ง 

สญัญาณเสียงผ่านทางเครือข่ายไอพี โดยอาศยัอุปกรณ์ (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) มา

ประยุกต์เข้ากับระบบรักษาความปลอดภยัด้วยกล้องวงจรปิดแบบไอพี โดยเมื*อระบบ สามารถตรวจจับการบุกรุก 

ของผู้ ไม่หวงัดี ระบบจะส่งเสียงพูดที*ได้บนัทึกไว้ในที*เกิดเหตุ ส่งอีเมล์ และโทรศพัท์ แจ้งให้ผู้ ใช้งานทราบผ่านระบบ 

VoIP ผู้ ใช้งานสามารถเชื*อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเพื*อดูภาพเหตุการณ์ ในขณะนั �น หรือภาพเหตุการณ์ 

การบุกรุกที*บันทึกไว้ได้ ระบบที*พัฒนายังสามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดแบบไอพีได้จากหลายผู้ ผลิตได้ 
ผลการทดสอบพบวา่ระบบสามารถทํางานตามวตัถปุระสงค์ที*ตั �งไว้ได้เป็นอยา่งดี 
 

คาํสําคัญ: กล้องวงจรปิดแบบไอพี, โทรศพัท์ไอพี, แอสเทอริค, โซนไมน์เดอร์ 

Abstract 
 

Currently, demand for security in parts of the property and real estate has increased. Security 

system using CCTV can meet those needs in a certain level. The system will alert the emergency signal at 

that place to panic an intruder. CCTV has now evolved from analog to IP systems. The new system allows 
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users to view live event or recorded scene from anywhere by connecting to the Internet. Unfortunately, the 

system cannot alarm by human speech and immediately call via IP to the user to report the intrusion 

event. As the result, user can not acknowledge the intrusion that occurs in a timely manner. So, the 

system cannot be protected as quickly as possible. This research proposes an idea to use Voice over 

Internet Protocol (VoIP) technology, a new communications technology that can receive - send audio via 

IP networks based on device (hardware) and software, to apply to the security system using IP camera. 

When the system detects an intrusion of a non-wisher, the system will play the recorded human-voice at 

that place, email and phone to the user via VoIP. The user can connect through the Internet to view the 

intrusion recorded picture. The developed system can be used in conjunction with any IP camera in multi-

vendors environment .Test results showed that the system can work well as the targeted purpose. 

 
Keyword(s) : IP camera, VoIP, Asterisk , Zoneminder 

 
 

ความเป็นมา 
 

 เทคโนโลยีรักษาความปลอดภยั หรือระบบกนั

ขโมยปัจจบุนัมีอยูด้่วยกนัหลายระบบ แตห่ลกัๆ แล้วจะ

ใช้กนัอยู่ 4 ระบบใหญ่ๆ คือระบบกล้องโทรทศัน์วงจร

ปิด (Close Circuit Television : CCTV )  ระบบ

สญัญาณกนัขโมย (Alarm system) ระบบการควบคมุ

การเข้าออก (Access control) และระบบแจ้งเตือน

อคัคีภยั (Fire alarm) ซึ*งแต่ละระบบนั �นมีวตัถปุระสงค์
ในการใช้งานแตกต่างกนัอย่างสิ �นเชิง การที*จะเลือกใช้
ระบบใดนั �น จึงขึ �นอยู่กับวัตถุประสงค์ที*ต้องการ
แนวโน้มการใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ*มขึ �น
อย่างเห็นได้ชดัใน 3 ปีที*ผ่านมา ซึ*งมีการเปลี*ยนแปลง
จากระบบอนาล็อกไปสูร่ะบบไอพีมากขึ �น กล้องวงจร

ปิดที* เ ชื* อมต่อกับ โครงข่ายไอพีสามารถนําไปใ ช้

ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ด้วยปัจจุบันในองค์กร

ต่างๆมกัจะมีระบบเครือข่ายภายในใช้งานอยู่ไม่ว่าจะ

เป็นระบบ LAN หรือ Wi-Fi ทําให้สามารถนําระบบที*
พัฒนาขึ �นไปใช้กับระบบเครือข่ายที*มีอยู่ได้ง่าย และ
ช่วยให้ลดคา่ใช้จ่าย  อีกทั �งระบบโทรทศัน์วงจรปิดแบบ

กล้องไอพียังลดต้นทุนการติดตั �งในเรื*องของการเดิน
สายสญัญาณลง ขณะที*ระบบมีความสามารถสงูขึ �น 

และที*สําคญัระบบนี �ยงัมีความยืดหยุ่นอย่างมาก ช่วย

ให้ผู้ ใช้งานสามารถดูภาพ เหตุการณ์สด หรือภาพ

เหตุการณ์ย้อนหลงัจากที*ใดก็ได้บนระบบเครือข่ายนั �น 

โดยมีซอร์ฟแวร์ช่วยในการบันทึกภาพ เหตุการณ์ แต่

โดยปกติซอร์ฟแวร์ดงักลา่วจะสามารถใช้กบักล้องวงจร

ปิดแบบไอพีเฉพาะผู้ผลิตเท่านั �น ยงัไม่สามารถใช้งาน
ร่วมกันระหว่างกล้องวงจรปิดแบบไอพีหลายผู้ผลิตได้ 

นอกจากนั �นระบบยังขาดความสามารถในการส่ง

เสียงพูด ณ ที*เกิดเหตุ และการแจ้งการบุกรุกไปยัง
ผู้ ใช้งานระบบอย่างทันท่วงที อนัเป็นส่วนสําคัญมาก

ของระบบรักษาความปลอดภยั สง่ผลให้ผู้ ใช้งานระบบ

ไม่สามารถรับทราบถึงการเปลี*ยนแปลงที*เกิดขึ �นอย่าง
ทันท่วงที เพื*อให้ได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วที*สุด
ดงันั �นผู้วิจยัจึงมีแนวคิดที*จะนําเทคโนโลยี VoIP ซึ*งเป็น
เทคโนโลยีการสื*อสารด้วยเสียงผ่านเครือข่ายไอพี โดย

ผู้พฒันาจะใช้ซอฟต์แวร์ IP PBX ที*เป็นโอเพนซอร์ส คือ
แอสเทอริกส์ (Asterisk) ร่วมกบัซอฟต์แวร์โซนไมน์เดอร์ 

(Zoneminder) ซึ*งทําหน้าที*เป็นระบบ DVR (Digital 

Video Recorder) หรือระบบบนัทึกกล้องวงจรปิด โดย

จะทํางานผา่นเว็บ พฒันาขึ �นโดยใช้ภาษา PHP, C++ , 

LINUX script  มีการเก็บข้อมลูต่าง ๆ ลงฐานข้อมูล 

MySQL จุดเด่นของระบบที*พัฒนาคือสามารถส่ง
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เสยีงพดูที*ได้บนัทกึไว้ ณ ที*เกิดเหต ุโทรศพัท์แจ้งการบกุ

รุกให้ผู้ ใช้งานทราบได้อย่างทนัท่วงที ผู้ ใช้งานสามารถ

เรียกดภูาพเหตกุารณ์ปัจจบุนัและภาพเหตกุารณ์บกุรุก

ที*ระบบได้บนัทกึไว้ นอกจากนั �นยงัสามารถโทรศพัท์เข้า 

ระบบเพื*อสง่เสยีงที*ต้องการไปยงัที*เกิดเหตไุด้ด้วย 

 

ทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 
 

เทคโนโลยี VoIP  (Thaiinternetwork , 2553)  

คือ การส่งเสียงพูด หรือข้อมูลประเภทเสียงส่งผ่าน

เครือข่าย Internet หรือ Intranet โดยจะมี Gateway 

อยู่ระหว่างตู้ โทรศัพท์ หรือ PBX (Private Branch 

Exchange) กบัระบบ LAN โดยมีหน้าที*บีบข้อมลูและ
แปลงข้อมูลเสียงให้อยู่ในรูปของแพ็กเกต IP และ

สง่ออกไปในเครือขา่ย เมื*อฝั*งปลายทางได้รับก็จะแปลง
ข้อมูลกลับไปอยู่ ใน รูปของเสียงมาตรฐานของ

เทคโนโลยี VoIP ที*นิยมใช้กนัในระดบั Enterprise มี 2 

มาตราฐาน (วิชาการดอทคอม, 2553) คือ มาตรฐาน 

H. 323  และมาตรฐาน SIP (Session Initiation 

Protocol) งานวิจยันี �เลือกใช้  SIP มาใช้ในการพฒันา

ระบบ โดยงานวิจยันี �ได้พฒันาระบบให้ใช้งานบนระบบ

เครือขา่ย IP ทั �งระบบ LAN และ WAN  

Asterisk  (กิตติพงษ์ สุวรรณราช, 2553)  

เป็นซอฟต์แวร์ระบบโทรศพัท์แบบ IP-PBX ทําหน้าที*ใน
การเชื*อมโยงการติดต่อสื*อสารระหว่างโทรศัพท์ VoIP 

ทํางานได้หลายระบบปฏิบัติการ และได้รวบรวม

คณุสมบตัิของตู้สาขาโทรศพัท์ไว้ในตวั รองรับได้หลาย

มาตรฐาน เช่น SIP, H.323, IAX, MGCP สามารถ

นํามาพฒันาเป็นระบบสง่เสยีงเตือนสําหรับแจ้งการบกุ

รุกด้วยเทคโนโลยี VoIP ได้ ด้วย Asterisk มี AGI 

(Asterisk Gateway Interface) ใช้ติดตอ่กบัผู้ใช้งานทํา

ให้สามารถเพิ*มฟังก์ชันการทํางานของระบบได้ โดย

ทํางานร่วมกบัหลายภาษา เช่น PHP, Perl, C, Shell, 

Python, Java, .NET และ Asterisk Manager API 

เป็นคําสั*ง API ทํางานติดต่อกับ Asterisk ผ่านทาง 

Socket เพื*อควบคุมการทํางานของ Asterisk ผ่าน

โปรโตคอล TCP/IP ได้ 

 Zoneminder (Zoneminder , 2553)  เป็น

ระบบ DVR (Digital Video Recorder) หรือระบบ

บนัทกึกล้องวงจรปิด โดย Zoneminder จะทํางานผ่าน

เว็บ พฒันาขึ �นโดยใช้ภาษา PHP , C/C++ , LINUX 

script  มีการเก็บข้อมลูต่าง ๆ ลงฐานข้อมลู MySQL 

และใช้ Apache ทําหน้าที*เป็น Web Server จุดเด่น

ของ Zoneminder คือระบบ Motion detect ( ระบบ

ตรวจจับการเคลื*อนไหว ) ซึ*งก็มีหลายวิธี ให้ใช้ตาม

สถานการณ์และความเหมาะสม Zoneminder 

สามารถใช้เพื*อแก้ปัญหาในการตรวจจับ  วิเคราะห์ 

บนัทึก และการปฏิบัติงานที*เกี*ยวกับภาพเคลื*อนไหว
จากกล้องไอพี สามารถทํางานได้บนระบบปฏิบตัิการ 

Linux  Zoneminder ถกูออกแบบมาให้สามารถทํางาน

ในระบบแบบกระจาย สามารถเชื*อมต่อกับกล้องได้
หลายกล้อง สามารถถ่ายโอนข้อมูลที*เป็นภาพวีดีโอ
ผา่นทางระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์โดยเว็บบราวเซอร์ 

( Web Browser ) และสามารถควบคมุการหมนุ การ

ขยายเข้า-ออก ของตวักล้องได้กึ*งอตัโนมตัิ 
 

การออกแบบและวิธีการพัฒนา 
 

   รูปแบบการเชื*อมต่อของ Asterisk และ 

Zoneminder  เมื*อนําระบบมาพัฒนาให้สามารถ
ทํางานร่วมกัน สามารถออกแบบรูปแบบการเชื*อมต่อ
ของระบบใหมไ่ด้  ดงัแสดงในภาพที* 1 

 ระบบส่งเสียงเตือนสําหรับแจ้งการบุกรุกด้วย

เทคโนโลยี VoIP  เป็นระบบที*พฒันาขึ �นเพื*อนําไปใช้ใน
หน่วยงาน องค์กร หรือตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ ที*
ต้องมีระบบการรักษาความปลอดภยัสงู โดยระบบจะ

สง่เสียงพดูที*บนัทึกไว้ ณ ที*เกิดเหต ุและแจ้งการบุกรุก
ได้อย่างทันท่วงทีไปยังผู้ ใช้บริการ ซึ*งมีขั �นตอนการ
ทํางาน ดงันี � 
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Internet / Intranet

LA N

IP Camera

  IP Camera

Zonminder Server

Asterisk Server (IP-PBX) 

User

Database / Web Server  

Computer PC / Notebook

Switch 10/100 Mbps
ADSL Router

 

E - mail 

Mobile phone

User

Telephone

PSTN / IP

Speaker

Softphone

Mobile phone

                          ภาพที� 1 แสดงรูปแบบการเชื�อมต่อของระบบส่งเสียงเตือนสาํหรับแจ้งการบุกรุกด้วยเทคโนโลย ีVoIP 

 

1. ใช้ Zoneminder ตรวจจับการเคลื*อนไหว
ในบริเวณที*ต้องการรักษาความปลอดภยั สามารถระบุ

ตําแหนง่หรือบริเวณที*ต้องการตรวจจบัการเคลื*อนไหวได้ 

   2. ในกรณีที*มีการตรวจพบการเคลื*อนไหวใน
บริเวณที*ระบตุําแหนง่ไว้ ระบบจะทําการ 

         2.1  สง่เสียงพดูที*ได้บนัทึกไว้ ณ จุดเกิด
เหตเุพื*อขบัไลผู่้บกุรุก 

           2.2  สง่อีเมล์ไปยงัผู้ใช้ระบบ 

          2.3  โทรศพัท์ผา่นระบบไอพีแจ้งเจ้าหน้าที*
รักษาความปลอดภยั หรือผู้ใช้ระบบ 

           2.4  ถ้าผู้ ใช้ได้รับแจ้งเหตุแล้วสามารถ

ตรวจสอบภาพบริเวณที*เกิดเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ 
หรือเครื*องคอมพิวเตอร์เพื*อดูภาพเหตุการณ์จริง หรือ
เหตกุารณ์การบกุรุกที*ระบบบนัทกึไว้ได้ 

    2.5 ผู้ใช้งานสามารถโทรศพัท์ผ่านระบบไอพี

เข้ามา ณ ที*เกิดเหต ุเพื*อสง่เสยีงที*ต้องการ ณ ที*เกิดเหต ุ 

 ระบบจะตรวจเช็คตลอดเวลา เมื*อระบบพบการ

เคลื*อนไหวในบริเวณที*กําหนดไว้ ระบบจะสง่เสียงพดูที*
ได้บนัทกึไว้ ณ จุดเกิดเหตเุพื*อขบัไลผู่้บกุรุก โดยเสียงที*
บนัทึกไว้จะถูกเปิดขึ �นมาไม่ซํ �ากันจนกว่าจะครบรอบ
ตามที*กําหนด ในเวลาเดียวกนันั �นระบบจะส่งอีเมล์ไป

ยังผู้ ใช้งานระบบ รายละเอียดในอี เมล์จะบอกถึง

หมายเลขเหตกุารณ์ หมายเลขพร้อมชื*อของกล้องวงจร

ปิดแบบ ไอพี ความยาวของวีดีโอ เวลาเริ*มต้นและ
สิ �นสุดการบันทึกภาพตัวอย่าง และมีจุดเชื*อมต่อเข้า

ไปสูโ่ปรแกรมเพื*อชมภาพ  ณ ขณะนั �น รวมถึงสามารถ
ดภูาพย้อนหลงัได้ ในเวลาเดียวกันระบบก็จะโทรศพัท์

แจ้งเจ้าหน้าที*รักษาความปลอดภัยที*เกี*ยวข้องหรือ

ผู้ ใช้งานให้รับทราบข้อมลูดงักลา่วเช่นกนั เมื*อผู้ ใช้งาน
ได้รับทราบการบกุรุกดงักลา่วแล้วสามารถที*จะโทรศพัท์
เข้ามาในระบบเพื*อส่งเสียงที*ต้องการ ณ ที*เกิดเหตุได้ 

ขั �นตอนการทํางานของระบบที*พฒันาสามารถแสดงใน

รูปแบบของ Flowchart , Sequence diagram และ 

Use case ดงัแสดงในภาพที* 2  3 และ 4 ตามลาํดบั 

 
ภาพที� 2 แสดงขั �นตอนการทาํงานของระบบส่งเสียง 
เตือนสาํหรับแจ้งการบุกรุกด้วยเทคโนโลย ีVoIP 
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User

View live vedio

View recorder vedio

Check E-mail

Telephone call

  
ภาพที� 3 แสดงขั �นตอนการตรวจจับการเคลื�อนไหว และการแจ้งเตือนของระบบส่งเสียงเตือนสาํหรับแจ้งการ
บุกรุกด้วยเทคโนโลย ีVoIP 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ภาพที� 4 Use case แสดงความสามารถในการใช้
งานระบบ ฯ 
 

ในการออกแบบการทํางานในส่วนต่างๆ ของ

ระบบ เช่น การตรวจจับการเคลื*อนไหว การส่งเสียง
เตือน ณ ที*เกิดเหตุ การส่งอีเมล์โดยแนบรายละเอียด

ต่างๆ การโทรออกไปยงัผู้ ใช้งานเพื*อแจ้งเมื*อมีการบุก
รุก และการดูภาพในขณะนั �น หรือภาพเหตุการณ์

ย้อนหลัง  มีการควบคุมการทํางานโดยใช้  PHP 

รายละเอียดศึกษาได้จาก (วิกิพีเดีย ,  2553)  ในการ

จดัการทั �งหมด เมื*อ  zoneminder สามารถตรวจพบ

การเคลื*อนไหว ก็จะทําการบนัทกึลงฐานข้อมลู MySQL 

(ชูศักดิ;ดอทคอม , 2552) ระบบ ฯ ก็จะทําการ

ตรวจสอบการเปลี*ยนแปลงของฐานข้อมลู เพื*อตรวจจบั
เหตกุารณ์ที*เกิดขึ �น ดงั flowchart ในภาพที* 5 
ในสว่นของการโทรออกไปยงัผู้ใช้งานเพื*อแจ้งเมื*อมีการ
บกุรุกจะเขียนโค้ดคําสั*ง API สั*งงาน Asterisk ผ่านทาง 

Socket เมื*อมีการตรวจพบการเคลื*อนไหวก็จะทําการ
โทรแจ้งไปยังผู้ ใ ช้งาน หรือเจ้าหน้าที* รักษาความ
ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ  คําสั*ง API สั*งงานผ่านทาง 
Socket  (Matt Riddell , 2553) (ชานนทร์  อยู่ญาติ

มาก , 2553)  ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพที* 6  
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Start

status=number of row in  Events tab le

IS

status > count ?

End

count=value of row in  row tab le

- Send E-mail

- Telephone call

- Local sound alert

Update

count=status

No

Yes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 5 แสดงการตรวจสอบการเปลี�ยนแปลง
ของฐานข้อมูล เพื�อตรวจจับเหตุการณ์ที�เกิดขึ �น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพที� 6 แสดงตัวอย่างโค้ดคาํสั�ง API ผ่านทาง 
Socket เพื�อสั�งให้  Asterisk โทรแจ้งเตือน  

รูปแบบการเข้าใช้งานระบบส่งเสียงเตือน

สําหรับแจ้งการบกุรุกด้วยเทคโนโลยี VoIP สามารถใช้

งานได้ 3 ทาง คือ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของระบบ ผ่าน

ทางโทรศัพท์มือถือ และผ่านทาง IP Phone หรือ 

Softphone บนเครื*องพีซีหรือโน๊ตบุ๊ค ซึ*งจะต้องเป็น

อปุกรณ์ที*รองรับมาตรฐาน SIP ได้เท่านั �น ดงันั �นจึงได้
แบง่การทํางานออกเป็น 4 สว่น คือ สว่นของการใช้งาน

ผ่านเว็บไซต์ของระบบ  ส่วนของการใช้งานผ่าน

โทรศัพท์มือถือ  ส่วนของการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที*
รองรับ VoIP หรือ Softphone และสว่นของการสง่เสียง

เตือนเพื*อขบัไลผู่้ ไมป่ระสงค์ดี ดงันี � 
ส่วนการใช้งานผ่านเว็บไซต์ของระบบ  

 เป็นส่วนที*ใช้ติดต่อกับระบบผ่านหน้าเว็บไซต์ 

ผู้ ใช้สามารถเข้ามาใช้งานระบบจากคอมพิวเตอร์ที*
เชื*อมตอ่อยูก่บัระบบเครือข่ายของระบบฯ ตวัอย่างของ
หน้าเว็บไซต์ดงัแสดงในภาพที* 7  

 
ภาพที� 7 แสดงตัวอย่างเว็บไซต์ของระบบฯ 
 

สว่นแสดงผลภาพเหตุการณ์ที*บนัทึกไว้  เป็น 

สว่นที*แสดงรายการเหตุการณ์ทั �งหมด พร้อมทั �งแสดง 
ภาพตวัอยา่งขนาดเล็กที*ได้ทําการบนัทึกไว้ เพื*อให้ผู้ ใช้ 

งานสามารถเลือกดูรายการเหตกุารณ์ต่างๆ  ได้ตาม 

ต้องการดงัแสดงในภาพที* 8 

 

 

      <? 

function call()  
{  
$socket = fsockopen("localhost",5038 , $errno,  
$errstr, $timeout); 
echo $this->userout;  
fputs($socket, "Action: Login\r\n");  
fputs($socket, "ActionID: 1\r\n");  
fputs($socket, "UserName: admin\r\n");  
fputs($socket, "Secret: 12345\r\n\r\n");  
fputs ($socket, "Events: off\r\n\r\n"); 
sleep(1);  
fputs($socket, "Action: Originate\r\n" );  
fputs($socket, "Channel: Zip/2000/".$this-> 
userout."\r\n" );  
fputs($socket, "Context: default\r\n" );  
fputs ($socket, "Extension: 2000\r\n"); 
fputs($socket, "Priority: 1\r\n" );  
fputs($socket, "CallerID: SAIWS callOut\r\n" );  
fputs($socket, "Async: true\r\n" );  
fputs($socket, "Variable: SERVNUM=".$this->server.   
"|USERID=".$this->userid."\r\n\r\n" );  
sleep(2); 
fputs($socket, "Action: Logoff\r\n\r\n"); 
return true;  }   
 ?>  

 

…
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ภาพที� 8 แสดงส่วนแสดงผลภาพเหตุการณ์ที�บันทึกไว้ 
 

สว่นกําหนดบริเวณ (โซน) ที*ต้องการให้ทําการ
ตรวจจบัการเคลื*อนไหว เป็นสว่นที*ให้ผู้  ใช้งานสามารถ 

กําหนดบริเวณที*ต้องการให้ระบบทําการตรวจจับการ 

เคลื*อนไหว สามารถกําหนดได้หลายโซน  ซึ*งจะมีราย 

ละเอียดตา่ง ๆ ให้กําหนด  ดงัแสดงในภาพที* 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 9 แสดงส่วนกาํหนดโซนที�ต้องการให้ทาํ
การตรวจจับการเคลื�อนไหว 
 

สว่นของอีเมล์เมื*อตรวจพบการเคลื*อนไหว เป็น

สว่นที*แจ้งถึงผู้ใช้งานเมื*อมีการตรวจพบการเคลื*อนไหว 
ซึ*งจะมีรายละเอียดที* จําเป็น จุดเชื*อมต่อไปยังภาพ

ตวัอย่างจากเหตุการณ์ และจุดเชื*อมต่อไปยงัภาพวีดีโอ

เหตกุารณ์ที*เกิดขึ �น  ดงัแสดงในภาพที* 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที� 10 แสดงรายละเอียดของอีเมล์ที�ส่งเมื�อ
ตรวจพบการเคลื�อนไหว 

 

ส่วนของการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถอื   

 เป็นสว่นที*ใช้ติดตอ่กบัระบบผา่นโทรศพัท์มือถือ
ที*รองรับ GPRS เพื*อเชื*อมต่อระบบ เครือข่าย  สามารถ

เข้าชมภาพเหตกุารณ์ปัจจบุนัได้ ดงัแสดงในภาพที* 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที� 11 แสดงตัวอย่างการใช้งานผ่าน
โทรศัพท์มือถอื 

 
 

โซน  windows ตรวจจบั 

การเคลื*อนไหวบริเวณ หน้าตา่ง 

โซน table ตรวจจบัการเคลื*อน 

ไหวบริเวณโต๊ะทาํงาน 
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Switcsh

Notebook
  PC

Mobile phoneTelephone

PSTN / IP

Server

Internet / Intranet

Router

IP camera

IP camera

Mobile phone

ส่วนของการใช้งานผ่านอุปกรณ์ VoIP 
และ Softphone    

 เป็นส่วนที*ใช้โทรติดต่อไปยังเจ้าหน้าที*รักษา
ความปลอดภยั หรือผู้ ใช้งานระบบเมื*อมีการตรวจพบ
การ เคลื*อนไหว ซึ*งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี � 
     -   ระบบสามารถโทรแจ้งโดยอตัโนมตัิ

เมื*อตรวจพบการเคลื*อนไหว  และบอกได้ว่ากล้องที*เกิด
เหตุ ชื*ออะไรเพื*อให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็วและทนัเหตกุารณ์ 

      -   สามารถกําหนดเบอร์โทรแจ้งเหตุ

ปลายทางได้ 

 ส่วนของการส่งเสียงเตือนเพื�อขับไล่ผู้ ไม่ 
ประสงค์ดี 

 เป็นสว่นที*จะช่วยให้ผู้ ไมป่ระสงค์ดีตกใจ และรีบ

ออกไปให้หา่งจากบริเวณที*เกิดเหตไุด้ โดยมีคณุสมบตัิ 
ดงัตอ่ไปนี � 
                 -   ผู้ ใช้งานสามารถบนัทึกเสียงของตวัเอง

ลงไปได้ โดยที*เสียงนั �นจะต้องมีนํ �าหนกัที*จะทําให้ผู้ ไม่
ประสงค์ดีตกใจ และขูข่วญัให้เกรงกลวั 

                  -   เสยีงที*บนัทกึจะถกูเปิดขึ �นมาตามลําดบั
เหตกุารณ์ที*ตั �งไว้ เมื*อมีการตรวจพบการเคลื*อนไหว 

 เมื*อผู้ ใ ช้งานทราบถึงการบุกรุก (ผ่านทาง

โทรศัพท์หรือ e-mail ที*ระบบแจ้ง) ผู้ ใช้งานสามารถ

โทรศพัท์เข้ามาในระบบเพื*อสง่เสียงที*ต้องการ ณ ที*เกิด
เหตไุด้ 

 

การทดสอบการใช้งานระบบ 

 ในการทดสอบระบบได้ทําการทดสอบ โดยการ

ทดสอบกําหนดให้มีกล้องไอพี จํานวน 2  ตวั แต่ละตวั

ติดตั �งไว้บริเวณที*คาดว่ามีความเสี*ยงสูงต่อการขโมย 
และผู้คนไม่พลกุพล่านจนเกินไป มีการติดตั �งอปุกรณ์ต่างๆ  
และการใช้งานของผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ  ดงัแสดงในภาพที* 
12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 12 แสดงอุปกรณ์และเครือข่ายที�ใช้ในการ
ทดสอบระบบ 
 

กล้องไอพีที�ใช้ในการทดสอบ (Dlink , 2553) 

ยี*ห้อ : DLINK 

รุ่น    : DCS-910 10/100 FAST ETHERNET 

NETWORK CAMERA  

การทดสอบใช้ระบบ 

 ในการทดลองการใช้งานระบบ จะทําการ 

ทดลองในเวลาที*มีแสงสว่างเท่านั �น เนื*องจากกล้อง 

ไอพีที*นํามาทดสอบ ไม่รองรับการทํางานในที*มืด หาก 

ต้องการให้สามารถใช้งานในที*มืด จะต้องใช้กล้องที*มี 
ความสามารถพิเศษ เช่น กล้องอินฟาเรด เป็นต้น โดย 

การทดลองได้กําหนดให้มีการเดินผ่านบริเวณที*ติดตั �ง 

ระบบ ซํ �าหลายๆ ครั �ง  เพื*อทําการบนัทึกการ สง่เสียง 

เตือน สง่อีเมล์ และการโทรแจ้งไปยงัผู้ ใช้งาน ซึ*งได้ทํา

การทดลองดงันี � 
 

กรณีที� 1 
ทดลองเดินผ่านบริเวณที�ติดตั �งระบบในเวลาที�มี 
แสงสว่างมาก (เวลา 12.00 น.)  
 ก า ร ท ด ล อ ง ใ น ส่ว น นี �ไ ด้ ทํ า ก า ร เ ดิ น ผ่ า น 

บริเวณที*ติดตั �งระบบจํานวน 20 ครั �ง แต่ละครั �งห่างกัน 
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5  วิ น าที  ก าร ส่ ง เสี ย ง เตื อ น  ณ  ที* เ กิ ด เ หตุ  ก า ร

ส่งอีเมล์ไปยงัผู้ ใช้งาน และการโทรแจ้งไปยังผู้ ใช้งาน 

ได้ผลดงัแสดงในตารางที* 1 

 

ตารางที� 1 ตารางแสดงผลการทดลองในเวลาที�มี 
แสงสว่างมาก (เวลา 12.00 น.) 

รายการ สง่ / ครั �ง ไมส่ง่ / ครั �ง 
ความถกูต้อง

คิดเป็น % 

สง่เสยีงเตือน  20 0 100 % 

สง่อีเมล ์ 20 0 100 % 

โทรแจ้ง 20 0 100 % 

 

กรณีที� 2 ทดลองเดินผ่านบริเวณที�ติดตั �งระบบใน 
เวลาที�มี แสงสว่างน้อย (เวลา 18.00 น.)  
 การทดลองในส่วนนี �ได้ทําการเดินผ่านบริเวณ 

ที*ติดตั �งระบบจํานวน 20 ครั �ง แต่ละครั �งห่างกัน 5  

วินาที  การส่ง เสียง เตือน ณ ที* เ กิดเหตุ  การ

สง่อีเมล์ไปยงัผู้ ใช้งาน  และการโทรแจ้งไปยงัผู้ ใช้งาน 

ได้ผลดงัแสดงในตารางที*  2 

 

ตารางที� 2 ตารางแสดงผลการทดลองในเวลาที�มี 
แสงสว่างน้อย (เวลา 18.00 น.) 

รายการ สง่ / ครั �ง ไมส่ง่ / ครั �ง 
ความถกูต้อง

คิดเป็น % 

สง่เสยีงเตือน  20 0 100 % 

สง่อีเมล ์ 20 0 100 % 

โทรแจ้ง 20 0 100 % 

 

สรุปผลของการทดสอบ 
 

 งานวิจัยนี �นําเสนอระบบส่งเสียงเตือนสําหรับ

แจ้งการบุกรุกด้วยเทคโนโลยี VoIP ซึ*งเป็นการนํา
เทคโนโลยี VoIP  มาประยกุต์ใช้งานร่วมกบัระบบรักษา

ความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดแบบไอพี โดยใช้ 

Asterisk มาเป็นศนูย์กลางการโทรแจ้งผู้ใช้งานผา่นทาง

ระบบโทรศพัท์ไอพี และ Zoneminder เป็นศนูย์กลาง 

การตรวจจับการเคลื*อนไหว อีกทั �งผู้ ใช้งานยงัสามารถ

เข้าใช้งานระบบผ่านทางเว็บเพจ หรือโทรศัพท์มือถือ 

เมื*อตรวจพบการเคลื*อนไหว ระบบจะสง่เสียงเตือนด้วย

คําพดูที*ได้บนัทกึไว้ ณ ที*เกิดเหต ุพร้อมทั �งสง่อีเมล์ และ

โทรแจ้งให้ผู้ ใช้งานได้รับทราบโดยอัตโนมัติ  ทําให้ 

ผู้ใช้งานสามารถติดตามเหตกุารณ์ที*เกิดขึ �นได้อย่างทนั

ทีทนัใด นอกจากนั �นผู้ใช้งานยงัสามารถโทรศพัท์เข้ามา

ในระบบเพื*อส่งเสียงที*ต้องการ ณ ที*เกิดเหตไุด้  จาก

การทดลองการทํางานของระบบ พบว่าในสว่นของการ

ใช้งานฟังก์ชนัตา่งๆ  ได้แก่ สว่นการใช้งานผ่านเว็บไซต์

ของระบบ สว่นของการใช้งานผ่านอปุกรณ์ VoIP และ 

Softphone  ส่วนการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ 

และส่วนของการส่งเสียงเตือนในที*เกิดเหตุ สามารถ

ทํางานได้ดีตามขอบเขตที*กําหนดไว้  และสามารถ

นําไปใช้งานได้จริงในกรณีที*มีปริมาณแสงสว่าง
เพียงพอสําหรับการทํางานของกล้องวงจรปิดแบบไอพี 

( กล้องไอพีที*นํามาทดสอบคือ DLINK DCS-910 ซึ*ง
สามารถจบัภาพวิดีโอในสภาพแสงน้อยได้ เซนเซอร์

ระดบั1.0 Lux) ในกรณีในที*มืด (น้อยกว่า1 Lux ) จําเป็น

ที*จะต้องมีการเปลี*ยนกล้องวงจรปิดที*สามารถตรวจจบั
การเคลื*อนไหวในบริเวณที*มืดได้ ในที*นี �ผู้วิจยัขอแนะนํา

ให้ใช้กล้องไอพียี*ห้อ Foscam รุ่น FI8908W ซึ*งสามารถ
รองรับการตรวจจับการใช้งานในที*มืด และใช้งาน

ร่วมกบั Zoneminder ได้ (Zoneminder , 2553) 
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