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จาก

การขยายตัวอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องของ IoT ท�ำให้
เซ็นเซอร์กระจายไปอยู่ในทุกแห่งหนของโลก ยุคต่อไป
อาจจะเรียกว่า เป็นยุคเซ็นเซอร์ “หนึ่งล้านล้านชิ้น (Trillion)”
เซ็นเซอร์นั้น อธิบายง่ายๆ ก็คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถ “วัด” ทุกอย่างในโลกนี้ได้ สิ่งที่จะถูกวัดนั้นมีต่างๆ มากมาย
จากนีไ้ ปจนถึงปี 2023 คาดกันว่า ในหนึง่ ปีจะมีการผลิตเซ็นเซอร์ หนึง่
ล้านล้านชิ้นเลยทีเดียว ยุคของหนึ่งล้านล้านชิ้นนี้ จะมีถึงอย่าง
แน่นอน เพราะในโลกของ IoT ที่ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเชื่อมโยงด้วย
อินเทอร์เน็ต ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ ตัวเราจะมีเซ็นเซอร์อยู่ทั้งนั้น สิ่งที่
อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดที่มีเป็นผลิตภัณฑ์ IoT ก็คือสมาร์ทโฟน สิ่งที่
สมาร์ทโฟนท�ำได้นั้น ในแต่ละปีๆ มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ในช่วงนี้ แม้แต่
iPhone เวลากดทีห่ น้าจอก็จะมีความรูส้ กึ คล้ายกับได้คลิก นัน่ ก็เพราะ
ว่า มีกลไก 3D touch screen อยูน่ นั่ เอง ซึง่ จะต้องมีเซ็นเซอร์อยูเ่ สมอ
จ�ำนวนเซ็นเซอร์ที่ประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ นั้น ก็จะ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะมีเซ็นเซอร์แบบใหม่ๆ ที่สามารถวัดสรรพสิ่งที่
ผ่านมาไม่สามารถวัดได้ การมีเซ็นเซอร์รบั รูก้ ลิน่ คล้ายกับแมลง ก็เป็น
อีกแบบหนึ่งที่จะน�ำมาใช้ประโยชน์อย่างมาก เป็นต้นว่า ในอีก 2 ปี
ข้างหน้าทีโ่ ตเกียวโอลิมปิค หรือว่าเซ็นเซอร์คลืน่ สมองทีส่ ามารถท�ำให้
มองเห็นสภาพความรู้สึกหรือจิตใจของคน ก็จะถูกน�ำมาใช้ได้มีการ

พัฒนาเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดคลื่นสมองได้ เพียงแต่เอาไปแตะที่
หน้าผากเท่านั้น ดูแล้วจะคล้ายกับ “แผ่นให้ความเย็น” ที่แปะ
หน้าผากเวลามีไข้ แต่จะรูไ้ ด้มากกว่านัน้ เป็นต้นว่า มีคลืน่ อัลฟ่าทีใ่ ห้
ความหมายว่า ก�ำลังสบายๆ (relax) หรือคลื่นเบต้า ที่ให้ความหมาย
ว่า อารมณ์ขุ่นมัวหรือก�ำลังโกรธอยู่ ถ้าหากว่าสามารถวัดคลื่นสมอง
ได้แล้วจะมีประโยชน์อะไร ขอบเขตการประยุกต์ใช้นั้นกว้างมาก
เป็นต้นว่าใช้ในการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับสมอง เช่น โรคความจ�ำเสื่อม
ของคนสูงวัย หรือการพัฒนาช้าของเด็ก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโรคที่
วินิจฉัยได้ยากต่อไปหากมีเครื่องมือนี้ คนในครอบครัวก็สามารถ
วินจิ ฉัยได้โดยง่าย และท�ำให้คน้ พบความผิดปรกติได้เร็วขึน้ ตามการ
คาดคะเน ในญีป่ นุ่ ปัจจุบนั มีคนป่วยเป็นโรคความจ�ำเสือ่ มถึง 5 ล้าน
คน และในปี 2025 อาจจะเพิ่มขึ้นถึงเป็น 7 ล้านคน
นอกจากนี้ หากมีเทคโนโลยีว่าเพียงแต่ปิดแผ่นนี้ที่หน้าผาก
ก็ จ ะรั บ รู ้ ส ภาพของสมองได้ แ ล้ ว คนก็ จ ะใช้ พ ลั ง สมอง ในการ
ขับเคลื่อนหุ่นยนต์หรือไว้ในรถยนต์สามารถตรวจวัดความผิดปรกติ
ของคนขับ ท�ำให้สามารถเปลี่ยนมาเป็นขับรถยนต์อย่างอัตโนมัติได้
ในอุโมงค์ หากเอาแผ่นทีม่ เี ซ็นเซอร์นมี้ าปิดไว้ ก็สามารถตรวจวัดการ
เสื่อมสภาพของโครงสร้างเหล็กภายในได้ สามารถบริหารได้ว่า ควร
จะไปบ�ำรุงรักษาที่ไหนก่อน
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ดังนั้น ในยุคแห่งหนึ่งล้านล้านเซ็นเซอร์นี้ จะท�ำให้ทุกสาขา
ของธุรกิจอุตสาหกรรม มองเห็นโอกาสทางธุรกิจอย่างมากมาย
เป็นต้นว่า อาจจะมีระบบการบริการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่
รวมถึงการบริการทางการแพทย์ หรือบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น
ในอุตสาหกรรมรถยนต์กจ็ ะมีการน�ำมาใช้ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว และเป็น
เรื่องที่โชคดีที่ว่า ญี่ปุ่นเองมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะสามารถฉกฉวย
โอกาสทางธุรกิจนี้ได้ จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศของญี่ปุ่น บริษัทในเครือญี่ปุ่น ครอง
ตลาดของเซ็นเซอร์โลกถึงร้อยละ 47 (ยอดเงินในปี 2014) แสดง
ให้เห็นว่ามีผผู้ ลิตเซ็นเซอร์ทเี่ ป็นเลิศอยูใ่ กล้ตวั มาก หากต้องการคูค่ า้
ทางธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจใหม่เกี่ยวพันกับเซ็นเซอร์ ก็เป็นเรื่องที่ท�ำได้
ไม่ยากนัก
อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีค�ำถามอยู่ที่ว่า ผู้ผลิตเซ็นเซอร์ที่มีส่วน
แบ่งตลาดที่สูงอยู่ในญี่ปุ่นก็ตาม ต่อไปอาจจะถูกเกาหลีใต้ ไต้หวัน
หรือจีน แย่งตลาดไป เช่นเดียวกับตลาดเซมิคอนดักเตอร์หรือไม่
เพราะว่าเซ็นเซอร์ส่วนใหญ่ เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตมาจาก
เซมิคอนดักเตอร์ ในช่วงครึง่ หลังของทศวรรษ 1980 ในขณะนัน้ ญีป่ นุ่
มีส่วนแบ่งตลาดในโลก มากกว่าร้อยละ 50 แต่หลังจากนั้นประสบ
ความตกต�่ำมาโดยตลอด แต่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า ส�ำหรับ
เซ็นเซอร์แล้ว บริษัทเครือญี่ปุ่นจะอยู่ในต�ำแหน่งที่ได้เปรียบต่อไป
อย่างแน่นอน
ทั้งนี้เพราะว่า เทคนิคการสื่อสารที่รวมศูนย์สารสนเทศหรือ
การวิเคราะห์ Big data ที่รวบรวมมาได้นั้น ในระยะหลังนี้ มีการ
พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การพัฒนาเซ็นเซอร์ที่จะใช้ในการดึงเอา
ข้อมูลทีส่ ำ� คัญออกมานัน้ ยังไม่คอ่ ยจะมีการพัฒนานัก จึงเป็นโอกาส
ที่ดีมากที่บริษัทเครือญี่ปุ่นที่ได้พัฒนาเซ็นเซอร์มานาน จะมีบทบาท
อย่างสูง สภาพการณ์นี้ แตกต่างกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของ
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ญี่ปุ่น ในยุคของดิจิตอลนั้น เซมิคอนดักเตอร์จะใช้เฉพาะสัญญา
ดิจิตอล เช่น CPU แต่อนาล็อคนั้น จะใช้เซ็นเซอร์ในการกระบวนการ
สับเปลีย่ นปรากฏการณ์ทางกายภายให้เป็นดิจติ อล จึงท�ำให้มโี อกาส
มากกว่า
เป็นต้นว่า ดีสโก เริ่มการพัฒนาผลิตอุปกรณ์การตัด Semi
conductor chip บริษัทนี้ มีความเข้มแข็งอย่างมากใน “ใบมีด”
ที่ใช้ตัดเซมิคอนดักเตอร์ มีส่วนแบ่งตลาดในโลกถึงร้อยละ 70-80
กล่าวว่า ยิง่ จ�ำนวนของเซมิคอนดักเตอร์ทใี่ ช้เป็นเซ็นเซอร์เพิม่ มากขึน้
เท่าไร ธุรกิจของสินค้าใช้แล้วหมดไป ก็จะขยายตัวยิ่งขึ้น จึงเป็น
โอกาสอย่างมาก บริษัทนี้ ตั้งแต่ปี 2015 ได้เริ่มต้นการด�ำเนินการ
เทคโนโลยีการตรวจสอบจากระยะไกลด้วยเซ็นเซอร์ ตรวจดูสภาพ
การเสือ่ มของใบมีดในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ของลูกค้า เพือ่ ลดเวลา
การเปลี่ยนใบมีด จึงไม่เพียงแต่การจ�ำหน่ายชิ้นส่วนเท่านั้น แต่สร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ในการลดเวลาที่สิ้นเปลืองของลูกค้าด้วย ยิ่ง
IoT พัฒนาขึ้นเท่าไร อุปกรณ์การผลิตในยุคที่มีหลายเครื่อง จะต้อง
อยู่ด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไป เช่น Flush memory นั้น ต้องการ
เทคโนโลยีการผลิตที่ละเอียด ดังนั้น จึงต้องมีอุปกรณ์ที่ล�้ำหน้าทาง
เทคโนโลยี เช่น เซ็นเซอร์ไปใช้ สิง่ ทีบ่ ริษทั ก�ำลังจะให้ความสนใจอย่าง
มากคือ ธุรกิจ Field solution โดยเป็นธุรกิจที่เพิ่มอัตราการท�ำงาน
ของอุปกรณ์ผ่านการใช้เซ็นเซอร์เพื่อการบ�ำรุงรักษา และปรับปรุง
เครื่องจักรเก่านั่นเอง จ�ำนวนเครื่องของอุปกรณ์ที่บริษัทได้ให้บริการ
นี้มีถึง 5 หมื่น 7 พันเครื่อง เป็นอันดับหนึ่งในโลกเลยทีเดียว TPA
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