คอลัมน์ “IT มีอะไรจะบอก”
สวัสดี เพื่ อน ๆ พี่น้องชาวสวนสุนั นทาทุกท่ าน สาหรับสัป ดาห์นี้ ทางสานั ก
วิ ทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอนาเสนอเกี่ยวกับ “อิ นเตอร์เน็ ตของสรรพ
สิ่ ง” เชื่อมต่ออุปกรณ์ และพาหนะด้วยเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์และอิ นเทอร์เน็ต
ตอนที่

6 มาทาความรู้จกั กับ Internet of Things :

IoT “อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”

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

จะเป็ นอย่างไร หากสิ่ งของหรือเครื่องใช้ไฟฟ้ าของเราสามารถสื่อสารกันได้
เอง ตู้เย็นสามารถเตื อนว่า “สิ่ งของที่ มี อยู่ในตู้ก าลังจะหมด มีก ารเตื อ นผ่านตัว
ตู้เย็นเองหรือผ่านโทรศัพท์ ว่าต้ องการสั่งซื้อเพิ่ มเติ มจากห้างสรรพสิ นค้าไหม” สิ่ ง
เหล่ านี้ อาจจะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่ อไป เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ กาลังเข้ามาเป็ น
ส่วนหนึ่ งของชีวิตประจาวันของเรา

Internet of Things : IoT คือ ?

Kevin นิ ยาม มั น ไว้ ว่ า เป็ น “internet-like” หรื อ พู ด ง่ า ย ๆ คื อ อุ ป กรณ์
อิ เล็กทรอนิ กส์สามารถสื่อสาร พูดคุยกันเองได้ ซึ่ง คาว่า “Things (สรรพสิ่ ง)” หรือ
ก็แทนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ต่าง ๆ

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หมายถึง การที่สิ่งของเครื่องใช้
ต่ าง ๆ ถูก เชื่ อ มโยงกัน เพื่ อ เข้ าสู่โลกอินเทอร์เน็ ต ท าให้ ม นุ ษ ย์ส ามารถสัง่ การ
ควบคุม การใช้ ง านอุป กรณ์ต่ า ง ๆ ผ่ านเครือ ข่ า ยอิ น เตอร์เน็ ต เช่ น การสั่งงาน
อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรม รถยนต์ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ มหาศาล แต่ กม็ ีความ
เสี่ยงไปพร้อม ๆ กันด้วย หากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ และเครือข่าย
อิ นเตอร์เน็ ตไม่ดีพอ อาจทาให้ ผ้ไู ม่ประสงค์ดีเข้ามาล้วงความลับ หรือนาอุปกรณ์
เราไปใช้ในทางไม่ดีได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มีกรณี
“เหตุการณ์ ทีม่ หาวิ ทยาลัยแห่งหนึ ง่ ถูกโจมตีด้วยอุปกรณ์ IoT ของมหาวิ ทยาลัยเอง
ไม่ ว่ า จะเป็ นตู้ ขายน้ าอั ต โนมัติ หรื อ ระบบไฟอั จ ฉริยะ ส่ ง ผลให้การเข้ า ถึ ง
อิ นเทอร์เน็ ต เกิ ดความล่ าช้ า สาเหตุห ลักมาจากการใช้ รหัสผ่านแบบดัง้ เดิ มจาก
โรงงาน”

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

เทคโนโลยีนี้สามารถเชื่อมต่อทุกสิ่ ง เข้ากับอิ นเตอร์เน็ตได้ดงั ภาพ

ที่มา: https://2.bp.blogspot.com/-c7R3Z6QXgI8/WH9KnlzPIrI/AAAAAAAAB8A/JZ-VQq8PbSk0lA3ZPSWjATmamVfpQu9VwCLcB/s1600/mainpicture_iot.jpg

การเชื่อมโยงภายในสังคมอัจฉริ ยะ ซึ่งจะเกิ ดขึน้ ในอนาคตอันใกล้
ทางด้านเว็บไซต์ IoT Analytics ได้ทาการสารวจและจัดอันดับ โดยรวบรวม
ข้ อ มู ล ในส่ ว นของ 10 อัน ดั บ แรก ของ IoT application ซึ่ ง อยู่ บ นรากฐานของ
โครงการที่ ท าขึ้ น จริ ง ว่ า มี โครงการแนวไหนบ้ า งที่ ท ั่ว โลกท ากัน (ข้ อ มู ล เดื อ น
กันยายน 2559)

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

อัน ดับที ่ 1 Connected Industry อุต สาหกรรมที่ เชื่ อมโยงกันแบบแข็งแกร่ง
โครงการ IoT ในส่ วนและก๊าซ ในสภาพแวดล้อมที่เป็ นโรงงานอุตสากรรมที่เกี่ยว
โยงเป็ นส่วน IoT ที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของจานวนโครงการ ในส่วนนี้ จะครอบคลุมกว้าง
ไปถึ ง “Things” เช่ น อุป กรณ์การพิ ม พ์ รถเครนหรื อ เหมื อ ง และที่ ใหญ่ ที่ สุ ด คื อ

อุต สาหกรรมน้ ามัน และก๊าซ ซึ่ งสามารถมอนิ เตอร์จากระยะไกลเพื่ อตรวจสอบ
สถานะและสั่งการสิ่ งเหล่านี้ ได้ด้วยอิ นเตอร์เน็ต

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

อันดับที ่ 2 Smart City สาหรับ การจัดการจราจรและสาธารณู ปโภคในการ
ขับ เคลื่อนด้ วย IoT ซึ่ ง 20 % ของโครงการ IoT จะที่ความเกี่ยวข้องกับ Smart City
ในหลาย ๆ เมืองมีความคิ ดริ เริ่ มที่จะสร้างเป็ นเมืองอัจฉริ ยะเร็ว ๆ นี้ โดยตัวอย่างที่
โดดเด่ น อาทิ เมืองบาร์เซโลนาและกรุงลอนดอน ส่วนใหญ่ จะประยุกต์ใช้ในด้าน
การจราจร (อิ นเทล ซี เมนต์ ที่ ทาโซลูชนั ในการจอดรถอัจฉริ ยะในเมืองเบอร์ลิ น )
หรือ แม้ กระทั่งสาธารณู ป โภคอัจฉริ ยะ (ถังขยะอัจ ฉริ ยะในดูไบ) และบางเมื อ งมี
แนวคิ ดในใช้ ข้อมูลการจับคู่เสียงกับข้อความสื่ อสังคมเพื่อตรวจสอบและจัดการ
เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึน้ และปรับไฟตามถนน

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

อันดับที ่ 3 Smart Energy ส่ วนใหญ่ จะถูกผลักดันในสหรัฐอเมริ กาและส่ วน
อื่น ๆ ทวีปเมริ กา ทัง้ ทวีปอเมริ กาเหนื อและใต้ จะมีความแข็งแกร่งของโครงการ
Smart Energy ส่วนใหญ่โครงการได้ริเริ่ มจากโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Grid)
ของเมืองฟอร์ตคอลลิ นส์ และมีการทาโครงการสาธิ ตโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะบน
เกาะเชจู เกาหลีใต้ ซึ่งเน้ นไปที่การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและความน่ าเชื่อถือในการจัด
การพลังงาน

ที่มา: http://www.nuritelecom.com/news/graphics/headers/jeju_spotlight2.jpg

อันดับที ่ 4 Connected Cars: ส่ วนใหญ่ ที่สุดคื อการเชื่อมต่ อกันของรถยนต์
ด้วยการใช้เทคโนโลยี M2M (Machine to machine) รถยนต์นัน้ มีความเกี่ยวโยงกัน
กับ กลุ่ ม IoT ด้ ว ยการเชื่ อ มต่ อ ผ่านโครงข่ ายของเซลลูล าร์ โดยการเชื่ อ มต่ อ กับ
รถยนต์นัน้ มีไว้เพื่อดูแลและแก้ไขปั ญ หาที่อาจเกิ ดขึ้น ตัวอย่างเช่ น Telefonica ใช้
วิ ธี ก ารแก้ ปัญหายานพาหนะโดยการใช้ เ สมื อ นกล่ อ งด าบนเครื่ อ งบินผ่ า น
โปรโตคอล CANBUS (ODB II)

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

ทางสานักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็ นอย่างยิ่ งว่าการทา
ความรู้จกั กับ Internet Of Things : IOT จะเป็ นประโยชน์ ต่ อท่ านผู้อ่านบ้าง เพราะ
ในอนาคตอันใกล้ท่านผู้อ่านคงได้พบกับเทคโนโลยีที่ทาให้สิ่งของสามารถสื่อสาร
กันได้ ซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ แล้วพบกันใหม่กบั “ตอนที่ 7” ในสัปดาห์
หน้ า สาหรับวันนี้ ขอกล่าวคาว่า “สวัสดี”
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