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ใน
ปัจจุบันนี้ เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงคุ้นเคยกับ IoT หรือ Internet

of Thing เป็นอย่างดี มีความเข้าใจ และเริ่มมีการใช้งานใน

หลายๆ ส่วน ทั้งกับชีวิตประจ�าวันหรือแม้กระท่ังเข้าไปมีบทบาท

เกี่ยวข้องในกระบวนการท�างานขององค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

บทความตอนก่อนๆ ผมได้กล่าวถึง IoT ในมุมของเทรนเทคโนโลยีที่

ได้รับความสนใจจากทั่วโลก แนวคิดของเทคโนโลยี การประยุกต ์

ใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรม และบริการต่างๆ ในชีวิต

ประจ�าวนั บทความตอนนีเ้ราจะมากล่าวถงึ IoT ในแง่มมุของบทบาท

ทีม่ต่ีอภาคอตุสาหกรรมกนับ้าง ซึง่เราจะเรยีกว่า Industrial Internet 

of Things หรือ Industrial IoT

ความแตกต่างของ IoT ที่ใช้งานทั่วไปกับ IoT ที่ใช้

ในภาคอุตสาหกรรม

● เรื่องความมั่นคงปลอดภัย IoT นั้น ยังประสบปัญหา

เรื่องความมั่นคงปลอดภัยในด้านของการใช้งาน โดยปกติผู้ใช้งาน

ส่วนใหญ่จะมีความกังวลในเรื่องการถูกโจรกรรมข้อมูลหรือเงิน 

ในขณะเดียวกันฝั่งของภาคอุตสาหกรรมจะมองไปถึงทรัพย์สิน- 

ทางปัญญาที่มิอาจจะประเมินมูลค่าได้ หากข้อมูลถูกโจรกรรม และ

น�าไปขายทอดตลาดจนตกไปอยู่ในมือคู่แข่งทางธุรกิจ

● เรื่องผู้ใช้งาน IoT ปกติแล้วการใช้งาน IoT ท่ัวไป เช่น

อุปกรณ์ IoT ขนาดเล็กต่างๆ smart phone smart devices ที่ถูกใช้

ในชีวิตประจ�าวันนั้น มีโอกาสที่จะถูกเข้าถึง และโจรกรรมข้อมูลได ้

ไม่ยากนัก แต่ส�าหรับ IoT ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งใช้เพื่อพัฒนา 

การผลติจะอยูภ่ายใต้การควบคุมของผูเ้ชีย่วชาญซึง่มคีวามใส่ใจ และ

ให้ความส�าคัญกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยมากกว่า

● เรื่องการเพิ่มขึ้นของมูลค่า IoT ในอนาคต จากผลการ

วจิยัของ PricewaterhouseCoopers แสดงให้เหน็ว่าภายใน 2 ปีข้าง

หน้ามูลค่าของ IoT ในภาคอุตสาหกรรม จะสูงถึง 6 แสนล้านดอลล่าร์ 

สหรัฐฯ ซึ่งถ้ามองในฝั่ง IoT ส�าหรับการใช้งานทั่วไปจะมีมูลค่าเพียง 

2 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ จึงเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับผู้ที่ก�าลังเข้า 

สู่ตลาด IoT ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้การเติบโตของ IoT ของ 

ภาคอุตสาหกรรมจะเกิดจากการควบรวมกิจการหรือการร่วมมือกัน

ระหว่างธรุกจิแอปพลเิคชนัทีไ่ม่ได้มชีือ่เสยีงมากกว่าภาคบรโิภคของ

ฝั่ง IoT ทั่วไป

● เรือ่งของ application ส�าหรบั IoT เราอาจจะเคยเหน็การ

ใช้งาน IoT ทั่วไปกับอุปกรณ์พกพาต่างๆ และคุ้นเคยกับหน้าตาของ 

application ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้งาน

จ�านวนมาก ซึ่งในทางกลับกัน application ส�าหรับ IoT ในภาค

อตุสาหกรรมเป็นการพฒันาขึน้ตามความต้องการของผูป้ระกอบการ

อตุสาหกรรมนัน้ๆ ทีต้่องตอบสนองต่อกระบวนการผลติ และค่อนข้าง

จะดูเป็นเชิง Technical มากกว่า และใช้งานค่อนข้างยากทั้งนี้ก็เพื่อ

ให้เจ้าหน้าทีท่างเทคนคิสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการจรงิๆ 

ประเทศไทยกเ็ป็นอกีหนึง่ประเทศทีม่กีารบรรจ ุIndustrial IoT 

ลงไปในแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแห่งชาติ Thailand 4.0 เพื่อ

สร้างความก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจและสวัสดิภาพทางสังคม โดย

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งเป็นการด�าเนินการเพื่อ

สนบัสนนุการพฒันาเทคโลย ีIoT ของประเทศ ในแง่ของการสนบัสนนุ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรม
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม การก�าหนดแผน

ความถี่ท่ีรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IoT กฎระเบียบข้อบังคับ

และการอนุญาตทางเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง รวมถงึการสนบัสนนุด้าน

การน�าไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น

● อุตสาหกรรมเกษตร การท�า (Precision Farming) สร้าง

ระบบตรวจวัดที่แม่นย�าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของพืชมากที่สุด 

● อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม (Industrial Internet) คือ

โครงข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีเชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องวัด 

และระบบการควบคมุในระบบอตุสาหกรรมเข้าด้วยกนั การส่งข้อมลู

ผ่านโครงข่ายจะช่วยให้อุปกรณ์ และระบบต่างๆ มีการท�างานที่

แม่นย�าสามารถท�างานสอดคล้องกนัได้ สามารถช่วยตรวจสอบความ

ผิดปรกติของเคร่ืองจักรได้ และยังสามารถคาดการณ์เวลาที่จ�าเป็น

ต้องเปลี่ยนอะไหล่ของอุปกรณ์เมื่อถึงเวลาเสียได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้

จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่โดยไม่จ�าเป็น นอกจากนี้การเชื่อมต่อ

ข้อมูลระหว่างร้านสะดวกซื้อ ระบบโลจิสติกส์ และโรงงาน จะช่วยให้

สามารถบริหารการผลิตและกระจายสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

● ระบบคมนาคม และการจดัการโลจสิตกิส์ โครงข่าย IoT

จะเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบคมนาคม และการจัดการ 

โลจสิตกิส์ โดยช่วยสนบัสนนุให้มกีารเชือ่มต่อข้อมลูระหว่างยานพาหนะ

ด้วยกนั หรอืระหว่างยานพาหนะ และระบบควบคมุการจราจรอืน่ เช่น 

ระบบสัญญาณการจราจร ระบบข้อมูลสภาพจราจรหรือการน�าเอา

ระบบดงักล่าวมาใช้กบัระบบขนส่ง ช่วยให้การบริการมคีวามปลอดภยั 
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สะดวก และตรงเวลามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การน�าระบบดังกล่าวไป

ใช้ในการขนส่งสินค้า จะท�าให้สามารถทราบต�าแหน่งยานพาหนะ 

ทราบสถานการณ์รับ-ส่ง สินค้า อันส่งผลให้การจัดการสินค้าคงคลัง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

● ระบบการจัดการพลังงาน และสาธารณูปโภค (Utility

Management) ระบบการจัดการพลังงาน และสาธารณูปโภคที่มี

ประสทิธิภาพจะต้องมกีารตรวจวดัทีแ่ม่นย�าการประมวลผลในภาพรวม 

และการประมาณการที่มีความเชื่อถือได้ ระบบ IoT จะถูกน�ามา

ประยุกต์ใช้ในลักษณะการตรวจวัดระยะไกล (telemetry) เช่น ระบบ 

smart meter ซึง่มคีวามสามารถในการวดัปรมิาณการใช้สาธารณปูโภค 

หรือวัดคุณภาพสาธารณูปโภค ก่อนจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วย

ประมวลผลกลางเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวมต่อไป ตัวอย่าง

ของการประยุกต์ใช้งานประเภทนี้ คือ บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า

โดยใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ (smart grid) ทีท่�าหน้าทีต่รวจวดั

ปริมาณการใช้งานพลังงานไฟฟ้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อประมาณ

การค่าอุปสงค์ (demand forecast) การใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การวางแผนสร้าง

โรงไฟฟ้า จัดการแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า และการคิดราคาค่าไฟฟ้า

แบบสอดคล้องกับค่าอุปสงค์-อุปทาน

การสนับสนุนในด้านต่างๆ นี้จะน�าไปสู่การก�าหนดแนวทาง

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา

และเติบโตของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ IoT ในอนาคต 

อาน ตอฉบับหนา  




