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10 อันดับการประยุกต์ใช้ Internet of Things 
  
 ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของทุกคน ถ้าลองส ารวจอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวเรา
จะพบว่าอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้ผ่านเทคโนโลยีเครือข่าย ประเด็นส าคัญคือ
อุปกรณ์เหล่านี้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เอง โดยผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องเข้าไปสั่งงานอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย
ตนเอง แต่ผู้ใช้งานเพียงควบคุมสั่งงานจากต้นทางและรับข้อมูลแจ้งเตือนจากอุปกรณ์เท่านั้น ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่า “Internet of Things” 
 

 
รูปจาก www.vcharkarn.com 

 
 Internet of Things (loT) หรืออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หมายถึง การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
ในโลกของอินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องมือทาง
การเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน รวมไปถึงเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 เทคโนโลยี Internet of Things มีความจ าเป็นที่จะต้องท างานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท RFID (Radio 
frequency identification) และ Sensors ซึ่งเปรียบเสมือนการเติมสมองให้กับอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งต้องมี
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถรับส่งข้อมูลได้ อย่างไรก็ตามแม้ Internet of Things 
จะเป็นเทคโนโลยีที่มปีระโยชน์ในหลายด้านแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัย
ของอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ดีพอ ก็อาจท าให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาท าสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ 
ต่ออุปกรณ์ข้อมูลสารสนเทศหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลได้ ดังนั้น การพัฒนาไปสู่ Internet of Things  
จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนามาตรการและเทคนิคในการรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย 
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รูปจาก datasciencebe.com 
  
 ทางด้านเว็บไซต์ IoT Analytics ได้ท าการส ารวจและจัดอันดับ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มีผู้ใช้งาน 
บนอินเตอร์เน็ตยอดนิยมหลักๆ 3 แหล่งด้วยกัน ได้แก่ 1) สถิติการค้นหาใน Google 2) การแชร์บน Twitter 
และ 3) จากการที่มีคนพูดถึงบน Linkedin มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
 

รูปจาก iot-analytics.com/iot-applications-q2-2015 
 



3 
 

 อันดับที่ 1 Wearables คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีสามารถติดตั้งใช้งานบนส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย เพ่ือความสะดวกในการใช้งานเพราะสามารถน าติดตัวไปได้ทุกที่ Wearable Computer สามารถท างาน
ได้ทั้งในแบบ Stand alone หรือท างานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนอย่าง Smartphone ผ่านทางแอพพลิเคชั่น อาท ิ
เซ็นเซอร์วัดระยะทางของการวิ่ง วัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดอุณหภูมิรอบๆ การบอกพิกัดต าแหน่งบนโลก 
อุปกรณ์ที่วัดการตรวจจับพฤติกรรมของผู้สวมใส่แล้วแปลงค่าออกมา เช่น พฤติกรรมการนอนหลับ พฤติกรรม 
การออกก าลังกาย รวมถึงการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ เพ่ือแปลงผลไปใช้ในการท าข้อมูลสถิติ และการเข้ าใจใน
พฤติกรรมด้านต่างๆ เป็นต้น ส่วนการท างานเพ่ือใช้ในการควบคุมและท างานร่วมกับอุปกรณ์อย่าง Smartphone 
เช่น การสั่งให้เล่นเพลงจาก Smartphone การแสดงสถานะของการโทรเข้าโทรออก การแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความ 
อีเมล์ Facebook Twitter เข้ามา 
 

 
 

รูปจาก thumbsup.in.th/2013/07/wearable-device-trend 
 

 Wearable Computer ปัจจุบันมีการพัฒนาออกมาเป็นรูปแบบของ Gadget ต่างๆ มากมาย ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. Watch – Wearable Computer แบบประเภทนาฬิกา 
 2. Wrist band – Wearable Computer แบบประเภทสายรัดข้อมือ 
 3. Glass – Wearable Computer แบบประเภทแว่นตา  
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รูปจาก thumbsup.in.th/2013/07/wearable-device-trend 
 
 อันดับที่ 2 Smart city หรือเมืองอัจฉริยะ หมายถึง เมืองที่มีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือท าให้
คุณภาพชีวิตของพลเมืองนั้นดีขึ้น ส่งผลให้การใช้ชีวิตนั้นสะดวกสบายพลเมืองสามารถเข้าถึงการบริการของ
เมืองนั้นได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่เพ่ิมมากขึ้นด้วย ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 
เช่น การจัดการพลังงานไฟฟ้า ระบบจัดการน้ า จัดการขยะ ระบบตรวจจับและเฝ้าระวังความปลอดภัยจาก
สิ่งแวดล้อมในสังคม เป็นต้น 
 

 
 

รูปจาก www.districtoffuture.eu 
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 อันดับที่ 3 Smart home หรือบ้านอัจฉริยะ เป็นการรวมโครงข่ายการสื่อสาร (Communication 
Network) ของที่อยู่อาศัยรวมเข้าด้วยกันเพ่ือเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการ การตรวจตราดูแล รวมทั้ง
สามารถเข้าถึงการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งการควบคุมอาจควบคุมได้ทั้งจากภายในที่บ้านเองหรือควบคุม
จากภายนอกก็ได้ โครงสร้างของ Smart home จะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรกต้องมี
อุปกรณ์ Smart Device ใช้ส าหรับเชื่อมโยงเข้ากับส่วนที่สอง คือ เครือข่าย (Smart home network) และ
ส่วนที่สาม คือ ส่วนควบคุมหลักที่เปรียบเสมือนสมองของบ้าน ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมให้บ้านท างาน 
ตามแบบที่เราต้องการได้ เรียกว่า Intelligent control system เมื่อบ้านดังกล่าวมีองค์ประกอบครบทั้ง  
3 ส่วนแล้วจึงจะถือได้ว่าเป็น Smart home 
          งานวิจัยของ smart home ในปัจจุบันจะเป็นการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัย
ภายในบ้าน สามารถแบ่งกลุ่มงานวิจัยออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามความต้องการคือ 
 1. เพ่ือความสะดวกสบาย เช่น ประตูอัตโนมัต ิรีโมทอัจฉริยะ 
 2. เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นงานวิจัยในการเพ่ิมความสามารถให้กับกล้องวงจรปิด
นอกเหนือจากการบันทึกภาพเพียงอย่างเดียว เช่น เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว และระบบการแจ้งเตือน  
 3. เพ่ือประหยัดพลังงาน เช่น การเปิดปิดไฟอัตโนมัติตามแสงอาทิตย์ หรือปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีคน
อยู่ รวมไปถึงการบริหารจัดการพลังงานในกรณีที่ติดตั้งแผงวงจรโซลาร์เซลล์ 
 4. เพ่ือดูแลสุขภาพของผู้อาศัยภายในบ้าน เช่น จะติดตั้งเซนเซอร์ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจจับไฟไหม้ 
โดยส่งสัญญาณ เมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ 
 

 
 

รูปจาก www.witura.com 
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 อันดับที่ 4 Industrial internet เป็น IoT ส าหรับภาคอุตสาหกรรมและโรงงานการผลิต ขณะที่บริษัท
ทางด้านวิจัยทางการตลาด เช่น Gartner หรือบริษัททางด้านเครือข่ายเช่น Cisco ได้มองว่า Industrial internet 
นี้เป็นสิ่งที่สามารถสร้างโอกาสและความเป็นไปได้มากที่สุดแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม Industrial internet ก็ไม่ใช่
สินค้าส าหรับผู้บริโภคทั่วไป อย่างเช่น Smart home หรือ Wearable ที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากกว่า 
 

 
 

รูปจาก jkvoltage.com/for-industrial-internet-of-things-success-standardize 
 
 อันดับที่ 5 Smart grid หรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารมาบริหารจัดการควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาด (Distributed Energy Resource : DER) และระบบบริหารการใช้
สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้บริการกับผู้เชื่อมต่อกับโครงข่ายผ่านมิเตอร์อัจฉริยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัยเชื่อถือได้ พร้อมทั้งคุณภาพของไฟฟ้าได้มาตรฐานสากล 
 Smart grid เกิดจากการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ และระบบสื่อสารเข้าไว้ด้วยกันเป็น
โครงข่าย ซึ่งโครงข่ายดังกล่าวจะสนับสนุนการท างานซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
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 1. อิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว (Electronics and Embedded Systems) 
 2. ระบบควบคุมอัตโนมัติ (System Control and Automation) 
 3. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 

 
 

รูปจาก powertown.no/ 
 
 อันดับที่ 6 Connected car เป็นรถยนต์อัจฉริยะที่มีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
ซึ่งการติดตั้งระบบเครือข่ายดังกล่าวจะช่วยให้รถยนต์สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และแบ่งปันอินเทอร์เน็ต
ให้กับอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่อยู่ภายในและภายนอกนอกรถยนต์ได้ เทคโนโลยี Connected car เป็นการพัฒนาต่อ
ยอดจากแนวคิดของรถยนต์อัจฉริยะซึ่งมกีารติดตั้งเทคโนโลยีพิเศษอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ขับรถ ทั้งในด้านความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบาย โดยมีการเพ่ิมเติมในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส่งผลให้รถยนต์
สามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งอ่ืนๆ ได้เองอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม Connected car ก็ยังมีการปรับตัวที่ช้ากว่า
รูปแบบอ่ืนเนื่องจากวงรอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์จะต้องใช้เวลาประมาณ 2 - 4 ปี ท าให้มีการพูด
ถึงในเรื่องนี้ยังมีไม่มากนัก ในส่วนของ BMW และ Ford ก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาเป็นรูปร่างมากนัก ถึงแม้
ทาง Google, Microsoft และ Apple ได้ประกาศเปิดตัวฟอร์มส าหรับ Connected car ไปกันบ้างแล้ว 
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รูปจาก www.wired.com 
 
 อันดับ 7 Connected health เป็นแนวคิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับระบบสุขภาพแบบ
ครบวงจร โดยเชื่อมโยงบริการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงผู้รับบริการ 
ปลายทางเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลทั้งในเมืองและในพ้ืนที่ห่างไกล ผู้ป่วย แพทย์ ร้านขายยา 
สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บริษัทประกัน ไปจนถึงลูกจ้าง พนักงาน และบ้านเรือน 
 ระบบ Connected health นี้จะช่วยให้โรงพยาบาลขยายขอบเขตการประสานความร่วมมือกันได้อย่าง
ครอบคลุม ท าให้ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ช่วยพัฒนาการให้บริการควบคู่ไปกับการควบคุมค่า ใช้จ่าย 
นอกจากนี้ยังช่วยเชื่อมโยงบุคลากรทางการแพทย์ถึงกัน และเชื่อมโยงแพทย์เข้ากับข้อมูลส าคัญต่างๆ ช่วยให้
แพทย์สามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและให้ค าแนะน าผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ป่วยมี
บทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น 
 แนวคิดของระบบ Connected health, Digital health หรือ Smart medical ยังไม่ได้เป็นที่
แพร่หลายมากนักซึ่งทางผู้พัฒนาก็ได้ปล่อยตัวระบบและอุปกรณ์มาให้ใช้งานบ้างแล้ว เช่น CellScope หรือ 
Swaive ส าหรับในประเทศไทยทางโรงพยาบาลสมิติเวชและบีเอ็นเอช ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ได้ร่วมมือ
กันคิดค้นแอพพลิเคชั่นชื่อว่า Samitivej Connect by TrueMove H และ BNH Connect by TrueMove H 
เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยสื่อสารกับโรงพยาบาลได้ทันท่วงที โดยมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตารางการ
นัดแพทย์ การส่งรถพยาบาลมาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป เสมือนได้รับการดูแลจาก
โรงพยาบาลตลอดเวลาในแบบที่เป็นส่วนตัว ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการให้บริการทางการแพทย์ในยุคดิจิตอล โดย
น าเทคโนโลยีทางด้านไอทีมาเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเพ่ือให้บริการแบบไร้ข้อจ ากัด 
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รูปจาก www.electronics-eetimes.com 

 
 อันดับ 8 Smart farming หรือฟาร์มอัจฉริยะ คือ การน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับ
งานด้านการเกษตรเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกร เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะนั้นตั้งอยู่บนแนวคิด 
ของการท าเกษตรสมัยใหม่ที่เรียกว่า เกษตรแม่นย าสูง เป็นกลยุทธ์ในการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยท าให้เกษตรกรสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่มากที่สุด รวมไปถึงเรื่องการดูแล
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวคิดนี้สามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้งฟาร์มพืชและสัตว์ ฟาร์มอัจฉริยะนี้จะมีความแตกต่าง
กับฟาร์มธรรมดาอยู่ตรงที่ การใช้ทรัพยากรนั้นท าได้อย่างแม่นย าและตรงต่อความต้องการของพืชและสัตว์  
ซ่ึงช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรและได้ผลผลิตที่ออกมาตรงตามความต้องการของผู้ดูแลมากที่สุด 
 

 
 

รูปจาก www.ragusanews.com 
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 อันดับที ่9 Smart retail เป็นการน าเทคโนโลยตี่างๆ เข้ามาช่วยเพ่ิมโอกาสในการด าเนินธุรกิจห้างร้านได้
เป็นอย่างดี ด้วยการเพ่ิมประสบการณ์ที่ดีส าหรับลูกค้าในการซื้อสินค้า โดยส่งข้อมูลสินค้าไปยังอุปกรณ์ Smart 
Phone ของลูกค้าส่งผลให้ธุรกิจห้างร้านมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ในตอนนี้ระบบดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
ใช้งานซึ่งยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เพราะยังมีการใช้งานกับสินค้าเฉพาะกลุ่ม จึงต้องดูกันต่อไปว่าในอนาคต
จะมีแนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางใด 
 

 
 

รูปจาก www.slideshare.net 
 
 อันดับที่ 10 Smart Supply Chain หรือการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง การจัดการในส่วนของ
กระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิตกับผู้ขายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เพ่ือช่วยลดต้นทุนในการผลิตอันน าไปสู่ 
การเพ่ิมผลก าไรของกิจการได้ในที่สุด โดยกระบวนการจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต 
(Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดจ าหน่าย 
(Distribution) ตลอดจนการขนส่ง (Transportation) ซึ่งมีผลส าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
 นอกจากนี้ Smart Supply Chain ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเท่านั้น แต่ที่
ส าคัญจะสร้างความสัมพันธ์เชื่อมต่อกับองค์กรอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้จัดหาวัตถุดิบ/สินค้า 
(Suppliers) บริษัทผู้ผลิต (Manufactures) บริษัทผู้จ าหน่าย (Distribution) รวมถึงลูกค้าของบริษัท จึงเป็น 
การเชื่อมโยงกระบวนการด าเนินธุรกิจทุกขั้นตอนที่ เกี่ยวข้องด้วยกันเป็นห่วงโซ่หรือเครือข่ายให้เกิด  
การประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในกระบวนการต่างๆ นั้นจะมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ ท าให้ 
การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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รูปจาก www.aimms.com 
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http://www.pctodaythailand.com/diy-smarthome/ 
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