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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยู่รอบๆ  ตัวเรา
เมื่อ Internet of Thing

ค�า
ว่า “Internet of Thing” หรือในชื่อย่อ “IOT” นั้น คิดว่าหลายๆ 
ท่านน่าจะเคยผ่านตา หรอืเคยได้ยนิมาบ้าง Internet of Thing 

เป็นแนวคิดท่ีต่อยอดมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารในห้วง 10 ปีที่ผ่านมาที่มีการพัฒนาทั้งทางด้านการ 
เชื่อมต่อเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเข้าถึง และใช้งาน Internet ด้าน
บริหารจัดการทรัพยากร Hardware ที่รองรับการให้บริการของระบบ 
Software Application ต่างๆ ซึ่งเราจะเห็นได้ในรูปแบบของบริการ 
Cloud Services การพัฒนา Mobile Technology ที่ควบคู่ไปกับ
อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ที่มีความทันสมัย ใช้งานง่ายตอบสนอง
กับ Life style ในปัจจุบัน ซึ่งออกมาในรูปแบบต่างๆ มากมายที่ไม่ได้
จ�ากัดอยู่แค่ในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet แต่เป็น  
wearable gadget ที่สวมใส่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายทั้งที่ใช้เพื่อ

เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงอ�านวยความสะดวกในการสื่อสาร หรือท�างาน 
ร่วมกับ Sensor เพื่อจะท�าการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ การใช้
พลังงาน ของผู้สวมใส่ 

นอกจากนี้การผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ากับ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาคารส�านักงานที่เป็น Digital 
Devices ท�าให้ในบางกรณีสามารถสั่งงานอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านทาง
เครือข่าย Internet จากทุกที่ที่สามารถเข้าถึง Internet ได้ รวมไปถึง
ระบบสาธารณปูโภคทีเ่ริม่พฒันาให้เกดิเป็น Smart Public Infrastuc-
ture เช่น ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid โครงการ Smart 
Solution ต่างๆ ของภาครฐั เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดย
มีเป้าหมายการพัฒนาให้เป็น Smart City 
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บันทึกลงในอุปกรณ์พกพา การเข้าถึง e-mail 
องค์การ เป็นความเสี่ยงต่อการที่ข้อมูลส�าคัญ 
จะรัว่ไหล ถูกผูไ้ม่ประสงค์ดีใช้เพือ่เข้าถงึเครอืข่าย
องค์การ การโจมตทีางสารสนเทศ การใช้เครอืข่าย
องค์การเป็นทางผ่านในการเข้าถึง และโจมตี
ระบบสารสนเทศขององค์การอืน่ๆ การขโมยข้อมลู 
การสร้างความเสียหายต่อระบบรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งเหล่านี้จ�าเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการที่เหมาะสม

การเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงข้อมูลก็เป็นเรื่อง
ส�าคัญ มหีลายองค์การทีป่ระกอบธรุกจิอตุสาหกรรมใช้เทคโนโลยกีาร
เชือ่มต่อสมยัใหม่ อาท ิRFID NFC หรอืแม้กระทัง่การประยคุใช้ Blue-
tooth ในการบรหิารจดัการ และเชือ่มโยงข้อมลูดังกล่าวเข้าสู ่Internet 
ผ่าน Cloud Services เพือ่การพยากรณ์การผลติ การขนส่ง ด้วยข้อมลู
ที่เป็นปัจจุบัน (Real-Time) เป็นการลดต้นทุนในหลายมิติ เพิ่มโอกาส
ในการแข่งขัน และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลที่อยู่บน Internet นั้น มีทั้งแบบ Stucture และ Non-
Stucture กล่าวคือเป็น Digital Content ที่ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ตัวอักษร
เท่านั้น แต่หมายรวมถึง ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ และด้วย
พลังของ Social Network การเช่ือมโยงข้อมูลเป็นไปด้วยความ
รวดเรว็ระดับวนิาท ีดังน้ัน Digital Marketing และ Mobile Commerce 
เป็นเรื่องส�าคัญที่ขาดไม่ได้ 

เรื่องต่อมาคือ รูปแบบของการแข่งขันทางธุรกิจเป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสารที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารอย่างเต็ม 
รูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก�าหนดทิศทางการแข่งขัน การมอง
โอกาสทางธรุกจิ ซึง่อาจจะต้องพึง่พา Big data Analytics อย่างจรงิจงั
ในหลายๆ กรณี เพราะเราก�าลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้พบปะกบัพนัธมติร และคูแ่ข่งหน้าใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภาพสงูในตลาดที่
กว้างขึ้น องค์การควรเริ่มศึกษา และวางแผนก�าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการ และก�าหนดทิศทางในตลาดล่วงหน้าบนพื้นฐานของ
การใช้ข้อมลูให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ยกตวัอย่าง Google+ หรอื Face-
book ที่มีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลกนั้นใช้ Big data Analytics กับข้อมูล
พฤติกรรมการใช้งานของสมาชิกว่ามีความสนใจในเรื่องใด และขาย
ข้อมูลต่อไปยังองค์การธุรกิจที่สนใจ และมี Page ในระบบเพื่อการ
โฆษณา ซึ่งจะสังเกตได้ว่าจะมีส่วนหนึ่งของ Page ที่แสดงผลในเรื่อง
ที่เราสนใจโดยที่เราไม่ได้ร้องขอ ทั้งนี้สอดรับกับเทคโนโลยี Web ใน
ยุค 3.0 ที่เราไม่ต้องไปหาข้อมูลแต่ข้อมูลมาหาเรา และให้เราเลือก 
ด้วยความสามารถของการประมวลผลบนระบบ Cloud ท�าให้ Big 
data Analytics เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได้ และในอนาคตอนัใกล้เราอาจจะ
เสมือนว่าระบบก�าลังสื่อสารกับเราได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วย
ตัวของมันเอง

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ดงันัน้ Internet of Thing กค็อื การเชือ่มโยงกระบวนการ ข้อมลู 
การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้คน องค์การ สามารถประสานการ
ท�างานร่วมกนัได้อย่างเป็นระบบ ท้ังในมติขิองกิจกรรมส่วนบคุคล และ
กจิกรรมส่วนร่วมในภาพขององค์การ โดยอาศยั Internet เป็นสือ่กลาง
ในการเชือ่มต่อการสือ่สาร เชือ่มโยงกระบวนการท�างาน จดัเกบ็ข้อมลู 
ประมวลผล และสนับสนุนการท�างานด้วยเครื่องมือทางสารสนเทศ
แบบ Online หรือ แบบ Mobile และใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารพกพา
ที่ทันสมัย 

ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีการสื่อสารระบบโทรศัพท์ไร้สายที่
ก�าลังจะก้าวจากยุค 3G เข้าสู่ยุค 4G ซึ่งจะมีความเร็วในการเชื่อมต่อ 
Internet มากกว่า 100 Mbps มีเทคโนโลยี Wifi ที่รองรับมาตรฐาน 
IEEE 802.11 ac ซึ่งมีความเร็วในการเชื่อมต่อในระดับ Gigabit 
per sec โดยมีพื้นที่ใช้งานครอบคลุมอยู่ท่ัวท้ังประเทศ ท�าให้การ 
เชือ่มโยงการสือ่สารรับ-ส่งข้อมลูเป็นเรือ่งทีส่ะดวกรวดเรว็ และอปุกรณ์
สื่อสารพกพาที่เราใช้งานอยู่ก็สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ได้
ทุกที่ทุกเวลา น่ันส่งผลให้ค�าว่า Internet of Thing ก�าลังหายใจรด
ต้นคอเราอยู่ หรือเราก�าลังเข้าสู่ Internet of Thing โดยไม่รู้ตัวเพราะ
มันกลมกลืนไปกับชีวิตประจ�าวันของเราไปแล้ว 

ส�าหรบัในมติขิององค์การนัน้ Internet of Thing ส่งผลกระทบ
ในหลายๆ เร่ือง อาทิ  BYOD Bring your own device ที่กล่าวถึง 
ในตอนที่ผ่านๆ มา เพราะวัฒนธรรมการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารแบบ 
พกพาของพนักงานในองค์การ ทัง้เพือ่เรือ่งส่วนตวั และเพือ่การท�างาน
นั้นแทบจะกลืนเป็นเน้ือเดียวกัน หากไม่ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ 
การเข้าถงึเคร่ือข่ายองค์การ การใช้งานระบบสารสนเทศส�าคญัๆ ผ่าน
อุปกรณ์ดังกล่าวของพนักงาน รวมไปถึงการน�าข้อมูลขององค์การ


