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4) อุตสาหกรรมการขนส่ง

ไม่ว่ำจะเป็นกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำหรอืผูค้น กำรขนส่งนบัเป็น

ศนูย์กลำงท่ีช่วยให้เศรษฐกจิหรอืสงัคมด�ำเนนิไปอย่ำงรำบรืน่ และมี

ผลกระทบแผ่ขยำยไปถึงเรื่องผลิตผล สุขภำพ และสภำพภูมิอำกำศ 

ผู้ที่เข้ำถึง Industrial IoT ได้ก่อนมองว่ำ Industrial IoT สำมำรถช่วย

ในเรื่องดังต่อไปนี้ได้

● กำรสร้ำงระบบขนส่งที่สำมำรถรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น และด�ำเนินกำรตอบสนองได้อย่ำงรวดเร็วแบบ Real-time

● เพิม่ประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิงำน และควำมปลอดภยั

ของขนส่งสำธำรณะ ลดช่วงเวลำ down-time ทีไ่ม่สำมำรถให้บรกิำร

ได้ และดูแลเร่ืองของกำรบ�ำรุงรักษำระบบหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ได้ใน

ลักษณะกำรป้องกันก่อนที่จะเกิดควำมขัดข้องกับชิ้นส่วนเครื่องจักร

หรืออุปกรณ์ ด้วยกำรวิเครำะห์ และด�ำเนินกำรแก้ไขตำมข้อมูลที่ได้

จำกตรวจสอบ sensor และเครื่องจักรที่อยู่แวดล้อม อำทิ อุณหภูมิ 

ควำมชื้น ควำมกดอำกำศ เป็นต้น

● สำมำรถระบุเส้นทำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

พร้อมกบักำรปรบัปรงุประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำนจำกกำรวเิครำะห์

ควำมสำมำรถ 

5. อุตสาหกรรมการผลิต และระบบห่วงโซ่อุปทาน

ประโยชนที่เห็นได้ชัดเจนในกำรน�ำนวัตกรรม Industrial IoT 

มำใช้ ก็คือ ในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต ซึ่งปัจจุบันพัฒนำไปสู่

โรงงำนอัจฉริยะแห่งอนำคต (Smart Factory) Industrial IoT เพิ่ม

ควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ และผลลัพธ์ได้อย่ำง

มหำศำล ทั้งในเรื่องของกระบวนกำรผลิต ไปตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่

อุปทำน

Industrial IoT ในกระบวนกำรผลิตจะสำมำรถควบคุมกำร

ท�ำงำนได้ด้วยตัวเองจำกเครือ่งจกัร และอปุกรณ์ทีม่คีวำมชำญฉลำด 

สำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเกิดเหตุขัดข้องแบบที่ไม่

ได้คำดกำรณ์ล่วงหน้ำ โดยจะมีกำรเปลี่ยนชิ้นส่วนต่ำงๆ ได้เองโดย

อัตโนมัติจำกกำรน�ำข้อมูล real-time มำใช้ ส่วนอุปกรณ์ดิจิทัลแบบ

พกพำทุกชิ้นในโรงงำนจะต้องรำยงำนสถำนะของอุปกรณ์ทุกช้ินที่

ซ่อมอยู่ และสำมำรถใช้อุปกรณ์ smart phone หรือ smart devise 

ของเจ้ำหน้ำที่เข้ำถึงข้อมูลกำรด�ำเนินงำนได้แบบ real-time โดยตัว 

sensor ของอปุกรณ์แบบ wearable จะตดิตำมต�ำแหน่งของพนกังำน

ในโรงงำนแต่ละคนได้ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 

6. อุตสาหกรรมการศึกษา

บทบำทของ Industrial IoT ในอุตสำหกรรมด้ำนกำรศึกษำ

นั้น ผลกระทบเห็นได้ค่อนข้ำงชัดเจน เนื่องจำกสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้

ส่วนใหญ่ล้วนเกดิจำกผลลพัธ์ของ Industrial IoT ในปัจจบุนัห้องเรยีน

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากฉบับที่แล้วต่อ

กับบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรม
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ต่ำงๆ มีกำรเชื่อมต่อออนไลน์มำกขึ้น และเช่นเดียวกับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ก็เชื่อมต่อมำกขึ้นเช่นกัน สิ่งเหล่ำนี้

ช่วยให้นักเรียนเข้ำถึงเนื้อหำได้ใกล้เคียงควำมจริงมำกย่ิงขึ้น ไม่ได้

ถกูจ�ำกดัอยูแ่ค่ในหนงัสือเรยีน นอกจำก Industrial IoT จะช่วยเปลีย่น

โฉมหน้ำของรูปแบบในกำรศกึษำแล้ว กำรศกึษำยงัมบีทบำทส�ำคญั

ในกำรน�ำเสนอ Industrial IoT ด้วยเช่นกัน

ประเทศต่ำงๆ เริ่มมีกำรขยำยกำรลงทุนในเรื่องของ STEM 

Education ซึ่งเป็นแนวทำงกำรศึกษำที่บูรณำกำรควำมรู้ระหว่ำง

ศำสตร์วิชำแขนงต่ำงๆ อันประกอบไปด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 

วศิวกรรมศำสตร์ และคณติศำสตร์เข้ำด้วยกนั เพือ่ผลกัดนันวตักรรม 

Industrial IoT ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มที่ 

ประเทศไทยก็ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อ Industrial IoT อย่ำง

จริงจัง โดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงำน Industrial 

IoT Solution Expo 2018 งำนแสดงนวตักรรมและเทคโนโลย ีIndus-

trial IoT แบบครบวงจร เมื่อช่วงปลำยเดือนตุลำคม 2561 ที่ผ่ำนมำ 

โดยมีองค์กำรชั้นน�ำเข้ำร่วมน�ำเสนอนวัตกรรม Industrial IoT และ

แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรประยุกต์ใช้ ซึ่งมีโรงงำนอุตหำกรรม

จำกภำคกำรผลิต ที่เริ่มใช้ Smart Manufacturing อย่ำงจริงจัง โดย

อำศัย Industrial IoT เป็นหัวใจส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน

คุณค่ำที่แท้จริงของ Industrial IoT นั้น จะอยู่ที่กำรเชื่อมต่อ

ระบบ และข้อมลูต่ำงเข้ำไว้ด้วยกันแบบบรูณำกำร ด้วยควำมสำมำรถ

ในกำรวิเครำะห์ท�ำให้สำมำรถตัดส่วนที่ไม่จ�ำเป็นทั้งข้อมูล และ

กระบวนกำรออก ผลลัพธ์คือกำรคำดกำรณ์ในมิติต่ำงๆ ที่แม่นย�ำ 

สำมำรถน�ำข้อมลูมำจ�ำลองเพือ่สร้ำง model ส�ำหรบัพฒันำหรอืแก้ไข

ปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ส่งผลต่อเนือ่งให้เกดิกำรพฒันำ 

value added ให้กับสินค้ำ และบริกำร สร้ำงให้เกิดประสบกำรณ์

ต่อฉบับหน้าอ่าน
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ใหม่ๆ แก่ผูบ้รโิภค และก่อให้เกดิ model ทำงธรุกจิใหม่ๆ ทีเ่ป็นบรกิำร

เพิม่เตมิจำกสนิค้ำ และบรกิำรหลกั นัน่คอืกำรเชือ่มต่อเพือ่บรูณำกำร

ข้อมูล IoT ในกำรติดตำมเพื่อบ�ำรุงรักษำหรือเพิ่มเติมประสิทธิภำพ

ให้กับสินค้ำ และบริกำรหลัก ในรูปแบบของ product-as-a-service 

model (PaaS) คือกำรจ่ำยเมื่อต้องกำรให้ผู้ผลิตเชื่อมต่อเพื่อดูแล 

และให้บริกำร ซึ่งมักจะเป็นกำรจ่ำยแบบต่อเนื่องเหมือนกับกำรต่อ 

warranty ในรำคำที่ถูกกว่ำหลำยเท่ำตัว

เชื่อว่ำนับจำกนี้ไป กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์แห่งชำต ิ

ทุกฉบับของทุกประเทศ จะบรรจุวำระในกำรพัฒนำศักยภำพของ 

Industrial IoT ซึ่งจะผลักดันให้เกิดประสิทธิภำพ และกระตุ้นกำร

พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ Industrial IoT ไม่ได้เป็นเพียงแค ่

เรื่องรำวของเทคโนโลยี แต่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรสร้ำง

มำตรฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีเพื่อใช้น�ำไปประยุกต์ใช้งำนในวงกว้ำง

โดยขับเคล่ือนจำกควำมต้องกำรในกำรใช้งำนระบบหรือกลไกต่ำงๆ 

ร่วมกัน รวมถึงกำรลงทุนของอุตสำหกรรมและสังคมที่เก่ียวข้อง ซ่ึง

ต้องอำศัยกำรประสำนควำมร่วมมือกันอย่ำงแท้จริงระหว่ำงภำครัฐ 

และภำคเอกชน

ข้อมูลอ้างอิง:

● สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

● ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร

โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)
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