
คอลมัน์ “IT มีอะไรจะบอก” 
 

สวสัดีเพ่ือน ๆ พ่ีน้องชาวสวนสุนันทาทุกท่าน ส าหรบัสปัดาห์น้ี ทางส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอน าเสนอเก่ียวกบั “อินเตอรเ์น็ตของสรรพ
ส่ิง” เช่ือมต่ออปุกรณ์และพาหนะด้วยเซน็เซอรอิ์เลก็ทรอนิกสแ์ละอินเทอรเ์น็ต 

ตอนท่ี 6 มาท าความรู้จกักบั Internet of Things : 
IoT “อินเตอรเ์น็ตของสรรพส่ิง” 
 

    
ท่ีมา:https://lakeba.com/wp-content/uploads/labs-img-3.jpg  
ท่ีมา:http://blog.ceva-dsp.com/wp-content/uploads/2016/06/CEVA_Smart_Wearable_Activity_090616_V04.jpg 
 

 จะเป็นอย่างไร หากส่ิงของหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราสามารถส่ือสารกนัได้
เอง ตู้เย็นสามารถเตือนว่า “ส่ิงของท่ีมีอยู่ในตู้ก าลังจะหมด มีการเตือนผ่านตัว
ตู้เยน็เองหรือผ่านโทรศพัท์ ว่าต้องการสัง่ซ้ือเพ่ิมเติมจากห้างสรรพสินค้าไหม” ส่ิง
เหล่าน้ีอาจจะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป เพราะเทคโนโลยีเหล่าน้ีก าลงัเข้ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัของเรา 
 

 Internet of Things : IoT คือ ? 
 Kevin นิยามมัน ไว้ ว่าเป็น  “internet-like” หรือพูด ง่าย  ๆ  คือ  อุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์สามารถส่ือสาร พดูคุยกนัเองได้ ซ่ึง ค าว่า “Things (สรรพส่ิง)” หรือ 
กแ็ทนอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์เซน็เซอรต่์าง ๆ 



 
 

เมื่อพดูถึงเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หมายถึง การท่ีส่ิงของเครื่องใช้
ต่าง ๆ ถูก เช่ือมโยงกนัเพ่ือเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถสัง่การ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การสัง่งาน
อปุกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจกัรในโรงงาน
อุตสาหกรรม รถยนต์ ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์มหาศาล แต่กม็ีความ
เส่ียงไปพร้อม ๆ กนัด้วย หากระบบรกัษาความปลอดภยัของอปุกรณ์และเครือข่าย
อินเตอรเ์น็ตไม่ดีพอ อาจท าให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาล้วงความลบั หรือน าอุปกรณ์
เราไปใช้ในทางไม่ดีได้ ยกตวัอย่างเช่น เมื่อเดือนกมุภาพนัธ ์2560 ท่ีผ่านมา มีกรณี 
“เหตุการณ์ทีม่หาวิทยาลยัแห่งหนึง่ถกูโจมตีด้วยอุปกรณ์ IoT ของมหาวิทยาลยัเอง 
ไม่ว่าจะเป็นตู้ ขายน ้ าอัตโนมัติหรือระบบไฟอัจฉริยะ ส่งผลให้การเข้าถึ ง
อินเทอร์เน็ตเกิดความล่าช้า สาเหตุหลกัมาจากการใช้รหัสผ่านแบบดัง้เดิมจาก
โรงงาน” 

 
ท่ีมา: http://2.bp.blogspot.com/-Jbf1tuqgoMg/VbsOdqNCr5I/AAAAAAAAAHM/f7B7hZtcW5c/s1600/02.jpg 

เทคโนโลยีน้ีสามารถเช่ือมต่อทุกส่ิง เข้ากบัอินเตอรเ์น็ตได้ดงัภาพ  
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การเช่ือมโยงภายในสงัคมอจัฉริยะ ซ่ึงจะเกิดขึน้ในอนาคตอนัใกล้ 
ทางด้านเวบ็ไซต์ IoT Analytics ได้ท าการส ารวจและจดัอนัดบั โดยรวบรวม

ข้อมูลในส่วนของ 10 อันดับแรก ของ IoT application ซ่ึงอยู่บนรากฐานของ
โครงการท่ีท าขึ้นจริง ว่ามีโครงการแนวไหนบ้างท่ีทัว่โลกท ากนั (ข้อมูลเดือน
กนัยายน 2559) 

 
ท่ีมา: https://iot-analytics.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/List-of-640-IoT-projects-min.png 

อนัดบัที ่1 Connected Industry อุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงกนัแบบแขง็แกร่ง 
โครงการ IoT ในส่วนและก๊าซ ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นโรงงานอุตสากรรมท่ีเก่ียว
โยงเป็นส่วน IoT ท่ีใหญ่ท่ีสุดในแง่ของจ านวนโครงการ ในส่วนน้ีจะครอบคลุมกว้าง
ไปถึง “Things” เช่น อุปกรณ์การพิมพ์ รถเครนหรือเหมือง และท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ 



อุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซ ซ่ึงสามารถมอนิเตอร์จากระยะไกลเพ่ือตรวจสอบ
สถานะและสัง่การส่ิงเหล่าน้ีได้ด้วยอินเตอรเ์น็ต 

 
ท่ีมา:  https://www.u-blox.com/sites/default/files/styles/blog_big/public/Connected_Industry_blog.png?itok=aX3aj0gT 

อนัดบัที ่2 Smart City ส าหรบัการจดัการจราจรและสาธารณูปโภคในการ
ขบัเคล่ือนด้วย IoT ซ่ึง 20 % ของโครงการ IoT จะท่ีความเก่ียวข้องกบั Smart City 
ในหลาย ๆ เมืองมีความคิดริเร่ิมท่ีจะสร้างเป็นเมืองอจัฉริยะเรว็ ๆ น้ี โดยตวัอย่างท่ี
โดดเด่น อาทิ เมืองบารเ์ซโลนาและกรุงลอนดอน ส่วนใหญ่จะประยุกต์ใช้ในด้าน
การจราจร (อินเทล ซีเมนต์ ท่ีท าโซลูชนัในการจอดรถอจัฉริยะในเมืองเบอร์ลิน) 
หรือแม้กระทัง่สาธารณูปโภคอจัฉริยะ (ถงัขยะอจัฉริยะในดูไบ) และบางเมืองมี
แนวคิดในใช้ข้อมูลการจบัคู่เสียงกบัข้อความส่ือสงัคมเพ่ือตรวจสอบและจดัการ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้และปรบัไฟตามถนน 

 



 
ท่ีมา:  http://cdn.zmescience.com/wp-content/uploads/2014/10/image-low-res.png 
 

อนัดบัที ่3 Smart Energy ส่วนใหญ่จะถกูผลกัดนัในสหรฐัอเมริกาและส่วน
อ่ืน ๆ ทวีปเมริกา ทัง้ทวีปอเมริกาเหนือและใต้จะมีความแขง็แกร่งของโครงการ 
Smart Energy ส่วนใหญ่โครงการได้ริเร่ิมจากโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) 
ของเมืองฟอรต์คอลลินส์ และมีการท าโครงการสาธิตโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะบน
เกาะเชจู เกาหลีใต้ ซ่ึงเน้นไปท่ีการเพ่ิมประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือในการจดั
การพลงังาน 

 
ท่ีมา:  http://www.nuritelecom.com/news/graphics/headers/jeju_spotlight2.jpg 
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อนัดบัที ่4 Connected Cars: ส่วนใหญ่ท่ีสุดคือการเช่ือมต่อกนัของรถยนต์
ด้วยการใช้เทคโนโลยี M2M (Machine to machine) รถยนต์นัน้มีความเก่ียวโยงกนั
กบักลุ่ม IoT ด้วยการเช่ือมต่อผ่านโครงข่ายของเซลลูลาร์ โดยการเช่ือมต่อกบั
รถยนต์นัน้มีไว้เพ่ือดูแลและแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น Telefonica ใช้
วิธีการแก้ปัญหายานพาหนะโดยการใช้เสมือนกล่องด าบนเครื่องบินผ่าน
โปรโตคอล CANBUS (ODB II) 

 

 
ท่ีมา:  http://comptelblog.com/wp-content/uploads/2015/07/Telefonica-slide.png 

 
 
 
ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าการท า

ความรู้จกักบั Internet Of Things : IOT จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านบ้าง เพราะ
ในอนาคตอนัใกล้ท่านผู้อ่านคงได้พบกบัเทคโนโลยีท่ีท าให้ส่ิงของสามารถส่ือสาร
กนัได้ ซ่ึงจะเข้ามาเปล่ียนแปลงโลกใบน้ี แล้วพบกนัใหม่กบั “ตอนท่ี 7” ในสปัดาห์
หน้า ส าหรบัวนัน้ีขอกล่าวค าว่า “สวสัดี” 
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