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บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั ความต้ องการในการรักษาความปลอดภัยทังในส่
 วนของทรัพย์สิน และอสังหาริ มทรัพย์มีมากขึ น
การรักษาความปลอดภัยโดยใช้ กล้ องวงจรปิ ดสามารถตอบสนองต่อความต้ องการเหล่านันได้
 ดีในระดับหนึ*ง โดย
ระบบจะแจ้ งเตือนเป็ นสัญญาณเสียงฉุกเฉินในที*เกิดเหตุ เพื*อให้ ผ้ บู กุ รุกตกใจกลัว ปั จจุบนั กล้ องวงจรปิ ดมีการพัฒนา
จากระบบอนาล็อกไปสูร่ ะบบไอพี ทําให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถดูภาพเหตุการณ์สด หรื อภาพเหตุการณ์ย้อนหลังจากที*ใดก็ได้
โดยการเชื*อมต่อผ่านอินเตอร์ เน็ต แต่ระบบยังขาดความสามารถในการส่งเสียงเตือน ณ ที*เกิดเหตุเป็ นเสียงพูด และ
การโทรศัพท์แจ้ งการบุกรุ กผ่านระบบไอพีไปยังผู้ใช้ งานอย่างทันท่วงที ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ งานระบบไม่สามารถรับทราบถึง
การบุกรุ กที*เกิดขึ นอย่างทันท่วงที เพื*อให้ ได้ รับการป้องกันได้ อย่างรวดเร็ วที*สดุ งานวิจัยนี จึงเสนอแนวคิดที*จะนํา
เทคโนโลยี Voice over Internet Protocol (VoIP) ซึ*งเป็ นเทคโนโลยีการสื*อสารแบบใหม่ที*สามารถรับ – ส่ง
สัญญาณเสียงผ่านทางเครื อข่ายไอพี โดยอาศัยอุปกรณ์ (Hardware) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) มา
ประยุกต์เข้ ากับระบบรักษาความปลอดภัยด้ วยกล้ องวงจรปิ ดแบบไอพี โดยเมื*อระบบ สามารถตรวจจับการบุกรุ ก
ของผู้ไม่หวังดี ระบบจะส่งเสียงพูดที*ได้ บนั ทึกไว้ ในที*เกิดเหตุ ส่งอีเมล์ และโทรศัพท์ แจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบผ่านระบบ
VoIP ผู้ ใช้ งานสามารถเชื* อ มต่ อ ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื* อ ดู ภ าพเหตุ ก ารณ์ ในขณะนัน หรื อ ภาพเหตุ ก ารณ์
การบุก รุ ก ที* บัน ทึก ไว้ ได้ ระบบที* พัฒ นายัง สามารถใช้ ง านร่ ว มกับ กล้ อ งวงจรปิ ดแบบไอพีไ ด้ จ ากหลายผู้ผ ลิต ได้
ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถทํางานตามวัตถุประสงค์ที*ตงไว้
ั  ได้ เป็ นอย่างดี

คําสําคัญ: กล้ องวงจรปิ ดแบบไอพี, โทรศัพท์ไอพี, แอสเทอริ ค, 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 multivendors environment .Test results showed that the system can work well as the targeted purpose.

Keyword(s) : IP camera, VoIP, Asterisk , Zoneminder
ความเป็ นมา
เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย หรื อระบบกัน
ขโมยปั จจุบนั มีอยูด่ ้ วยกันหลายระบบ แต่หลักๆ แล้ วจะ
ใช้ กนั อยู่ 4 ระบบใหญ่ๆ คือระบบกล้ องโทรทัศน์วงจร
ปิ ด (Close Circuit Television : CCTV ) ระบบ
สัญญาณกันขโมย (Alarm system) ระบบการควบคุม
การเข้ าออก (Access control) และระบบแจ้ งเตือน
อัคคีภยั (Fire alarm) ซึ*งแต่ละระบบนันมี
 วตั ถุประสงค์
ในการใช้ งานแตกต่างกันอย่างสิ นเชิง การที*จะเลือกใช้
ระบบใดนัน จึ ง ขึ น อยู่กับ วัต ถุป ระสงค์ ที* ต้ อ งการ
แนวโน้ ม การใช้ ร ะบบกล้ องโทรทัศ น์ ว งจรปิ ดเพิ* ม ขึน
อย่างเห็นได้ ชดั ใน 3 ปี ที*ผ่านมา ซึ*งมีการเปลี*ยนแปลง
จากระบบอนาล็อกไปสูร่ ะบบไอพีมากขึ น กล้ องวงจร
ปิ ดที* เ ชื* อ มต่ อ กั บ โครงข่ า ยไอพี ส ามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้ อ ย่า งกว้ า งขวาง ด้ ว ยปั จจุบัน ในองค์ ก ร
ต่างๆมักจะมีระบบเครื อข่ายภายในใช้ งานอยู่ไม่ว่าจะ
เป็ นระบบ LAN หรื อ Wi-Fi ทําให้ สามารถนําระบบที*
พัฒนาขึน ไปใช้ กับ ระบบเครื อ ข่ายที* มีอยู่ไ ด้ ง่าย และ
ช่วยให้ ลดค่าใช้ จ่าย อีกทังระบบโทรทั

ศน์วงจรปิ ดแบบ
กล้ องไอพียัง ลดต้ นทุนการติดตัง ในเรื* อ งของการเดิ น
สายสัญญาณลง ขณะที*ระบบมีความสามารถสูงขึ น

และที*สําคัญระบบนี ยังมีความยืดหยุ่นอย่างมาก ช่วย
ให้ ผ้ ูใช้ งานสามารถดูภาพ เหตุการณ์ สด หรื อภาพ
เหตุการณ์ย้อนหลังจากที*ใดก็ได้ บนระบบเครื อข่ายนัน
โดยมีซอร์ ฟแวร์ ช่วยในการบันทึกภาพ เหตุการณ์ แต่
โดยปกติซอร์ ฟแวร์ ดงั กล่าวจะสามารถใช้ กบั กล้ องวงจร
ปิ ดแบบไอพีเฉพาะผู้ผลิตเท่านัน ยังไม่สามารถใช้ งาน
ร่ วมกันระหว่างกล้ องวงจรปิ ดแบบไอพีหลายผู้ผลิตได้
นอกจากนัน ระบบยัง ขาดความสามารถในการส่ ง
เสี ย งพูด ณ ที* เ กิ ด เหตุ และการแจ้ งการบุก รุ ก ไปยัง
ผู้ใช้ งานระบบอย่างทันท่วงที อันเป็ นส่วนสําคัญมาก
ของระบบรักษาความปลอดภัย ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ งานระบบ
ไม่สามารถรับทราบถึงการเปลี*ยนแปลงที*เกิดขึ นอย่าง
ทันท่ว งที เพื*อให้ ได้ รับการแก้ ไขได้ อย่างรวดเร็ วที*สุด
ดังนันผู
 ้ วิจยั จึงมีแนวคิดที*จะนําเทคโนโลยี VoIP ซึ*งเป็ น
เทคโนโลยีการสื*อสารด้ วยเสียงผ่านเครื อข่ายไอพี โดย
ผู้พฒ
ั นาจะใช้ ซอฟต์แวร์ IP PBX ที*เป็ นโอเพนซอร์ ส คือ
แอสเทอริ กส์ (Asterisk) ร่วมกับซอฟต์แวร์ โซนไมน์เดอร์
(Zoneminder) ซึ*งทําหน้ าที*เป็ นระบบ DVR (Digital
Video Recorder) หรื อระบบบันทึกกล้ องวงจรปิ ด โดย
จะทํางานผ่านเว็บ พัฒนาขึ นโดยใช้ ภาษา PHP, C++ ,
LINUX script มีการเก็บข้ อมูลต่าง ๆ ลงฐานข้ อมูล
MySQL จุด เด่น ของระบบที* พัฒ นาคื อ สามารถส่ง
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เสียงพูดที*ได้ บนั ทึกไว้ ณ ที*เกิดเหตุ โทรศัพท์แจ้ งการบุก
รุ กให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบได้ อย่างทันท่วงที ผู้ใช้ งานสามารถ
เรี ยกดูภาพเหตุการณ์ปัจจุบนั และภาพเหตุการณ์บกุ รุ ก
ที*ระบบได้ บนั ทึกไว้ นอกจากนันยั
 งสามารถโทรศัพท์เข้ า
ระบบเพื*อส่งเสียงที*ต้องการไปยังที*เกิดเหตุได้ ด้วย
ทฤษฎีท เี กียวข้ อง
เทคโนโลยี VoIP (Thaiinternetwork , 2553)
คื อ การส่ง เสีย งพูด หรื อ ข้ อ มูล ประเภทเสีย งส่ง ผ่า น
เครื อข่าย Internet หรื อ Intranet โดยจะมี Gateway
อยู่ระหว่างตู้โทรศัพท์ หรื อ PBX (Private Branch
Exchange) กับระบบ LAN โดยมีหน้ าที*บีบข้ อมูลและ
แปลงข้ อ มูล เสีย งให้ อ ยู่ในรู ป ของแพ็ก เกต IP และ
ส่งออกไปในเครื อข่าย เมื*อฝั* งปลายทางได้ รับก็จะแปลง
ข้ อมู ล กลั บ ไปอยู่ ใ นรู ปของเสี ย งมาตรฐานของ
เทคโนโลยี VoIP ที*นิยมใช้ กนั ในระดับ Enterprise มี 2
มาตราฐาน (วิชาการดอทคอม, 2553) คือ มาตรฐาน
H. 323 และมาตรฐาน SIP (Session Initiation
Protocol) งานวิจยั นี เลือกใช้ SIP มาใช้ ในการพัฒนา
ระบบ โดยงานวิจยั นี ได้ พฒ
ั นาระบบให้ ใช้ งานบนระบบ
เครื อข่าย IP ทังระบบ

LAN และ WAN
Asterisk (กิ ต ติพ งษ์ สุวรรณราช, 2553)
เป็ นซอฟต์แวร์ ระบบโทรศัพท์แบบ IP-PBX ทําหน้ าที*ใน
การเชื*อมโยงการติดต่อสื*อสารระหว่างโทรศัพท์ VoIP
ทํ า งานได้ หลายระบบปฏิ บั ติ ก าร และได้ รวบรวม
คุณสมบัติของตู้สาขาโทรศัพท์ไว้ ในตัว รองรับได้ หลาย
มาตรฐาน เช่น SIP, H.323, IAX, MGCP สามารถ
นํามาพัฒนาเป็ นระบบส่งเสียงเตือนสําหรับแจ้ งการบุก
รุ ก ด้ ว ยเทคโนโลยี VoIP ได้ ด้ ว ย Asterisk มี AGI
(Asterisk Gateway Interface) ใช้ ติดต่อกับผู้ใช้ งานทํา
ให้ ส ามารถเพิ*ม ฟั ง ก์ ชัน การทํา งานของระบบได้ โดย
ทํางานร่ วมกับหลายภาษา เช่น PHP, Perl, C, Shell,
Python, Java, .NET และ Asterisk Manager API

เป็ นคําสัง* API ทํางานติดต่อกับ Asterisk ผ่านทาง
Socket เพื*อควบคุมการทํางานของ Asterisk ผ่าน
โปรโตคอล TCP/IP ได้
Zoneminder (Zoneminder , 2553) เป็ น
ระบบ DVR (Digital Video Recorder) หรื อระบบ
บันทึกกล้ องวงจรปิ ด โดย Zoneminder จะทํางานผ่าน
เว็บ พัฒนาขึ นโดยใช้ ภาษา PHP , C/C++ , LINUX
script มีการเก็บข้ อมูลต่าง ๆ ลงฐานข้ อมูล MySQL
และใช้ Apache ทําหน้ าที*เป็ น Web Server จุดเด่น
ของ Zoneminder คือระบบ Motion detect ( ระบบ
ตรวจจับการเคลื*อนไหว ) ซึ*งก็ มีหลายวิธี ให้ ใช้ ตาม
สถานการณ์ แ ละความเหมาะสม Zoneminder
สามารถใช้ เพื*อแก้ ปัญหาในการตรวจจับ วิเคราะห์
บันทึก และการปฏิบัติงานที*เกี* ยวกับภาพเคลื*อนไหว
จากกล้ องไอพี สามารถทํางานได้ บนระบบปฏิบตั ิการ
Linux Zoneminder ถูกออกแบบมาให้ สามารถทํางาน
ในระบบแบบกระจาย สามารถเชื* อ มต่อ กับ กล้ อ งได้
หลายกล้ อง สามารถถ่า ยโอนข้ อ มูลที* เ ป็ นภาพวี ดี โอ
ผ่านทางระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเว็บบราวเซอร์
( Web Browser ) และสามารถควบคุมการหมุน การ
ขยายเข้ า-ออก ของตัวกล้ องได้ กึ*งอัตโนมัติ
การออกแบบและวิธีการพัฒนา
รู ป แบบการเชื* อ มต่ อ ของ Asterisk และ
Zoneminder เมื*อนําระบบมาพัฒนาให้ สามารถ
ทํางานร่ วมกัน สามารถออกแบบรู ปแบบการเชื*อมต่อ
ของระบบใหม่ได้ ดังแสดงในภาพที* 1
ระบบส่ง เสีย งเตื อ นสํ า หรั บ แจ้ งการบุก รุ ก ด้ ว ย
เทคโนโลยี VoIP เป็ นระบบที*พฒ
ั นาขึ นเพื*อนําไปใช้ ใน
หน่วยงาน องค์กร หรื อตามอาคารบ้ านเรื อนต่างๆ ที*
ต้ องมีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง โดยระบบจะ
ส่งเสียงพูดที*บนั ทึกไว้ ณ ที*เกิดเหตุ และแจ้ งการบุกรุ ก
ได้ อ ย่ า งทัน ท่ว งที ไ ปยัง ผู้ใ ช้ บ ริ ก าร ซึ* ง มี ขัน ตอนการ
ทํางาน ดังนี 
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Telephone Mobile phone
E - mail

ภาพที 1 แสดงรูปแบบการเชือมต่ อของระบบส่ งเสียงเตือนสําหรับแจ้ งการบุกรุ กด้ วยเทคโนโลยี VoIP
1. ใช้ Zoneminder ตรวจจับการเคลื*อนไหว
ในบริ เวณที*ต้องการรักษาความปลอดภัย สามารถระบุ
ตําแหน่งหรื อบริ เวณที*ต้องการตรวจจับการเคลือ* นไหวได้
2. ในกรณีที*มีการตรวจพบการเคลื*อนไหวใน
บริ เวณที*ระบุตําแหน่งไว้ ระบบจะทําการ
2.1 ส่งเสียงพูดที*ได้ บนั ทึกไว้ ณ จุดเกิด
เหตุเพื*อขับไล่ผ้ บู กุ รุก
2.2 ส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้ ระบบ
2.3 โทรศัพท์ผา่ นระบบไอพีแจ้ งเจ้ าหน้ าที*
รักษาความปลอดภัย หรื อผู้ใช้ ระบบ
2.4 ถ้ าผู้ใช้ ได้ รับแจ้ งเหตุแล้ วสามารถ
ตรวจสอบภาพบริ เ วณที* เ กิ ด เหตุผ่า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
หรื อเครื* องคอมพิวเตอร์ เพื*อดูภาพเหตุการณ์ จริ ง หรื อ
เหตุการณ์การบุกรุกที*ระบบบันทึกไว้ ได้
2.5 ผู้ใช้ งานสามารถโทรศัพท์ผ่านระบบไอพี
เข้ ามา ณ ที*เกิดเหตุ เพื*อส่งเสียงที*ต้องการ ณ ที*เกิดเหตุ
ระบบจะตรวจเช็คตลอดเวลา เมื*อระบบพบการ
เคลือ* นไหวในบริ เวณที*กําหนดไว้ ระบบจะส่งเสียงพูดที*
ได้ บนั ทึกไว้ ณ จุดเกิดเหตุเพื*อขับไล่ผ้ บู กุ รุ ก โดยเสียงที*
บันทึกไว้ จะถูกเปิ ดขึ นมาไม่ซํา กันจนกว่าจะครบรอบ
ตามที*กําหนด ในเวลาเดียวกันนันระบบจะส่

งอีเมล์ไป
ยัง ผู้ ใช้ งานระบบ รายละเอี ย ดในอี เ มล์ จ ะบอกถึ ง
หมายเลขเหตุการณ์ หมายเลขพร้ อมชื*อของกล้ องวงจร

ปิ ดแบบ ไอพี ความยาวของวีดีโอ เวลาเริ* มต้ นและ
สิ นสุดการบันทึกภาพตัวอย่าง และมี จุดเชื* อ มต่อเข้ า
ไปสูโ่ ปรแกรมเพื*อชมภาพ ณ ขณะนัน รวมถึงสามารถ
ดูภาพย้ อนหลังได้ ในเวลาเดียวกันระบบก็จะโทรศัพท์
แจ้ งเจ้ า หน้ า ที* รั ก ษาความปลอดภัย ที* เ กี* ย วข้ อ งหรื อ
ผู้ใช้ งานให้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าวเช่นกัน เมื*อผู้ใช้ งาน
ได้ รับทราบการบุกรุกดังกล่าวแล้ วสามารถที*จะโทรศัพท์
เข้ ามาในระบบเพื*อส่งเสียงที*ต้องการ ณ ที*เกิดเหตุได้
ขันตอนการทํ

างานของระบบที*พฒ
ั นาสามารถแสดงใน
รู ปแบบของ Flowchart , Sequence diagram และ
Use case ดังแสดงในภาพที* 2 3 และ 4 ตามลําดับ

ภาพที 2 แสดงขัน ตอนการทํางานของระบบส่ งเสียง
เตือนสําหรับแจ้ งการบุกรุกด้ วยเทคโนโลยี VoIP
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ภาพที 3 แสดงขัน ตอนการตรวจจับการเคลือนไหว และการแจ้ งเตือนของระบบส่ งเสียงเตือนสําหรับแจ้ งการ
บุกรุ กด้ วยเทคโนโลยี VoIP
ย้ อ นหลัง มี ก ารควบคุม การทํ า งานโดยใช้ PHP
View live vedio
รายละเอียดศึกษาได้ จาก (วิกิพีเดีย , 2553) ในการ
จัดการทังหมด

เมื*อ zoneminder สามารถตรวจพบ
View recorder vedio
การเคลือ* นไหว ก็จะทําการบันทึกลงฐานข้ อมูล MySQL
(ชู ศัก ดิ; ด อทคอม , 2552) ระบบ ฯ ก็ จ ะทํ า การ
ตรวจสอบการเปลีย* นแปลงของฐานข้ อมูล เพื*อตรวจจับ
Check E-mail
User
เหตุการณ์ที*เกิดขึ น ดัง flowchart ในภาพที* 5
ในส่วนของการโทรออกไปยังผู้ใช้ งานเพื*อแจ้ งเมื*อมีการ
Telephone call
บุกรุกจะเขียนโค้ ดคําสัง* API สัง* งาน Asterisk ผ่านทาง
Socket เมื*อมีการตรวจพบการเคลื*อนไหวก็จะทําการ
ภาพที 4 Use case แสดงความสามารถในการใช้
โทรแจ้ งไปยั ง ผู้ ใช้ งาน หรื อ เจ้ าหน้ าที* รั ก ษาความ
งานระบบ ฯ
ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ คําสัง* API สัง* งานผ่านทาง
Socket (Matt Riddell , 2553) (ชานนทร์ อยู่ญาติ
ในการออกแบบการทํางานในส่วนต่างๆ ของ
มาก , 2553) ดังแสดงตัวอย่างในภาพที* 6
ระบบ เช่น การตรวจจับการเคลื*อ นไหว การส่งเสีย ง
เตือน ณ ที*เกิ ดเหตุ การส่งอีเมล์โดยแนบรายละเอียด
ต่างๆ การโทรออกไปยังผู้ใช้ งานเพื*อแจ้ งเมื*อมีการบุก
รุ ก และการดู ภ าพในขณะนัน หรื อ ภาพเหตุ ก ารณ์

6
Start

status=num ber of row in Events table

count=value of row in row table

IS
status > count ?

No

Yes
- Send E-m ail
- Telephone call
- Local sound alert

Update
count=status

End

ภาพที 5 แสดงการตรวจสอบการเปลียนแปลง
ของฐานข้ อมูล เพือตรวจจับเหตุการณ์ ท เี กิดขึน

…

<?
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; }
?>
ภาพที 6 แสดงตัวอย่ างโค้ ดคําสัง API ผ่ านทาง
Socket เพือสังให้ Asterisk โทรแจ้ งเตือน

รู ป แบบการเข้ าใช้ งานระบบส่ ง เสี ย งเตื อ น
สําหรับแจ้ งการบุกรุ กด้ วยเทคโนโลยี VoIP สามารถใช้
งานได้ 3 ทาง คือ ผ่านทางหน้ าเว็บไซต์ของระบบ ผ่าน
ทางโทรศัพท์ มือถือ และผ่านทาง IP Phone หรื อ
Softphone บนเครื* องพีซีหรื อโน๊ ตบุ๊ค ซึ*งจะต้ องเป็ น
อุปกรณ์ที*รองรับมาตรฐาน SIP ได้ เท่านัน ดังนันจึ
 งได้
แบ่งการทํางานออกเป็ น 4 ส่วน คือ ส่วนของการใช้ งาน
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องระบบ ส่ ว นของการใช้ งานผ่ า น
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ส่ว นของการใช้ งานผ่ า นอุป กรณ์ ที*
รองรับ VoIP หรื อ Softphone และส่วนของการส่งเสียง
เตือนเพื*อขับไล่ผ้ ไู ม่ประสงค์ดี ดังนี 
ส่ วนการใช้ งานผ่ านเว็บไซต์ ของระบบ
เป็ นส่วนที*ใช้ ติดต่อกับระบบผ่านหน้ าเว็บไซต์
ผู้ใ ช้ ส ามารถเข้ า มาใช้ ง านระบบจากคอมพิ ว เตอร์ ที*
เชื*อมต่ออยูก่ บั ระบบเครื อข่ายของระบบฯ ตัวอย่างของ
หน้ าเว็บไซต์ดงั แสดงในภาพที* 7

ภาพที 7 แสดงตัวอย่ างเว็บไซต์ ของระบบฯ
ส่วนแสดงผลภาพเหตุการณ์ที*บนั ทึกไว้ เป็ น
ส่วนที*แสดงรายการเหตุการณ์ ทงหมด
ั
พร้ อมทังแสดง

ภาพตัวอย่างขนาดเล็กที*ได้ ทําการบันทึกไว้ เพื*อให้ ผ้ ใู ช้
งานสามารถเลือกดูรายการเหตุการณ์ ต่างๆ ได้ ตาม
ต้ องการดังแสดงในภาพที* 8

7
ตัวอย่างจากเหตุการณ์ และจุดเชื*อมต่อไปยังภาพวีดีโอ
เหตุการณ์ที*เกิดขึ น ดังแสดงในภาพที* 10

ภาพที 8 แสดงส่ วนแสดงผลภาพเหตุการณ์ ท บี ันทึกไว้
ส่วนกําหนดบริ เวณ (โซน) ที*ต้องการให้ ทําการ
ตรวจจับการเคลือ* นไหว เป็ นส่วนที*ให้ ผ้ ู ใช้ งานสามารถ
กําหนดบริ เวณที*ต้องการให้ ระบบทําการตรวจจับการ
เคลื*อนไหว สามารถกําหนดได้ หลายโซน ซึ*งจะมีราย
ละเอียดต่าง ๆ ให้ กําหนด ดังแสดงในภาพที* 9

ภาพที 10 แสดงรายละเอียดของอีเมล์ ท สี ่ งเมือ
ตรวจพบการเคลือนไหว
ส่ วนของการใช้ งานผ่ านโทรศัพท์ มือถือ
เป็ นส่วนที*ใช้ ติดต่อกับระบบผ่านโทรศัพท์มือถือ
ที*รองรับ GPRS เพื*อเชื*อมต่อระบบ เครื อข่าย สามารถ
เข้ าชมภาพเหตุการณ์ปัจจุบนั ได้ ดังแสดงในภาพที* 11

โซน table ตรวจจับการเคลือ* น โซน windows ตรวจจับ
ไหวบริ เวณโต๊ ะทํางาน
การเคลือ* นไหวบริ เวณ หน้ าต่าง
ภาพที 9 แสดงส่ วนกําหนดโซนทีต้องการให้ ทาํ
การตรวจจับการเคลือนไหว
ส่วนของอีเมล์เมื*อตรวจพบการเคลื*อนไหว เป็ น
ส่วนที*แจ้ งถึงผู้ใช้ งานเมื*อมีการตรวจพบการเคลื*อนไหว
ซึ* ง จะมี ร ายละเอี ย ดที* จํ า เป็ น จุ ดเชื* อมต่ อไปยังภาพ

ภาพที 11 แสดงตัวอย่ างการใช้ งานผ่ าน
โทรศัพท์ มือถือ
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ส่ ว นของการใช้ ง านผ่ านอุ ป กรณ์ VoIP
และ Softphone
เป็ นส่ว นที* ใ ช้ โ ทรติ ด ต่อ ไปยัง เจ้ า หน้ า ที* รั ก ษา
ความปลอดภัย หรื อผู้ใช้ งานระบบเมื*อมีการตรวจพบ
การ เคลือ* นไหว ซึง* มีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี 
- ระบบสามารถโทรแจ้ งโดยอัตโนมัติ
เมื*อตรวจพบการเคลือ* นไหว และบอกได้ ว่ากล้ องที*เกิด
เหตุ ชื* อ อะไรเพื* อ ให้ การตรวจสอบเป็ นไปได้ อย่ า ง
รวดเร็ วและทันเหตุการณ์
สามารถกําหนดเบอร์ โทรแจ้ งเหตุ
ปลายทางได้
ส่ วนของการส่ งเสีย งเตือนเพื อขับไล่ ผ้ ูไ ม่
ประสงค์ ดี
เป็ นส่วนที*จะช่วยให้ ผ้ ไู ม่ประสงค์ดีตกใจ และรี บ
ออกไปให้ หา่ งจากบริ เวณที*เกิดเหตุได้ โดยมีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี 
- ผู้ใช้ งานสามารถบันทึกเสียงของตัวเอง
ลงไปได้ โดยที*เสียงนันจะต้

องมีนํ าหนักที*จะทําให้ ผ้ ูไม่
ประสงค์ดีตกใจ และขูข่ วัญให้ เกรงกลัว
- เสียงที*บนั ทึกจะถูกเปิ ดขึ นมาตามลําดับ
เหตุการณ์ที*ตงไว้
ั  เมื*อมีการตรวจพบการเคลือ* นไหว
เมื* อ ผู้ ใช้ งานทราบถึ ง การบุ ก รุ ก (ผ่ า นทาง
โทรศัพท์ หรื อ e-mail ที*ระบบแจ้ ง) ผู้ใช้ งานสามารถ
โทรศัพท์เข้ ามาในระบบเพื*อส่งเสียงที*ต้องการ ณ ที*เกิด
เหตุได้

การทดสอบการใช้ งานระบบ
ในการทดสอบระบบได้ ทําการทดสอบ โดยการ
ทดสอบกําหนดให้ มีกล้ องไอพี จํานวน 2 ตัว แต่ละตัว
ติดตัง ไว้ บริ เวณที*คาดว่ามีความเสี*ยงสูงต่อการขโมย
และผู้คนไม่พลุกพล่านจนเกินไป มีการติดตังอุ
 ปกรณ์ต่างๆ
และการใช้ งานของผู้ใช้ งานในรู ปแบบต่างๆ ดังแสดงในภาพที*
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PC

Notebook Mobile phone
IP camera

Internet / Intranet

IP camera

Router

Switcsh

Server
PSTN / IP

Telephone Mobile phone

ภาพที 12 แสดงอุปกรณ์ และเครือข่ ายทีใช้ ในการ
ทดสอบระบบ
กล้ องไอพีท ใี ช้ ในการทดสอบ (Dlink , 2553)
ยี*ห้อ : DLINK
รุ่น : DCS-910 10/100 FAST ETHERNET
NETWORK CAMERA
การทดสอบใช้ ระบบ
ในการทดลองการใช้ งานระบบ จะทํ า การ
ทดลองในเวลาที* มี แ สงสว่างเท่า นัน เนื*อ งจากกล้ อ ง
ไอพีที*นํามาทดสอบ ไม่รองรับการทํางานในที*มืด หาก
ต้ องการให้ สามารถใช้ งานในที*มืด จะต้ องใช้ กล้ องที*มี
ความสามารถพิเศษ เช่น กล้ องอินฟาเรด เป็ นต้ น โดย
การทดลองได้ กําหนดให้ มีการเดินผ่านบริ เวณที*ติดตัง
ระบบ ซํ าหลายๆ ครัง เพื*อทําการบันทึกการ ส่งเสียง
เตือน ส่งอีเมล์ และการโทรแจ้ งไปยังผู้ใช้ งาน ซึ*งได้ ทํา
การทดลองดังนี 
กรณีท ี 1
ทดลองเดินผ่ านบริเวณทีติดตัง ระบบในเวลาทีมี
แสงสว่ างมาก (เวลา 12.00 น.)
การทดลอ งในส่ ว น นี ไ ด้ ทํ า กา รเดิ น ผ่ า น
บริ เวณที*ติดตังระบบจํ

านวน 20 ครัง แต่ละครัง ห่างกัน
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5 วิ น าที การส่ ง เสี ย งเตื อ น ณ ที* เ กิ ดเหตุ การ
ส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้ งาน และการโทรแจ้ งไปยังผู้ใช้ งาน
ได้ ผลดังแสดงในตารางที* 1
ตารางที 1 ตารางแสดงผลการทดลองในเวลาทีมี
แสงสว่ างมาก (เวลา 12.00 น.)
ความถูกต้ อง
รายการ ส่ง / ครัง ไม่สง่ / ครัง
คิดเป็ น %
ส่งเสียงเตือน
20
0
100 %
ส่งอีเมล์
20
0
100 %
โทรแจ้ ง
20
0
100 %
กรณีท ี 2 ทดลองเดินผ่ านบริ เวณทีติดตัง ระบบใน
เวลาทีมี แสงสว่ างน้ อย (เวลา 18.00 น.)
การทดลองในส่วนนี ได้ ทําการเดินผ่านบริ เวณ
ที* ติ ด ตัง ระบบจํ า นวน 20 ครั ง แต่ ล ะครั ง ห่ า งกั น 5
วิ น าที การส่ ง เสี ย งเตื อ น ณ ที* เ กิ ด เหตุ
การ
ส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้ งาน และการโทรแจ้ งไปยังผู้ใช้ งาน
ได้ ผลดังแสดงในตารางที* 2
ตารางที 2 ตารางแสดงผลการทดลองในเวลาทีมี
แสงสว่ างน้ อย (เวลา 18.00 น.)
ความถูกต้ อง
รายการ ส่ง / ครัง ไม่สง่ / ครัง
คิดเป็ น %
ส่งเสียงเตือน
20
0
100 %
ส่งอีเมล์
20
0
100 %
โทรแจ้ ง
20
0
100 %

สรุ ปผลของการทดสอบ
งานวิจัยนี นําเสนอระบบส่งเสียงเตือนสําหรั บ
แจ้ ง การบุก รุ กด้ ว ยเทคโนโลยี VoIP ซึ*ง เป็ นการนํ า
เทคโนโลยี VoIP มาประยุกต์ใช้ งานร่วมกับระบบรักษา
ความปลอดภัย ด้ ว ยกล้ อ งวงจรปิ ดแบบไอพี โดยใช้

Asterisk มาเป็ นศูนย์กลางการโทรแจ้ งผู้ใช้ งานผ่านทาง
ระบบโทรศัพท์ไอพี และ Zoneminder เป็ นศูนย์กลาง
การตรวจจับการเคลื*อนไหว อีกทังผู
 ้ ใช้ งานยังสามารถ
เข้ าใช้ งานระบบผ่านทางเว็บเพจ หรื อโทรศัพท์ มือถื อ
เมื*อตรวจพบการเคลือ* นไหว ระบบจะส่งเสียงเตือนด้ วย
คําพูดที*ได้ บนั ทึกไว้ ณ ที*เกิดเหตุ พร้ อมทังส่
 งอีเมล์ และ
โทรแจ้ ง ให้ ผ้ ูใ ช้ งานได้ รั บ ทราบโดยอัต โนมัติ ทํ า ให้
ผู้ใช้ งานสามารถติดตามเหตุการณ์ที*เกิดขึ นได้ อย่างทัน
ทีทนั ใด นอกจากนันผู
 ้ ใช้ งานยังสามารถโทรศัพท์เข้ ามา
ในระบบเพื*อส่งเสียงที*ต้องการ ณ ที*เกิดเหตุได้ จาก
การทดลองการทํางานของระบบ พบว่าในส่วนของการ
ใช้ งานฟั งก์ชนั ต่างๆ ได้ แก่ ส่วนการใช้ งานผ่านเว็บไซต์
ของระบบ ส่วนของการใช้ งานผ่านอุปกรณ์ VoIP และ
Softphone
ส่ว นการใช้ ง านผ่า นโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
และส่วนของการส่ง เสีย งเตือนในที*เกิ ดเหตุ สามารถ
ทํ า งานได้ ดี ต ามขอบเขตที* กํ า หนดไว้ และสามารถ
นํ า ไปใช้ งานได้ จริ งในกรณี ที* มี ป ริ มาณแสงสว่ า ง
เพียงพอสําหรับการทํางานของกล้ องวงจรปิ ดแบบไอพี
( กล้ องไอพีที*นํามาทดสอบคือ DLINK DCS-910 ซึ*ง
สามารถจับภาพวิดีโอในสภาพแสงน้ อยได้ เซนเซอร์
ระดับ1.0 Lux) ในกรณีในที*มืด (น้ อยกว่า1 Lux ) จําเป็ น
ที*จะต้ องมีการเปลีย* นกล้ องวงจรปิ ดที*สามารถตรวจจับ
การเคลือ* นไหวในบริ เวณที*มืดได้ ในที*นี ผู้วิจยั ขอแนะนํา
ให้ ใช้ กล้ องไอพียี*ห้อ Foscam รุ่น FI8908W ซึง* สามารถ
รองรั บ การตรวจจั บ การใช้ งานในที* มื ด และใช้ งาน
ร่วมกับ Zoneminder ได้ (Zoneminder , 2553)
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