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ไม่
นั่าเชื�อว่า หล้ังจ้ากที� Kevin Ashton ผู้้้ที�ได้้ชื�อว่าเปุ่็นั 

“บิด้าแห่ง IoT” ได้้คิด้ค้นั Internet of Things ขึ�นั 

เม่ื�อปีุ่ ค.ศิ. 1999 ผู่้านัม่าถงึปีุ่ ค.ศิ. 2022 เป็ุ่นัเวล้าถึง 23 ปีุ่แล้้ว ที�โล้ก 

ได้้ร้้จ้ัก แล้ะใช้ปุ่ระโยชนั์จ้าก Internet of Things หรือ IoT

 เรียกได้้ว่า ในัปุ่ัจ้จุ้บันั คงจ้ะม่ีนั้อยคนัที�จ้ะไม่่เคยได้้ยินั

คำว่า IoT ผู้่านัห้ โด้ยเฉพาะในัแวด้วงอุต่สาหกรรม่ที�หล้ายโรงงานั

ต่่างก็ร้้จ้ัก แล้ะใช้ปุ่ระโยชนั์จ้าก IoT เพื�อขับเคล้ื�อนัระบบการผู้ล้ิต่ 

แล้ะกระบวนัการทำงานั

 23 ปุ่ีผู้่านัไปุ่ IoT ยุคแรก หรือ IoT 1.0 ได้้ถ้กยกระด้ับขึ�นั

เปุ่็นั IoT 2.0 บทความ่ในัต่อนันัี� เราจ้ะต่าม่ไปุ่ด้้กันั ว่า คล้ื�นัล้้กใหม่่

ของ IoT หรือ IoT 2.0 ม่ีอะไรที�แต่กต่่างไปุ่จ้าก IoT 1.0 บ้าง

 ต่วัอยา่งสำคญัี่ของ IoT 2.0 กค็อื การม่าถงึของเครอืขา่ย

โทรศัิพท์เคล้ื�อนัที�ยุค 5G โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง “รถยนัต์่ขับเคลื้�อนั

อตั่โนัม่ตั่”ิ หรอื Self-driving Car ที�ต่อ้งอาศิยัการเชื�อม่ต่อ่สญัี่ญี่าณ 

Internet ของ 5G 

  เนัื�องจ้าก “รถยนัต่ข์บัเคล้ื�อนัอตั่โนัม่ตั่”ิ ต่อ้งคำนังึถงึความ่

ปุ่ล้อด้ภัยแบบ 100% ผู้ิด้พล้าด้ไม่่ได้้ เพราะอันัต่รายถึงชีวิต่ แล้ะ

ทรัพย์สินั ทั�งของต่นัเอง แล้ะผู้้้อื�นั จ้ึงม่ีความ่จ้ำเปุ่็นัสำหรับการใช้ 

IoT 2.0 ที�ระบบรักษาความ่ปุ่ล้อด้ภัยจ้ะถ้กฝ่ังม่าในัอุปุ่กรณ์ IoT 

2.0 ต่ั�งแต่่ต่้นั

 โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง ระบบปุ่ฏิิบัต่ิการที�เปุ่็นัม่าต่รฐ์านั

กล้างสำหรับ IoT 2.0 รวม่ถึง Digital-signed Software Update 

เพื�อให้ม่ั�นัใจ้ ว่าการ Update ต่่าง ๆ เปุ่็นั Software ที�ถ้กต่้อง แล้ะ

เปุ่็นัของจ้ริง

 ผู้นัวกกับ การยืนัยันัต่ัวต่นัที�รัด้กุม่แบบ IoT 2.0 ไม่่ว่าจ้ะ

เปุ่็นั Certificate, Private Key, Geolocation, Device 

Fingerprinting จ้ากเด้มิ่ที� IoT 1.0 ใช ้User ID, Pass-phrase แล้ะ 

Password รวม่ถึง Time Stamp ในัการยืนัยันัต่ัวต่นั

 โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�ง การออกแบบความ่ปุ่ล้อด้ภยัสำหรบั 

API ต่่าง ๆ ที�รับ-ส่งข้อม้่ล้ IoT บนั Cloud ผู้่านั 5G ผู้สม่ผู้สานั 

กับ Software-defined Networking เพื�อรองรับการรับ-ส่งข้อม่้ล้

ผู้่านั Application ระด้ับ Big Data หรือสัญี่ญี่าณภาพแบบ HD 

แล้ะ 4K

ด้งันัั�นั การพัฒนัา Application สำหรับ IoT 2.0 จ้งึถก้เรยีกว่า 

Cognitive-first ซึ�งม่าแทนัที� Mobile-first แล้ะ Cloud-first 

ต่าม่ล้ำด้ับ

เพราะปุ่ัจ้จุ้บันั เรากำล้ังอย่้ในัยุค Cognitive-first ที�ชีวิต่

ปุ่ระจ้ำวันั โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง สถานัปุ่ระกอบการเกือบทุกแห่ง 

รายล้้อม่ไปุ่ด้้วย IoT แล้ะ Sensor แบบต่่าง ๆ  ซึ�งทำหนั้าที�รวบรวม่ 

Big Data

เพื�อนัำม่าปุ่ระยุกต่ใ์ชผู้้า่นัสงัเคราะหข์อ้ม่ล้้ หรือการทำนัาย

แนัวโนั้ม่ต่่าง ๆ ต่าม่ที�ต่้องการ

นัำไปุ่ส่้การพัฒนัาเทคโนัโล้ยี Cognitive Computing, 

Artificial Intelligence, Machine Learning แล้ะ Algorithm หรือ

สถาปุ่ัต่ยกรรม่การปุ่ระม่วล้ผู้ล้แบบ Fog Computing แล้ะ Edge 

Computing

ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน

ผู้้้อ�านวยการสายงานการศึกษา ฝ่ึกอบรม

และให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีี่ปุ ่น)

ก้าวสีู�ยุค	IoT 2.0
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เพื�อนัำพล้งัปุ่ระม่วล้ผู้ล้ด้งักล้า่ว ม่าใชใ้นัการสอนัเครื�องจ้กัร 

แล้ะอุปุ่กรณ์ต่่าง ๆ ให้ม่ีความ่ชาญี่ฉล้าด้ม่ากขึ�นั แล้ะทำนัาย 

แนัวโนั้ม่ต่่าง ๆ ได้้อย่างแม่่นัยำม่ากยิ�งขึ�นั

โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง การนัำ IoT 2.0 ม่าปุ่ระยุกต่์ใช้ในังานั

ด้้านัการต่ล้าด้ เทคโนัโล้ยี Machine Learning เพื�อวิเคราะห์ Big 

Data ล้้กค้า

นัำธุรกิจ้ก้าวส้่ยุค Contextual Commerce หรือการต่ล้าด้

แบบเอาใจ้ใส่ความ่ต้่องการที�แท้จ้ริงของผู้้บ้ริโภคแต่ล่้ะคนั ทั�งธุรกิจ้

แบบม่ีหนั้าร้านั แล้ะแบบไม่่ม่ีหนั้าร้านั

โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งธุรกิจ้ e-Commerce ที�การสั�งซื�อสินัค้า 

การชำระเงินั การส่งสินัค้า ล้้วนัเปุ่็นัระบบอัต่โนัม่ัต่ิ

ในัแง่ของ Hardware ยุค IoT 2.0 คือ ม่าต่รฐ์านักล้าง

สำหรบัการสื�อสารระหวา่งอปุุ่กรณ ์IoT ด้ว้ยกนัั สง่ผู้ล้ใหไ้รข้้อจ้ำกดั้

ด้้านั Hardware แม่้จ้ะต่่างยี�ห้อกันั แต่่ก็สาม่ารถเชื�อม่ต่่อ แล้ะ

ทำงานัร่วม่กันัได้้อย่างสะด้วก

ต่่อไปุ่ได้้ในัท้ายที�สุด้

 อาทิ Bluetooth Chip รุ่นัใหม่่ ที�ทรงพลั้ง เฉล้ียวฉล้าด้ 

รวด้เรว็ แล้ะมี่ปุ่ระสทิธิภาพม่ากขึ�นั โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง ขนัาด้ที�เล้ก็ล้ง 

อย่างคาด้ไม่่ถึง สนันัราคาที�ย่อม่เยาม่าก

ยงัไม่น่ับัการทำงานัภายใต่แ้นัวคดิ้แบบ Software-defined 

ที�ผู้้้ผู้ล้ิต่จ้ำนัวนัม่าก สาม่ารถล้ด้ขนัาด้ของเสารับ-ส่งสัญี่ญี่าณล้ง

ได้้ม่ากถึง 90% เล้ยทีเด้ียว

 แม่้ว่าในัขณะนีั� ทั�งผู้้้ใช้งานั หรือ User แล้ะผู้้้พัฒนัา

เทคโนัโล้ยี IoT 2.0 หรือ Inventor แต่่เร่งวันัเร่งคืนัที�จ้ะได้้ย่างเท้า

ก้าวเข้าส้่ยุคทองของ IoT 2.0 กันัอย่างใจ้จ้ด้ใจ้จ้่อ

ทว่า ต่้องยอม่รับว่าแนัวคิด้ IoT 2.0 ยังถือเปุ่็นัเรื�องใหม่่

สำหรับหล้ายอุต่สาหกรรม่ ที�ยังคงต่้องศิึกษา เรียนัร้้ ที�จ้ะนัำ IoT 

2.0 ม่าปุ่รับปุ่ระยุกต่์สำหรับใช้งานั

อย่าว่าแต่่ IoT 2.0 เล้ย ทุกวันันัี� แม่้บางธุรกิจ้ก็ยังเข้าไม่่ถึง

เทคโนัโล้ยี IoT 1.0 ก็ยังม่ี

ด้ังนัั�นั ทั�งหม่ด้นีั� อาจ้ต่้องอาศิัย

ระยะเวล้าอีกช่วงใหญี่่ ๆ เล้ยทีเด้ียว

อย่างไรก็ด้ี  ม่ีแนัวโนั้ม่หนัึ� งซึ� ง 

นัา่สนัใจ้ หากเอย่ถงึ IoT 2.0 นัั�นัคอื การนัำ

เทคโนัโล้ยีในัอด้ีต่ม่าปุ่ระยุกต่์ใช้

ในัแง่ความ่คิด้ริเริ�ม่สร้างสรรค์เพื�อ

เชื�อม่ต่่อ Hardware ยุค IoT 1.0 สาม่ารถ

สื�อสารกันัได้้ โด้ยไม่่ต่้องเชื�อม่ต่่อ Internet 

ผู้่านัเทคโนัโล้ยียุค IoT 2.0

ไม่่ว่าจ้ะเปุ่็นั การส่งสัญี่ญี่าณผู้่านั

คล้ื�นั Ultrasound แบบเข้ารหัส เพื�อสื�อสาร

ระหว่างอุปุ่กรณ์ Ultrasound  ด้้วยกันั หรือ

การใช้คลื้�นัเสียงในัการรับ-ส่งข้อม่้ล้ เช่นั ระหว่างไม่โครโฟันั กับ

ล้ำโพง

โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง การสร้างความ่เปุ่็นัไปุ่ได้้ใหม่่ ๆ  ให้เกิด้

ขึ�นั อาทิ การใช้จุ้ด้เชื�อม่ต่่อกล้าง อย่าง Gateway เพื�อ Link 

สัญี่ญี่าณผู้่านัไปุ่ยังระบบ Internet แบบอ้อม่ ๆ

กล้่าวโด้ยสรุปุ่ก็คือ แม่้ภาพของ IoT 2.0 จ้ะปุ่รากฏิให้เห็นั

อย่างเด้่นัชัด้แล้้วในัขณะนีั� ทว่าความ่เปุ่ลี้�ยนัแปุ่ล้งเปุ่็นันัิรันัด้ร์ 

สรรพสิ�ง สสาร แล้ะกาล้เวล้าต่่างไม่่อาจ้หยดุ้นัิ�ง นัั�นักค็อื การเกิด้ขึ�นั 

ของเทคโนัโล้ยีใหม่่ ๆ ที�เราคาด้ไม่่ถึง

โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง ร้ปุ่แบบนัำใช้งานัใหม่่ ๆ ที�อาจ้แทรก

เข้าม่าแบบ Surprise ซึ�งม่ีให้เห็นักันัม่าม่ากต่่อม่ากแล้้วในั

ปุ่ระวัต่ิศิาสต่ร์ที�ผู้่านัม่า

สง่ผู้ล้ให้ ราคา IoT ทั�งในัภาพใหญ่ี่ แล้ะในัภาพรวม่ ทั�งหม่ด้ 

ม่ีสนันัราคาที�ย่อม่เยาล้งเปุ่็นัอย่างม่าก ซึ�งแต่กต่่างจ้าก IoT 1.0 

ที�เต่็ม่ไปุ่ด้้วยปุ่ัญี่หาด้้านัม่าต่รฐ์านัที�แต่กต่่างกันั

โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งแวด้วงอุต่สาหกรรม่ทั�งหล้ายที�กำล้ัง

ปุ่วด้หัวกับ IoT 1.0 อย้่ในัเวล้านัี�

แล้ะเม่ื�อ Hardware ของ IoT 2.0 ม่ีราคาถ้กล้งอย่าง

ม่หาศิาล้ จ้ะนัำไปุ่ส้่ยุคทองของ Software-defined ต่าม่ม่า

ที�ราคาอปุุ่กรณ ์IoT ยคุ 2.0 ที�ล้ด้ล้งสวนัทางกบัปุ่ระสทิธภิาพ

ด้้านัการปุ่ระม่วล้ผู้ล้ที�ทรงพล้ังม่ากขึ�นัอย่างคาด้ไม่่ถึง ทำให้ 

Hardware ยุค IoT 2.0 ที�นัอกจ้ากจ้ะชาญี่ฉล้าด้ม่ากขึ�นัแล้้ว ยังม่ี

ขนัาด้ที�เล้็กล้งม่ากอีกด้้วย

แล้ะในัที�สดุ้ อปุุ่กรณ์ IoT ยคุ 2.0 จ้ะสาม่ารถทำงานัได้แ้บบ 

General Purpose ม่ากขึ�นั แล้ะจ้ะกล้ายเปุ่็นั Software-defined 




