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1. บทน ำ 

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคการผลิตที่ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้มีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะเพ่ิมผลผลิตได้รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้นอีกทั้งยัง
สามารถลดของเสียที่เกิดจากการผลิตลงหรือในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณท์ี่ใช้ในกระบวนการต่างๆยังสามารถ
ท างานได้อย่างรวดเร็ว แม่นย าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการน าเทคโลยีดิจิทัลและ
อินเทอร์เน็ตมาบูรณาการในรูปแบบหรือลักษณะต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เป็นส่วนส าคัญที่
ท าให้อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือระบบต่างๆ สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้ภาคอุตสาห 
กรรมในปัจจุบันและอนาคตจึงน าเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้มากยิ่งขึ้น การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตหรือกระบวนการลดต้นทุนนั้นเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและส าคัญมากในการที่จะท าให้โรงงาน
อุตสาหกรรมนั้นมีผลก าไรที่มากขึ้น เทคโนโลยี IoT ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมหรือเรียกว่า Industrial Internet of 
Things (IIoT) จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือระบบต่างๆ สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้เป็น
เครือข่าย (การประยุกต์ใช้เทคโลยี Internet of Things ในภาคอุตสาหกรรม, 2561) โดยสามารถควบคุมและสั่ง
การท างานได้จากพนักงานเพียงไม่กี่คน ซึ่งในส่วนนี้ยังเป็นการช่วยลดค่าจ้างในการจ้างพนักงานเข้ามาท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมและยังสามารถสร้างต าแหน่งของงานบางสายงานให้มากกว่าในอดีต 

 
2. องค์ประกอบส ำคัญในกำรประยุกต์ใช้ IoT 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ส าหรับการจัดการอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 
คือ การเชื่อมต่อ (Connectivity), การเก็บข้อมูล (Data Collection/ Data Acquisition), การบูรณาการข้อมูล 
(Data Integration) และ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis / Data Analytics) และการแสดงผล 
(Visualization) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 การเชื่อมต่อ (Connectivity) 
 การเชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการดึงข้อมูลส าคัญหรือสั่ งการควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ได้
จากส่วนกลาง ประโยชน์ของการเชื่อมต่อที่ส าคัญคือจะสามารถท าให้เห็นถึงภาพรวมของกระบวนการผลิตทั้งใน
ระบบเล็กๆจนไปถึงระบบที่ใหญ่ขึ้นและแสดงผลออกมาตามเวลาจริง (Real-time) ซึ่งจะท าให้ทราบข้อมูลของ



กระบวนการผลิตได้ถูกต้องและแม่นย ายิ่งขึ้น ในส่วนของการสื่อสารหรือควบคุมเครื่องจักรจะต้องติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุม เช่น โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ไมโครคอมโทรล
เลอร์ (Microcontroller : MCU) แสดงดังภาพที่ 1 และ 2 ตามล าดับ ร่วมกับเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์และท า
การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับโรรงงานขนาดใหญ่จะมีระบบตรวจสอบ ควบคุมก ากับดูแลและ
เก็บข้อมูลท างานเครื่องจักร เช่น ระบบสกาด้า (Supervisory Control and Data Acquisition : SCADA) แสดง
ดังภาพที่ 3 อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้โดยการสร้างแอพพลิเคชัน (Application) ต่างๆเพ่ือใช้ในการ
ควบคุมหรือตรวจสอบการท างานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการท างาน 

 

 
 

ภำพที่ 1 Programmable Logic Controller : PLC 
ที่มำ : https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1z1MKQVXXXXbEXFXXq6xXFXXXd/FX-30MR-FX-30MT-PLC-
industrial-control-panel-programmable-logic-controller-51-micro-controller.jpg_Q90.jpg_.webp 

 

 
 

ภำพที่ 2 Microcontroller : MCU 
ที่มำ : https://www.microchip.com/en-us/solutions/motor-control-and-drive/motor-control-

products/32-bit-microcontrollers-for-motor-control-applications/_jcr_content/ 



 
 

ภำพที่ 3 โปรแกรม Supervisory Control and Data Acquisition : SCADA 
ที่มำ : https://www.entech.ltd.uk/images/DCOverviewScreen.jpg  

 
 2.2 การเก็บข้อมูล (Data Collection/ Data Acquisition)  
 ข้อมูลการท างานของเครื่องจักรเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานะการท างาน ประสิทธิภาพการท างานรวมไป
ถึงระยะเวลาในการซ่อมบ ารุง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้ได้ผลิตที่มากที่สุดและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการ
เก็บข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพ่ือใช้ในการตรวจสอบการท างานว่าเครื่องจักรท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพหรือไม่ผลิตชิ้นงานออกมาแล้วได้ชิ้นงานที่ดีและเสียในปริมาณเท่าไรหรือเครื่องจักรเหล่านี้ใกล้จะถึง
เวลาซ่อมบ ารุงหรือยัง การเก็บข้อมูลต่างๆนี้จะเป็นข้อมูลที่มีปริมาณที่มากดังนั้นการใช้เทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วย
ในการเก็บและบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดภาระการ
ท างานของพนักงานที่จะต้องท าหน้าที่จดบันทึกผลข้อมูลต่างๆซึ่งในการท างานของพนักงานหลายครั้งเกิดความ
ผิดพลาดในการเก็บและบันทึกผลข้อมูลส่งผลให้การท างานของเครื่องจักรท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือ
เครื่องจักรอาจจะช ารุดเสียหายก่อนระยะเวลาที่เหมาะสมได้ อีกทั้งข้อมูลที่ถูกเก็บสามารถน าไปไว้ในระบบคลาวด์ 
(Cloud Storage) ได้ ซึ่งระบบนี้มีข้อดีคือข้อมูลที่เก็บนั้นไม่เกิดการสูญหายได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากที่
ใดก็ได้บนโลกเมื่อท าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังภาพที่ 4 
 



 
 

ภำพที่ 4 Data collection framework in IoT 
ที่มำ : https://www.researchgate.net/publication/339047494_Reusable_Mesh_Signature_Scheme_ 

for_Protecting_Identity_Privacy_of_IoT_Devices 
 

 2.3 การบูรณาการข้อมูล (Data Integration) 
  การบูรณาการข้อมูลนั้นเป็นการที่ผู้ใช้ท าการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเพ่ือที่จะดึงข้อมูลที่ได้จาก
เครื่องจักรมาเก็บไว้เพ่ือที่จะได้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้คราวหลัง เช่น ในกรณีที่เครื่องจักรเกิดความ
เสียหายหรือไม่สามารถท างานได้ตอนที่ผู้ดูแลเครื่องจักรไม่อยู่ ดังนั้นเพ่ือที่จะท าให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตสินค้า
ให้น้อยที่สุดผู้ดูแลเครื่องจักรสามารถตรวจสอบข้อมูลการท างานย้อนหลังได้ว่าเครื่องจักรตัวนั้นมีอาการเสียในช่วง
วันและเวลาไหนเพ่ือน าไปวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถท างานได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถแสดงผลข้อมูลได้หลายช่องทางโดยสามารถแสดงผลหน้าจอหลักและ
ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันได้ตามเวลาจริง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดตามผลการท างานของ
เครื่องจักรรวมถึงผลลิตที่ได้จากหลายช่องทาง ซึ่งข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ควบคุมเป็นข้อมูลที่แสดงตามเวลาจริง 
(Real-time)  
 



 
 

ภำพที่ 5 Data Integration 
ที่มำ : https://images.assetsdelivery.com/compings_v2/rashadashurov/rashadashurov1909/ 

rashadashurov190904789.jpg  
 
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis / Data Analytics) และการแสดงผล (Visualization) 
  การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญมากอีกส่วนหนึ่งเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับช่วยใน
การเพ่ิมผลผลิตให้ได้มากขึ้นรวมถึงสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
เครื่องจักรหรือระบบต่างๆได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นย า โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยค านวณตาม
หลักการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล สถิติ เป็นต้น เพ่ือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในข้อมูลที่เป็นเชิงลึก
และแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย เช่น ตัวเลข รูปภาพ ตาราง กราฟและแผนภูม ิเป็น
ต้น โดยแสดงผลทางหน้าจอแสดงผลหลัก เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชัน ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน นอกจาก
จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและในปัจจุบันได้แล้วยังสามารถวิเคราะห์หรือท านายข้อมูลในอนาคตได้อีกด้วย  
เช่นสามารถท านายผลผลิตที่สามารถผลิตที่ได้ในช่วงเวลาต่างๆในอนาคต เพ่ือที่จะสามารถน าข้อมูลที่ได้มาค านวณ
และวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นย า ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวชี้วัดในการผลิตได้ เช่น ค่าประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness หรือ OEE) แสดงดังภาพที่ 5 และ 6 
 

 
 

ภำพที่ 5 ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
ที่มำ : https://www.mostori.com/blog_picb/190513311010calculate-oee-efficiency 

-monitor-eng.jpg  



 
 

ภำพที่ 6 การแสดงผลค่า OEE บนโปรแกรม 
ที่มำ : https://exsheets.com/wp-content/uploads/2021/03/OEE-dashboard-excel-light.jpg  

 
3. กำรประยุกต์ใช้งำน 
 การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT ส าหรับการจัดการอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายที่
สามารถควบคุมการท างานร่วมกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อ การ
ประยุกต์ใช้งานในรูปแบบดังกล่าวในด้านของการจัดการอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีดังต่อไปนี้ 
  
 3.1 อุตสาหกรรมและการผลิต 
 การน าระบบควบคุมเครื่องจักรกลการผลิตในรูปแบบของการน าหุ่นยนต์มาเป็นตัวช่วยหลักในการ
ผลิตในอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคต โดยการน าหุ่นยนต์มาช่วยในการผลิตนั้นเพ่ือจะที่
ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนจากการผลิต ซึ่งข้อดีของการน าหุ่นยนต์มาใช้ในระบบการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสามารถช่วยในเรื่องของการท างานแทนพนักงานในสภาพแวดล้อมที่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ เช่น เสียงดัง อุณหภูมิสูงและสารเคมีช่วยให้พนักงานไม่ต้องท างานในสภาพแวดล้อมที่เป็น
อันตรายต่อร่างกายรวมถึงการยกของหนัก (เสกสรรญ จันทะวงษาและณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล, (2560)) 
 



 
 

ภำพที่ 7 การน าหุ่นยนต์มาช่วยในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ที่มำ : https://f.ptcdn.info/032/033/000/1435909320-EyWwB5WU57-o.jpg  

 
 3.2 ระบบการจัดการเกษตรอัจฉริยะ 
 การน าระบบเซนเซอร์ต่างๆ มาใช้ร่วมกับการท าการเกษตร เช่น เซนเซอร์วัดความชื้น ปริมาณความ
เข้มแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณน้ า เป็นต้น โดยมีอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ควบคุมสั่งการท างาน
ของเซนเซอร์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เปรียบเสมือนสมองท าให้ที่ควบคุมสภาพแวดล้อมโดยรอบในการท าการเกษตร
ให้เหมาะสมที่สุดเพ่ือให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เกษตกรจ านวน
มากในการดูแล อีกท้ังยังสามารถช่วยเกษตรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้รวมไปถึงการช่วยวิเคราะห์การเจริญเติบโต
และวางแผนการเพาะปลูกเพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตของพืชแต่ละชนิดได้อีกด้วย (ธิติศักดิ์ โพธิ์ทอง ประสิทธิ์ เมฆอรุณ 
และสิทธิชัย ชูส าโรง, (2562))  
 

 
 

ภำพที่ 8 การน าหุ่นยนต์มาช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
ที่มำ : https://dmexco-lightsails-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2021/05/03005013/smart-farming-scaled.jpg  



 3.3 ระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย ์
      อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ที่ใช้ในการตรวจวัดข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ส าคัญในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สุขภาพร่างกายของแต่ละคนในช่วงเวลาต่างๆ เช่น ตรวจวัด
การนอน การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และออกซิเจนในเลือด เป็นต้น เพ่ือใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์
สภาพร่างกายระหว่างวันก่อนหรือขณะท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน และว่ายน้ า เป็นต้น อีกทั้ง
ในปัจจุบันยังสามารถน าข้อมูลของออกซิเจนในเลือดไว้ใช้ในการวิเคราะห์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้
อีกด้วย ซ่ึงค่าออกซิเจนในเลือดหากมีค่าต่ ากว่าที่ก าหนดอาจจะเป็นสาเหตุที่น าไปสู่การเสียชีวิตในผู้ป่วยได้ (ณยฎา 
ธนกิจธรรมกุล, (2564))  

 
 

ภำพที่ 9 นาฬิกาสมาร์ทสมาร์ทวอทช์ (Smart Watch) ที่วดัค่าออกซิเจนในเลือดได้ 
ที่มำ : https://apicms.thestar.com.my/uploads/images/2020/10/03/884299.jpeg 
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