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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทของอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 

(Internet of Things) ต่อการด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน สังคม และภาคธุรกิจ โดยเน้ือหาของบทความแบ่ง

เป็นความหมาย ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งต่อสังคมในด้านต่าง ๆ  เช่น การสร้างให้เกิดสังคม

อัจฉริยะ ธุรกิจอัจฉริยะ และฟาร์มอัจฉริยะ 

 การเผยแพร่บทความนี้หวังให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของพฤติกรรมคนในสังคม 

อันมีผลจากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ที่อาศัยเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักในการเชื่อมโยงทุกสิ่งในการด�าเนินชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน 

ค�าส�าคัญ: อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ดิจิทัล สังคมอัจฉริยะ

Abstract

 The objective of this article is to deal with the knowledge, the understanding and 

the role of internet of things in today’s society and businesses. The content of the article is 

about the meaning and the impacts of internet of things on various aspects of society such 

as creating Smart Society, Smart Business and Smart Farm.

 It is hoped that the dissemination of this article would help the general public to 

understand the changing lifestyle of people’s behavior in society which results from the 

rapid technological progress, especially the devices that rely on the internet as the main 

factor in connecting everything in a way of life.
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1. ท�ำควำมรู้จักกับอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet Of Things หรือ IoT)

	 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 (Internet)	 เป็นสิ่งที่คนทั่วไปเริ่มรู้จัก	 คุ้นเคย	 และใช้งานทั้งในเชิง

ธุรกิจ	และส่วนบุคคลมาตั้งแต่ประมาณปี	2538	โดยความร่วมมือจาก	3	องค์กรหลักของประเทศใน

ขณะนั้น	คือ	การสื่อสารแห่งประเทศไทย	องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานส่งเสริม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	โดยให้บริการในนาม	บริษัทอินเทอร์เน็ต	ประเทศไทย	

(Internet	Thailand)	(http://kanchanapisek.or.th	เข้าถึงเมื่อ	1	ธันวาคม	2560)	

 ในยุคเริ่มต้นบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่องค์กร	และบุคคลทั่วไปใช้บริการกันมากที่สุด	

คือ	การรับส่งอีเมล์	(E-mail)	และขยายบริการอื่น	ๆ 	เพิ่มเติมจากความต้องการทางธุรกิจที่ผลักดันให้

มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างไร้ขีดจ�ากัด	รวมทั้งความเร็วในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย

แบบไร้สาย	ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรฐัในการสนบัสนนุผลกัดันประเทศเข้าสูก่ารใช้เครอืข่ายไร้สาย

ความเรว็สงู	หรอืทีเ่รยีกสัน้	ๆ 	ว่า	4G	(Fourth-Generation	Wireless)	ทัง้นีก้ารมเีฉพาะเครอืข่ายไร้สาย

ความเรว็สงูเพยีงอย่างเดียวคงไม่เพยีงพอ	แต่ควรมกีารพฒันาประสทิธภิาพของอุปกรณ์	(Hardware)	

เช่น	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	 (Mobile	Phone)	หรือแท็บเล็ต	 (Tablet)	ควบคู่ไปด้วย	 เนื่องจากอุปกรณ์

เหล่านี้ช่วยอ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล	 หรือองค์กรได้	 โดยไม่จ�ากัด

สถานที	่และเวลา	(Anywhere,	Anytime)	นอกจากนีโ้ทรศัพท์เคลือ่นทีย่งัสามารถท�าหน้าทีเ่ป็นตัวกลางใน

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์	วิทยุ	กล้องวงจรปิด	เครื่องซักผ้า	หรือแม้กระทั่ง

ตู้เย็น

 นอกจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 แล้ว	 อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เข้ามา

เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้ทุกสรรพสิ่งสามารถเช่ือมโยงเข้าหากันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 คือ	 คลาวด	์

(Cloud)	 หรือแหล่งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้สามารถเรียกดู	 ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ	 ตลอดจนการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้	

	 ดังนั้นหากจะสรุปสั้น	 ๆ	 เพื่อท�าความเข้าใจกับความหมายของ	 IoT	 ก็คือ	 “การเช่ือมต่อ

สรรพสิ่ง	(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)	ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าหากัน”	หรือ	“การสร้างปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนษุย์	กับอุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์	ผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต”	ดังรปูภาพที	่1	ทีแ่สดงให้เหน็ถงึ

วิวัฒนาการของการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์	 โดยเริ่มต้นจากการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ภายในเครอืข่ายกับแม่ข่าย	(Host)	ของตนเอง	ขยายสูก่ารเช่ือมต่อระหว่างแม่ข่ายของแต่ละเครอืข่าย	

หรือที่เรียกว่า	 อินเทอร์เน็ต	 (Internet)	 และพัฒนาสู่การเช่ือมต่อระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับ

เครอืข่ายต่าง	ๆ 	จนกระทัง่เข้าสูย่คุของ	IoT	ทีท่กุสรรพสิง่สามารถเช่ือมต่อเข้าหากนัได้	และไม่ใช่เพยีง

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์	 (Human	 User	 Interface)	 เท่านั้น	 แต่อินเทอร์เน็ต
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เพื่อสรรพสิ่งยังหมายถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร	 (Human	Machine	 Interface)	

และเครื่องจักรกับเครื่องจักร	(Machine	to	Machine)	อีกด้วย

รูปที่ 1	วิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

แหล่งที่มำ	A	Survey	on	Applications,	Privacy	and	Security	Issues	in	Internet	of	Things,	Chetthan	C.	

&	Tejaswini	N.P.

 จากรูปที่	 1	 วิวัฒนาการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เริ่มต้นจากการเช่ือมต่อระหว่างเครื่อง

คอมพิวเตอร์ตั้งแต่	2	เครื่องขึ้นไปเพื่อท�าการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยตรง	ในระยะที่	2	ยุค

ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 (The	 Internet)	 จะเห็นได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะท�าการ

เช่ือมโยงเข้าสู่เครือข่ายขนาดใหญ่	 โดยไม่จ�าเป็นว่าจะต้องท�าการแลกเปลี่ยนข้อมูลแค่เฉพาะกับ

เครือ่งทีติ่ดต้ังเครอืข่ายระหว่างกันไว้เท่านัน้	แต่อย่างไรกต็ามววิฒันาการในระยะที	่2	นีอุ้ปกรณ์ทีใ่ช้ใน

การเช่ือมโยงเข้าหากันยังคงเป็นการติดต่อระหว่างเครือ่งคอมพวิเตอร์เท่านัน้	มาสูร่ะยะที	่3	ความสามารถ

ของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ่นที	่(Mobile	Phone)	เริม่มปีระสทิธภิาพมากขึน้	ท�าให้อุปกรณ์ทีเ่ช่ือมโยงเข้า

สูเ่ครอืข่ายอินเทอร์เนต็ไม่ได้ถกูจ�ากดัอยูเ่พยีงเครือ่งคอมพวิเตอร์อีกต่อไป	ในระยะที	่4	คนสามารถใช้

ทัง้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ่นที	่และเครือ่งคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลของตนเช่ือมโยงเป็นเครอืข่ายเดียวกัน

ได้	มาจนกระทัง่ถงึระยะของอินเทอร์เนต็ในทกุสรรพสิง่ทีอุ่ปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์หลายประเภทสามารถ

เช่ือมโยงเข้าหากันได้โดยไม่จ�ากัดขอบเขตว่าจะต้องเป็นการติดต่อระหว่างอุปกรณ์ใดกับอุปกรณ์ใด	

เช่น	การส่งสญัญาณจากโทรศัพท์เคลือ่นทีไ่ปยงัเครือ่งปรบัอากาศภายในบ้านเพือ่เปิด	หรอืปิด	เป็นต้น

2. อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) ท�ำให้เกิดอะไร? 

	 รศ.ดร.วิวัฒน์	มีสุวรรณ์	ได้แปลค�าอธิบายของ	Rajkumar	Buyya,	Amir	Vahid	Dastjerdi	

(2016)	 เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งว่า	 IoT	 เป็นกระบวนทัศน์	 (วิธีคิด	 วิธีปฏิบัติตัวแบบ	
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รูปแบบ	 กรอบแนวความคิด	 และแนวทางการศึกษา)	 ที่ว่าด้วยการน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้

ประโยชน์ให้สามารถเช่ือมต่อกบัมนษุย์ได้	โดยอาศัยโครงสร้างพืน้ฐานทางการสือ่สารโทรคมนาคมหรอื

อินเทอร์เน็ต	 เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด	 รวมทั้งการบริการและการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของมนุษย์	

	 จากนยิามดังกล่าวทีส่อดคล้องกบัภาวะสงัคมเมอืงทีม่คีวามเร่งรบี	ความจ�าเป็น	ความต้องการ

ประหยัดเวลาในการเดินทาง	 ความสะดวก	 และความปลอดภัย	 จึงท�าให้เกิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี

ตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมเมือง	ด้วยการประยุกต์แนวคิดของ	IoT	เพื่อสร้างให้เกิด

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ตัวอย่างเช่น	

	 2.1	 iHome	หรือ	Health-IoT	ที่ใช้เทคโนโลยี	Bio-medical	sensor	ช่วยในการตรวจจับ

สัญญาณชีพจร	หรือระดับน�้าตาลในเลือด	หรือสัญญาณใด	ๆ	ที่เป็นข้อบ่งชี้ถึงภาวะอันตรายของโรค	

โดยการสวมใส่อุปกรณ์ทีส่ามารถตรวจวดัค่าความผิดปกติได้	และจะส่งสญัญาณแจ้งไปยังแพทย์ผู้ดูแล	

หรอืบตุรหลานให้ทราบเหตุผิดปกติ	การส่งสญัญาณขอความช่วยเหลอืในกรณีฉกุเฉนิทีผู้่ใช้ไม่สะดวก

ที่จะหยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทัน	ซึ่งระบบ	iHome	นี้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก	 โดยหลักการท�างานของเทคโนโลยี	 Bio-medical	 sensor	 ดังที่แสดงในรูปที่	

2	สามารถอธิบายโดยสรุปได้ว่าผู้ใช้สามารถเลือกบริการที่ต้องการ	(Service)	เพื่อส่งผ่านเข้าสู่ระบบ	

ระบบจะท�าการวิเคราะห์ค่าได้รับ	 (Analyze)	 ร่วมกับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้บนคลาวด์	 (Cloud)	 ผ่าน

อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมโยง	(Micro	Controller)	ไปยังอุปกรณ์ที่ตรงกับบริการที่ผู้ใช้ต้องการ	ไม่ว่า

จะเป็นเครื่องวัดความดันโลหิต	เครื่องวัดสัญญาณชีพ	เครื่องตรวจวัดระดับน�้าตาล	และอุปกรณ์อื่น	ๆ	

ในขณะที่แพทย์	 หรือผู้ดูแลจะได้ข้อมูล	 ภาพเสมือนจริง	 หรือผลที่ได้จากการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม	

(Application)	บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอย์	(Android)	และไอโอเอส	

(IOS)	ซ่ึงข้อมลูจะถูกส่งผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ไม่ว่าจะเป็นเครอืข่ายทีม่คีวามเรว็ในการรบัส่งข้อมลู

แบบ	2G,	3G,	4G	หรือในอนาคตอันใกล้ที่จะเป็น	5G	
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 2.2	 บ้านอัจฉริยะ	(Smart	Home)	ที่สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	

ภายในบ้าน	เช่น	กล้องวงจรปิด	เพือ่ทีพ่่อแม่จะสามารถเฝ้าดู	หรอืติดตามพฤติกรรมของลกู	พฤติกรรม

ของพี่เลี้ยงเด็ก	คนดูแลผู้สูงอายุ	ที่ช่วยให้พ่อแม่	ลูกหลานรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นในขณะที่ตนเองต้องออก

มาท�างาน	 การเช่ือมต่อกับระบบส่องสว่างที่สามารถสั่งให้เปิด-ปิดหลอดไฟ	 การเปิด-ปิดเครื่องปรับ

อากาศได้ก่อนที่จะเดินทางกลับถึงบ้าน	 เครื่องซักผ้าที่ผู้ใช้สามารถควบคุมการท�างานของเครื่องได้ใน

ขณะที่ไม่ได้อยู่ที่บ้าน	 และการเช่ือมต่อกับตู้เย็นเพื่อดูว่ามีสิ่งใดที่ต้องการซ้ือบ้างในขณะที่เราอยู่ที่

ซูเปอร์มาร์เก็ตดังตัวอย่างในรูปที่	3	เป็นต้น

รูปที่ 2 โครงสร้าง	(Infrastructure)	ของระบบ	Home	Health	Hub	IoT	(H3IoT)

แหล่งที่มำ	A	Survey	on	Internet	of	Things	Architecture,	P.P	Ray	(2016)
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 2.3	สังคมอัจฉริยะ	(Smart	Society)	หรือ	เมืองอัจฉริยะ	(Smart	City)	เป็นค�าที่เราได้ยิน

พร้อมกบัค�าว่าไทยแลนด์	4.0	(Thailand	4.0)	ตัวอย่างของการเป็นสงัคมอัจฉรยิะ	เช่น	การสร้างระบบ

คมนาคมที่มีความรวดเร็ว	ทันสมัย	และปลอดภัย	การเชื่อมโยงข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน

การเดินทาง	เช่น	เราสามารถตรวจสอบได้ว่ารถประจ�าทาง	หรือรถไฟฟ้าที่เราต้องการจะเดินทางจะมา

ถึง	ณ	ต�าแหน่งที่เราอยู่ในเวลาเท่าไร	ระบบแจ้งเตือนภัยจากการโดยสารรถสาธารณะ	การท�าธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์	เช่น	ระบบพร้อมเพย์	(Prompt	Pay)	หรือ	สมาร์ทเพย์	(Smart	Pay)	เป็นต้น	

 ตัวอย่างของเมืองอัจฉริยะที่สมบูรณ์ในปัจจุบัน	คือ	เกาะฮ่องกง	(Hong	Kong)	ที่มีทั้งระบบ

เศรษฐกจิอัจฉรยิะ	ระบบควบคุมจราจรอัจฉรยิะ	ระบบบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม	ระบบพลเมอืงอัจฉรยิะ	

ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และระบบรัฐบาลอัจฉริยะ	 (http://www.thaibizchina.com/	 เข้าถึงเมื่อ

วันที่	18	กุมภาพันธ์	2561)	

รูปที่ 3	บ้านอัจฉริยะ	(Smart	Home)

แหล่งที่มำ http://ideas.wtf/	เข้าถึงเมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2561	
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 ในขณะที่ประเทศไทยเองก็ได้เริ่มพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะต้นแบบ	 7	 แห่งภายใต้โครงการ

สนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ	(Smart	Cities	–	Clean	Energy)	ที่ประกอบด้วย	1)	นิด้า	:	

มหาวทิยาลยัอัจฉรยิะ	รูร้กัษ์พลงังาน	สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื	2)	มช.	(เมอืง)	:	มหาวทิยาลยัอัจฉรยิะ	พลงังาน

สะอาด	3)	 เมืองจุฬาฯ	อัจฉริยะ	4)	ธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	 :	ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	

5)	วิสซ์-ดอม	วัน-โอ-วัน	6)	ขอนแก่น	Smart	City	(ระยะที่	1)	:	ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง	และ	

7)	เมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง	(https://www.thairath.co.th/	เข้าถึงเมื่อวันที่	30	มกราคม	2561)

3. บทบำทของอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) กับภำคธุรกิจ 

 การน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจเริ่มต้นพร้อม	 ๆ	 กับเทคโนโลยีเครือข่าย

ขนาดใหญ่	 หรืออินเทอร์เน็ต	 โดยเริ่มจากการท�างานแบบไร้กระดาษ	 (Paperless)	 พนักงาน	 ลูกค้า	

ผู้ขายหันมาใช้การส่งเอกสารต่าง	ๆ 	ผ่านระบบอีเมล์	(E-mail)	จนกระทั่งพัฒนาการด้านอุปกรณ์	และ

ความเรว็ในการสือ่สารเข้าสูย่คุดิจทัิลมากขึน้	คนสามารถติดต่อกันได้แบบเรยีลไทม์	(Real-time)	ทัง้ใน

รูปแบบข้อมูล	ภาพ	เสียง	และภาพเคลื่อนไหว	ท�าให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสร้างห่วงโซ่มูลค่า	(Valued	

Chain)	 สินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 ตลอดจนการสร้างรูปแบบในการด�าเนินธุรกิจ	 (Business	

Model)	ใหม่ขึ้น	ตัวอย่างของ	IoT	กับภาคธุรกิจ

รูปที่ 4	สังคมอัจฉริยะ	(Smart	City)

แหล่งที่มำ http://www.thaibizchina.com/	เข้าถึงเมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2561
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	 3.1	 ธุรกิจการศึกษา	

	 เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะของผู้เรียนซ่ึงเป็นคนในกลุ่ม	 Generation	 Z	 (ผู้ที่เกิดต้ังแต่ป	ี

พ.ศ.	2539	เป็นต้นมา)	คนกลุ่มนี้เกิดมาในยุคที่มีความพร้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง

มาก	สามารถติดต่อสือ่สารได้อย่างไร้พรมแดน	(รศรนิทร์	เกรย์	และคณะ)	ท�าให้สถาบันการศึกษาต้อง

พจิารณาปรบัเปลีย่นรปูแบบการจัดการเรยีนการสอนท่ีตอบสนองต่อทกัษะ	ความสามารถในการเรยีนรู้

ที่แตกต่างกันของผู้เรียน	 รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จาก

สรรพสิ่งที่อยู่รอบ	ๆ	ตัวให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน	

คือ	 การใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้	 หรือท�าอย่างไรให้เปลี่ยนพฤติกรรม

สังคมก้มหน้าให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้	 การสร้างเกมความรู้ประกอบการเรียนการสอนโดยที่

ผู้เรียนสามารถเล่นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถท�าได้	 ตัวอย่างเช่น

http://kahoot.com	ที่เป็นโปรแกรมช่วยสร้างเกม	มีการประเมินผลแบบออนไลน์ที่ช่วยดงึความสนใจ

จากผู้เรยีนได้	รวมทัง้การจัดสภาพการเรยีนรูท้ีผู้่เรยีนสามารถเข้าถงึข้อมลูมหาศาล	(Big	Data)	ทีม่บีน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้	ตลอดจนการน�าความคิดในการเรียนการสอนแบบสเต็ม	(STEM) ซ่ึงเป็น

การบูรณาการความรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์	(Science)	เทคโนโลยี	(Technology)	วิศวกรรมศาสตร	์

(Engineer)	และคณิตศาสตร์	(Mathematic)	เพื่อผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่	ๆ	ที่น�าไป

สู่การสร้างนวัตกรรม	และกลายเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ	ก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

	 3.2	ธุรกิจการผลิต

	 การน�าเทคโนโลยีหุ่นยนต์	 (Robot)	 แขนกลเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ความเที่ยงตรงของคุณภาพสินค้า	 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของประเทศไทยท่ีต้องการผลักดันให้

ประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์	 4.0	 (Thailand	 4.0)	 และน�าไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ	 (Smart	

Factory)	ที่เครื่องจักรต่าง	ๆ	สามารถท�างานประสานกันได้โดยอัตโนมัติ	และมีระบบปัญญาประดิษฐ์	

(Artificial	 Intelligent:	 AI)	 ที่สามารถด�าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดของกระบวนการผลิต	 รวมทั้ง

การพยากรณ์ปัจจัย	หรือสิ่งที่คาดว่าจะท�าให้กระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยอาศัยข้อมูล

แบบเรียลไทม์	(Real	Time)	มาใช้	เช่น	ระบบอาจท�าการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่าง	ๆ	ได้เองโดยอัตโนมัติ	

เมือ่พบข้อผิดพลาดในกระบวนการผลติ	การส่งข้อมลูระหว่างอุปกรณ์ทีค่วบคุมการผลติต่าง	ๆ 	ภายใน

ห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain)	เพือ่ควบคุมไม่ให้การผลติขาดช่วง	การใช้อุปกรณ์เซนเซอร์	(Sensor)	

ตรวจจับความผิดปกติ	หรือภาวะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานภายในโรงงาน	เป็นต้น	

	 3.3	ธุรกิจการบริการ

	 การบรกิาร	ถอืเป็นหวัใจทีส่�าคัญของการด�าเนนิธรุกิจหลากหลายประเภท	หวัใจของการบรกิาร	
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คือ	ความมมีนษุยสมัพนัธ์	มคีวามอดทน	ควบคุมอารมณ์ได้ดี	มคีวามสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้า	ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ควบคุมตนเองได้ยาก	อันเนื่องมาจากมีปัจจัยแวดล้อม	ในปัจจุบัน

มีการคิดค้นและประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อการให้บริการ	 หรือหุ่นยนต์ที่สามารถอยู่อาศัยร่วมกับมนุษย	์

(Co-inhabitant	 Robot)	 ซ่ึงหลายประเทศให้ความส�าคัญ	 และสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนา

หุ่นยนต์ที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้อย่างลงตัวมากที่สุด	 มีประสาทสัมผัสที่เหมือน	 หรือเหนือ

กว่ามนุษย์	ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า	Kinect2	ที่ท�าให้หุ่นยนต์สามารถอ่านริมฝีปากของมนุษย์

ได้	และเทคโนโลยีคลาวด์โรบอท	(Cloud	Robot)	ที่จะท�าให้หุ่นยนต์ทุกตัวสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล

ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ	วัตถุ	หรือสภาพแวดล้อมต่าง	ๆ	ระหว่างกัน	แล้วท�าการประมวลผลเพื่อตัดสินว่า

สิ่งนั้นคืออะไร	และควรตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไร	

	 ดังนั้นเราอาจได้เห็นหุ่นยนต์ท�าหน้าที่เป็นพนักงานเสิร์ฟ	(Serve)	อาหาร	พนักงานแคชเชียร์	

(Cashier)	 หรือพนักงานที่ให้ข้อมูล	 ค�าแนะน�าการใช้บริการแก่ลูกค้าตามจุดคีออส	 (Kiosk)	 ต่าง	 ๆ	

เพิ่มมากขึ้น	

รูปที่ 5	หุ่นยนต์อัจฉริยะ

แหล่งที่มำ http://tools-article.sumipol.com/industrial-robot/	เข้าถึงเมื่อวันที่	10	มีนาคม	2561

 3.4	ธุรกิจการขนส่ง/โลจิสติกส์	(Logistic)

	 ความสามารถในการขนส่งสินค้าที่มีความรวดเร็ว	 ประหยัดเวลา	 ย่อมช่วยบริษัทลดต้นทุน	

และส่งผลต่อราคาสนิค้า	ซ่ึงอาจส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม	ค�าถาม	คือ	ท�าอย่างไร

ทีจ่ะลดระยะเวลาในการขนส่งลงได้	ปัจจุบนัการขนส่งใช้แรงงานคนเป็นผู้ขนถ่ายสนิค้า	หรอืใช้สายพาน

ในการล�าเลียง	แต่จะเป็นอย่างไรหากบริษัทขนส่งน�าระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วย	ไม่ว่าจะเป็นการ

แยกสายพานการขนส่ง/ล�าเลียงสินค้าแบบอัตโนมัติ	 การค�านวณระยะทางเพื่อค้นหาเส้นทางการ

ขนส่งที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นเพื่อแจ้งต่อพนักงานขับรถ	 ตลอดจนระบบควบคุมเส้นทางที่ท�าให้บริษัท
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สามารถติดตาม	 (Monitor)	 รถขนส่งได้ว่าพนักงานขับรถเลือกใช้เส้นทางใดในการขนส่ง	 แม้กระทั่ง

การวางระบบที่ช่วยในการประเมินความเหมาะสมของคลังสินค้าในด้านของความคล่องตัวในการ

กระจายสนิค้า	การวเิคราะห์แนวโน้มของสนิค้าท่ีมยีอดจ�าหน่ายมากทีส่ดุในเขต	หรอืภูมภิาคเพือ่ก่อให้

เกิดการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 การบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่

จะช่วยลดต้นทุนราคาสินค้าลงได้	

	 3.5	ธุรกิจสถานพยาบาล

	 จากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ธุรกิจสถานพยาบาล	 หรือโรงพยาบาลเป็นธุรกิจหน่ึงที่หาก

จะกล่าวเชิงบวก	คือ	เป็นธุรกิจที่จะมีผู้ป่วย	หรือผู้ใช้บริการสถานพยาบาลจ�านวนมากขึ้นจากปัจจุบัน	

ทัง้นีปั้จจบุนับคุลากรทางการแพทย์กม็จี�านวนทีไ่ม่เพยีงพออยู่แล้ว	นักพฒันาโปรแกรมพยายามคิดค้น	

พัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว	อกีทั้งลดภาระงานในการ

ท�างานของบคุลากรทางการแพทย์ให้ได้มากทีส่ดุ	แต่เทคโนโลยทีีจ่ะน�ามาใช้นัน้จะต้องมคีวามเสถยีร	มี

ความถกูต้อง	และน่าเช่ือถอื	เช่น	การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่คัดกรองอาการเบ้ืองต้นของผู้ป่วยเพือ่

คัดแยก	 และส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนก	 หรือแพทย์เฉพาะทางได้โดยไม่ต้องเสียเวลารอพยาบาล	 หรือ

การพบอายรุแพทย์เพือ่คัดกรอง	โปรแกรมลกัษณะน้ีถอืเป็นโปรแกรมด้านปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	

Intelligent)	ทีค่วรมคุีณสมบติัครบทัง้ตรวจจบั	(Sensing)	ด�าเนนิการ	(Actuation)	ควบคุม	(Control)	

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเองเพื่อวิเคราะห์อาการในเบื้องต้น	 เช่น	 เมื่อ

ผู้ป่วยเจาะเลือด	วัดความดัน	และ/หรืออาการอื่น	ๆ	ที่ผู้ป่วยป้อนเข้าสู่ระบบ	อุปกรณ์ต่าง	ๆ	สามารถ

ประมวลผลข้อมลูเหล่านัน้	ด้วยการเปรยีบเทียบกับข้อมลูทีม่ใีนฐานข้อมลูหรอืระบบคลาวด์	(Cloud)	

เพื่อน�าข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ระบบการจัดการความรู้	(Knowledge	Management	System)	เพื่อช่วย

ประเมินอาการของผู้ป่วยในเบื้องต้น	

	 3.6	ภาคการเกษตร

	 ภาคการเกษตรถือเป็นปัจจัยหลกัในการด�าเนนิชีวิตของมนษุย์	เป็นแหล่งผลติอาหาร	ในภาวะ

ที่แรงงานวัยหนุ่มสาวลดน้อยลง	ความพยายามในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น	สินค้าภาคการเกษตร

ถอืเป็นวัตถดิุบทีส่�าคัญ	ท�าอย่างไรจึงจะได้ผลผลติทีม่คุีณภาพอย่างต่อเนือ่ง	เพยีงพอต่อความต้องการ

บริโภค	การน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานภาคเกษตรจึงกลายเป็นสิ่งที่

ส�าคัญ	และรฐับาลทัว่โลกต่างให้ความส�าคัญ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศเกษตรกรรมอย่างประเทศไทย	

ซ่ึงรัฐบาลได้ประกาศสนับสนุนการท�าเกษตรอัจฉริยะ	 หรือฟาร์มอัจฉริยะ	 (Smart	 Farm)	 ตัวอย่าง

เช่น	การเพาะเลี้ยงกุ้งที่จะมีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิของน�้าในบ่อเลี้ยงกุ้ง	เมื่ออุปกรณ์ตรวจพบว่า	

อุณหภูมิของน�้าต�่า	 หรือสูงเกินไป	 เครื่องจะท�าการส่งสัญญาณไปยังพัดลม	 หรือเครื่องปรับอากาศ
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เพื่อปรับอณุหภมูิของน�้าให้เหมาะสมกับบ่อเลี้ยงกุ้งแต่ละบ่อเป็นต้น	นอกจากนั้นข้อมูลจะถูกรวบรวม	

และแสดงผลแบบเรียลไทม์	(Real	Time)	ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่	หรือแท็บเล็ต	(Tablet)	ให้

ผู้ดูแลรบัรู	้และสามารถตัดสนิใจได้อย่างรวดเรว็	เพือ่ลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้อย่างกะทนัหนัจาก

อุบัติภัยทางธรรมชาติ	หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด	

	 ดังนัน้จะเหน็ได้ว่ายคุดิจทิลันีก้ารเช่ือมโยงกระบวนการด�าเนนิธรุกจิ	กบัเทคโนโลยเีข้าด้วยกนั

จะช่วยส่งเสริม	สนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	และลดต้นทุนการด�าเนินการในระยะ

ยาวได้	ดังนั้นหากธุรกิจต้องการเริ่มต้นเข้าสู่ยุคดิจิทัล	ควรท�าอย่างไร?

4. Startup ธุรกิจด้วย IoT 

 ปัจจัยพืน้ฐานก่อนการเริม่ต้นธรุกิจในยคุดิจิทลั	คือ	การท�าความเข้าใจกบัการลงทนุในโครงสร้าง	

(Infrastructure)	พื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งโครงสร้างนี้จะประกอบด้วย

	 -	 อุปกรณ์	(Hardware)	เช่น	เครื่องคอมพิวเตอร์	สมาร์ทโฟน	(Smart	phone),	Wireless	

Sensor,	RFID	Tag,	Multi-dimension	sensor	เป็นต้น

	 -	 ซอฟต์แวร์	(Software)	ทั้งส่วนของแม่ข่าย	(Server)	ลูกข่าย	(Client)	ที่สามารถเชื่อม

ต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง	ๆ	เข้าด้วยกัน

	 -	 เครือข่าย	 (Networking)	การก�าหนดการเชื่อมโยงข้อมูล	และอุปกรณ์เข้าด้วยกัน	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อแบบไร้สาย	รวมถึงการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบคลาวด์	(Cloud)

	 -	 การก�าหนดรูปแบบ	 (Platform)	 และมาตรฐาน	 (Standard)	 ในการเชื่อมโยงการท�างาน

ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ต่าง	ๆ	

	 -	 และส�าคัญที่สุด	คือ	ข้อมูล	(Data)	หรือสิ่งที่มีอยู่รอบ	ๆ	ตัวเรา	เช่น	อุณหภูมิ	เวลา	สี	

หรือวัตถุ	รวมถึงอภิมหาข้อมูล	(Big	Data)	

	 เมื่อองค์กรเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานแล้ว	ประเด็นต่อมา	คือ	ประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ	

ความรู้ด้านเทคโนโลยี	 ในการน�ามาสร้างให้เกิดรูปแบบทางธุรกิจใหม่	 ๆ	 เช่น	 รูปแบบการซ้ือของใน

ซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศญ่ีปุ่น	 ที่ลูกค้าสามารถสแกนบาร์โค้ดราคาสินค้าได้ที่ตะกร้าเมื่อน�าไปช�าระ

เงินลูกค้าเพียงวางตะกร้าในจุดรับตะกร้าสินค้า	 เครื่องจะท�าการอ่าน	 RFID	 ของตะกร้าสินค้า	 และ

แสดงราคารวมทั้งหมดที่จอภาพ	ลูกค้าท�าการช�าระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต	หรือเดบิต	 เมื่อช�าระ

เงินเรียบร้อย	 ตะกร้าจะเลื่อนสินค้าในตะกร้าลงในถุงพลาสติกที่ลูกค้าสามารถน�ากลับบ้านได้ทันที	

สามารถชมวิดีโอแสดงเทคโนโลยีนี้ได้ที่	 https://www.facebook.com/japaninsides/	 (เข้าถึงเมื่อ
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วันที่	 14	 เมษายน	 2561)	 อย่างไรก็ตามตัวอย่างที่ยกมานี้	 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการด�าเนินธุรกิจ

แบบใหม่เกิดจากการเช่ือมโยงความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ากับประสบการณ์ของ

ผู้ประกอบการ

	 โดยผู้ประกอบการอาจเลือกใช้	IoT	เป็นกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	ซึ่งแบ่งเป็นสองลักษณะ	

คือ	นวัตกรรมแบบต่อเนื่อง	(Sustaining	Innovation)	และนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด	(Disruptive	

innovation)	(Christensen	et	al.,	2004)	

	 นวัตกรรมแบบต่อเนื่อง	 (Sustaining	 Innovation)	 คือ	 ความพยายามในการพัฒนาสินค้า	

หรือบริการที่ธุรกิจมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า	 ในขณะที่นวัตกรรมแบบก้าว

กระโดด	(Disruption	Innovation)	เป็นความพยายามในการสร้างสนิค้า	หรอืรปูแบบการบรกิารใหม่	ๆ 	

ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการยอมรับของลูกค้า	ตัวอย่างเช่น	การช�าระเงินผ่านตู้คีออส	(Kiosk)	ที่ใน

ระยะแรกลูกค้าไม่เชื่อมั่นว่าการช�าระเงินผ่านตู้คีออส	(Kiosk)	มีความปลอดภัย	และถูกต้อง	เป็นต้น	

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมแบบต่อเนื่อง	 (Sustaining	 Innovation)	หรือนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด	

(Disruptive	Innovation)	ล้วนหมายถึง	การเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์	และอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายเพื่อ

แลกเปลีย่น	หรอืสือ่สารข้อมลูระหว่างกันในการท�ารายการ	(Transaction)	ดังนัน้องค์กรควรจะวิเคราะห์

การน�า	IoT	มาเป็นกลยุทธ์ในการใช้งานอย่างเหมาะสม	กรณีทีอ่งค์กรจะเลอืกกลยทุธ์แบบก้าวกระโดด	

(Disruptive)	นัน้	องค์กรจะต้องพจิารณาความเป็นไปได้ของแนวคิดนัน้	ๆ 	อย่างรอบคอบว่าสิง่ทีคิ่ดนัน้

สามารถท�าให้เกิดขึ้นจริง	(Reality)	และมีความคุ้มค่าหรือไม่	เช่น	การออกแบบหุ่นยนต์เพื่อท�าหน้าที่

บริการอาหารแทนพนักงานในร้านอาหารที่มีจ�านวนโต๊ะไม่มาก	เป็นต้น	

	 นอกจากการพัฒนาสินค้า	หรือบริการให้ดีขึ้น	การสร้างสินค้า	หรือบริการรูปแบบใหม่	ๆ	แล้ว	

อีกประเด็นหนึ่งที่องค์กรควรพิจารณา	คือ	ท�าอย่างไรให้เกิดการสั่งซื้อ	หรือใช้บริการซ�้า	(Secondary	

Order)	(Authur	J.,	2017)	ปัจจุบนัหากผู้อ่านลองสงัเกตว่า	เมือ่เดินเข้าห้างสรรพสนิค้า	แล้วโทรศัพท์

เคลือ่นทีเ่ช่ือมต่อกบัระบบ	WIFI	ของบรษิทัผู้ให้บรกิารสญัญาณเครอืข่ายต่าง	ๆ 	อุปกรณ์ทีร่บัสญัญาณ

จากโทรศัพท์เคลือ่นจะส่งสญัญาณไปยงัอุปกรณ์อีกตัวท่ีท�าหน้าทีต่รวจสอบข้อมลูในฐานข้อมลูว่า	ลกูค้า

คนนีเ้คยซ้ือสนิค้าใดบ้าง	เพือ่ส่งข้อความแจ้งโปรโมชันพเิศษแก่ลกูค้า	หรอืแม้กระทัง่การเกบ็ข้อมลูเพือ่

วเิคราะห์ว่าลกูค้าแต่ละคนใช้เวลาอยูใ่นบรเิวณร้านค้าเป็นเวลานานเท่าใด	และได้มกีารซ้ือสนิค้าหรอืไม่	

ซ่ึงกรณีนีอ้าจตรวจสอบได้ง่ายขึน้หากลกูค้าใช้ระบบอี-เพย์เม้นท์	(e-payment)	ทีจ่ะท�าให้องค์กรได้รบั

ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของตนได้	
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บทสรุป

 อินเทอร์เนต็ในทกุสรรพสิง่เป็นการหลอมรวมเทคโนโลยด้ีานการสือ่สารแบบไร้สาย	เครอืข่าย

อินเทอร์เน็ต	และอุปกรณ์ต่าง	ๆ	เพื่อเป็นทางเลือกในการด�าเนินธุรกิจ	การใช้ชีวิตประจ�าวัน	ที่ส่งผล

กระทบทัง้ในด้านบวก	เช่น	การสร้างโอกาสการด�าเนนิธรุกจิรปูแบบใหม่	การเข้าถงึและการสร้างความพงึ

พอใจต่อลูกค้า	หรือผู้บริโภคมากขึ้น	อาทิ	การเรียกใช้บริการรถแท็กซี่	(Taxi)	รถจักรยานยนต์	บริการ

รับส่งสินค้าผ่านโปรแกรมประยุกต์	(Application)	ที่มีในโทรศัพท์เคลื่อนที่	เป็นต้น

	 ในขณะที่ผลกระทบด้านลบที่เน้นชัดมากที่สุดประการหนึ่ง	คือ	เรื่องของคุณธรรม	จริยธรรม

ในการไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว	(Privacy)	ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนื่องด้วยข้อมูลต่าง	ๆ	ถูกแลก

เปลี่ยนกันอย่างรวดเร็วผ่านอุปกรณ์ท่ีเช่ือมโยงเข้าหากันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ซ่ึงผู้ประกอบการ

ควรต้องเตรียมมาตรการในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	หรือผู้ใช้บริการเพื่อป้องกันการ

ลักลอบขโมยข้อมูล	 การบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ส่งระหว่างกัน	 และความถูกต้องของข้อมูลท่ีส่งผ่าน

อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่ยากต่อการตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ได้วางแผนโครงสร้างด้านความปลอดภัยที่

ดีพอ	 ซ่ึงโครงสร้างความปลอดภัยที่ดี	 ย่อมต้องการเงินลงทุนเพื่อสนับสนุนที่สูงมากเช่นกัน	 ท�าให้

ผู้ประกอบการต้องคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบ	

	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการป้องกันตนเองของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง	คือ	การตระหนักว่า

ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองมากน้อยเพียงใด	

	 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า	 ความทันสมัยที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล	

เทคโนโลยี	IoT	ย่อมเป็นสิ่งที่คุ้มค่า	และเป็นไปตามวิถีความเจริญด้านเทคโนโลยี	
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