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รายงานการเข	าร
วมโครงการเอพีโอ 
19-RP-14-GE-WSP-B: Workshop on the Internet of Things for Productivity Enhancement  

ระหว
างวันท่ี 27-31 พฤษภาคม 2562 
ณ เมืองไทเป ไต	หวัน 

จัดทําโดย นางสาวอรุณธิตา สุจริตจิตร นักวิทยาศาสตร�ชํานาญการ กรมส งเสริมอุตสาหกรรม 
ระหว างวันท่ี 27-31 พฤษภาคม 2562 

ส
วนท่ี 1 เนื้อหา/องคIความรู	จากการเข	าร
วมโครงการ  
(ควรมีความยาวเพียงพอกับเน้ือหาสาระ องค*ความรู� และประสบการณ*ท่ีได�รับ โดยเฉพาะใจความสําคัญจากการบรรยาย 
เอกสารประกอบการบรรยาย และการศึกษาดูงาน) 

1.1 ท่ีมาหรือวัตถุประสงค�ของโครงการโดยย อ (สรุปจากเอกสาร Project Notification หรือสไลด�การบรรยาย) 
การ Workshop ในคร้ังน้ี เปKนการแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ�ของประเทศสมาชิก APO เก่ียวกับ 

IoT (Internet of Things) ในประเด็นต างๆ เช น รูปแบบ โครงการท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนนโยบายต างๆท่ีเก่ียวข�องในการ
ผลักดันและสนับสนุนการใช� IoT 

1.2  เน้ือหา/องค�ความรู�ท่ีได�จากกิจกรรมต างๆ พร�อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย างประเด็นท่ีสามารถนํามา
ปรับใช�ในองค�กรหรือประเทศไทย (สามารถจําแนกตามหัวข�อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย) ได�แก  
 การบรรยาย 

1. Introduction to the Internet of Things โดย Dr. Tan Hwee Pink  
 Internet of Things คือ ทุกอย างบนโลกท่ีสามารถเช่ือมต อกับเครือข าย เพ่ือแลกเปล่ียนและ

แบ งป\นข�อมูล โดยมีเป]าหมายว าอุปกรณ�ทุกอย างเชื่อมโยงข�อมูลระหว างกันโดยมีมนุษย�เก่ียวข�องน�อยท่ีสุด และทําหน�าท่ีเช่ือม
ระหว างข�อมูลจากโลกดิจิทัลกับโลกทางกายภาพให�ใกล�ชิดกันท่ีสุด ซ่ึงความคิดแบบน้ีเกิดขึ้นต้ังแต ป̀ 1970 จากแนวคิดท่ีช่ือว า 
Pervasive Computing ท่ีนักพัฒนาสมัยน้ันต�องการสร�างคอมพิวเตอร�ท่ีสามารถใช�งานได�ทุกท่ี ทุกเวลา รองรับข�อมูลได�หลาย 
Format และท่ีสําคัญคือสามารถส งต อหน�าท่ีไปยังคอมพิวเตอร�เคร่ืองอ่ืนๆ ได� ตรงข�ามกับ Desktop Computing ท่ีเน�นการ
ทํางานจบทุกข้ันตอนภายในเคร่ือง เพราะข�อจํากัดทางกายภาพและระบบในเวลาน้ัน 

สําหรับคําว า Internet of Things น้ัน เกิดขึ้นในป̀ 1999 โดย Kevin Ashton, Co-Founder ของ 
Auto-ID Labs MIT นําเสนอ Solution เชื่อมโยงสิ่งของด�วยคล่ืนวิทยุระบุตัวตน (RFID) แก บริษัท P&G แต กลับใช�ชื่อในการ
นําเสนอว า “Internet of Things” เพ่ืออธิบายคุณสมบัติของเทคโนโลยีท่ีทําให�ส่ิงของแลกเปล่ียนข�อมูลระหว างกันได�เอง 

การทํางานของ IoT น้ันเปKน Ecosystem ประกอบด�วย 1) Smart Device อุปกรณ�ท่ีมีหน�าท่ี
เฉพาะ เปKนจุดเร่ิมต�นท่ีตอบโจทย�การใช� IoT โดยจําเปKนต�องมีส วนประกอบอย าง Microprocessor และ Communication 
Device อยู ภายในเพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูล 2) Cloud Computing หรือ Wireless Network สื่อกลางรับส งข�อมูลจาก Smart 
Device ไปยังผู�ใช� ซ่ึงมีท้ังการส งข�อมูลผ านระบบ Wireless ไปยังผู�ใช�และการส งผ าน Cloud Computer ซ่ึงการส งข�อมูลไปยัง 
Cloud ช วยรองรับการใช�งาน Smart Device จํานวนมากกว า ระยะทางไกลกว า รวมถึงอาจมีการติดต้ังระบบแปลงการ
แสดงผลข�อมูลให�เหมาะกับผู�ใช�ในส วนน้ีได� 3) Dashboard ส วนแสดงผลและควบคุมการทํางานในมือของผู�ใช� อยู ในรูปของ 
Device หรือแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร�หรือ Smartphone ผู�ใช�จะดูข�อมูลท่ี Smart Device ส งมา ตรวจสอบสถานะของ
อุปกรณ�และระบบ รวมถึงถ ายทอดคําสั่งใหม ไปยัง Smart Device จากส วนน้ี 

IoT สามารถเช่ือมต อหน�าท่ีไปยังอุปกรณ�อ่ืนๆ เช น Smartwatch หรือ Smartband ท่ีเก็บข�อมูล
สุขภาพเราส งไปแสดงผลอย างละเอียดบน Smartphone และ Sensor ต างๆ ท่ีจับความผิดปกติและแสดงผลบนคอมพิวเตอร�  

2. Opportunities and challenges of the Internet of Things in industry, agriculture and 
in the public sector โดย Dr. Tan Hwee Pink  

ความสามารถในการเช่ือมต ออุปกรณ�ท่ีหลากหลายเข�ากับโครงข ายอินเทอร�เน็ตเปwดโอกาสให�มี
การประยุกต�ใช�งานท่ีหลากหลายและกว�างขวางมาก โดยรูปแบบการเช่ือมต ออุปกรณ�เซ็นเซอร�ต างๆ จํานวนมากเข�ากับ
โครงข าย จะช วยให�สามารถตรวจวัดข�อมูลท่ีหลากประเภทประเภทได�เปKนจํานวนมาก และช วยให�สามารถนําข�อมูลเหล าน้ันมา
วิเคราะห�และแสดงผลแบบกราฟฟwกเพ่ือช วยในการตัดสินใจได�เม่ือนําระบบดังกล าวผนวกเข�ากับระบบ Big Data จะช วยให�
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สามารถวิเคราะห�ข�อมูลท่ีมีความซับซ�อน มีจํานวนมาก และทันเหตุการณ� (real-time) ตัวอย างของการประยุกต�ใช�งาน 
Internet of Things ในภาคส วนต างๆ เช น 

1) ด�านการเกษตร อาศัยการทํางานร วมกันของระบบเซ็นเซอร�ท่ีวัดความช้ืน ปริมาณแสงแดด 
อุณหภูมิ ระบบ ฐานข�อมูลพืช และระบบให�นํ้า ปรับปริมาณแสง และระบบปรับอุณหภูมิ ท่ีทํางานสอดคล�องกันเพ่ือสร�าง
สภาวะแวดล�อมท่ีเหมาะสมต อการเจริญเติบโตของพืชมากท่ีสุด และแม นยําท่ีสุด ระบบดังกล าวนอกจากจะช วยให�เกษตรกร
ประหยัดและใช�ทรัพยากรเท าท่ีจําเปKน ยังช วยให�เกษตรกรสามารถประมาณการช วงเวลาเก็บเก่ียวและปริมาณพืชผลท่ีจะได�อีก
ด�วย  

2) ด�านอุตสาหกรรม อาศัยโครงข ายข�อมูลขนาดใหญ ท่ีเชื่อมต ออุปกรณ� เคร่ืองจักร เคร่ืองวัด 
และระบบการควบคุมในระบบอุตสาหกรรมเข�าด�วยกัน การส งข�อมูลผ านโครงข ายจะช วยให�อุปกรณ�และระบบต างๆมีการ
ทํางานท่ีแม นยํา สามารถทํางานสอดคล�องกันได�โดยไม ต�องการการเก็บข�อมูลเก่ียวกับสภาพของเคร่ืองจักร เช น อุณหภูมิ การ
สั่น การหมุน นอกจากจะช วยตรวจสอบความผิดปรกติของเคร่ืองจักรได� ยังช วยใช�คาดการณ�เวลาท่ีจําเปKนต�องเปล่ียนอะไหล 
ของอุปกรณ�เม่ือถึงเวลาเสียได� ซ่ึงจะช วยลดค าใช�จ ายในการเปลี่ยนอะไหล ใหม โดยไม จําเปKนได� นอกจากน้ีการเช่ือมต อข�อมูล
ระหว างร�านสะดวกซ้ือ ระบบโลจิสติกส� และโรงงาน จะช วยให�สามารถบริหารการผลิตและกระจายสินค�าให�ได�ประสิทธิภาพ
มากข้ึน  

3) ด�านโลจิสติกส� IoT จะเข�ามามีส วนช วยในการพัฒนาระบบคมนาคมและการจัดการโลจิสติกส�
โดย ช วยสนับสนุนให�มีการเช่ือมต อข�อมูลระหว างยานพาหนะด�วยกัน หรือระหว างยานพาหนะและระบบควบคุมการจราจรอื่น 
เช น ระบบสัญญาณ การจราจร ระบบข�อมูลสภาพจราจร หรือการนําเอาระบบดังกล าวมาใช�กับระบบขนส งมวลชนท่ีจะช วยให�
การบริการมีความปลอดภัย สะดวก และ ตรงเวลามากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี การนําระบบดังกล าวไปใช�ในการขนส งสินค�าจะทําให�
สามารถทราบตําแหน งยานพาหนะ ทราบสถานการณ�รับ-ส ง สินค�า อันส งผลให�การจัดการสินค�าคงคลังมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 

4) ด�านการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภค ระบบการจัดการพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีมี
ประสิทธิภาพจะต�องมีการตรวจวัดท่ีแม นยํา การประมวลผลในภาพรวม และการประมาณการท่ีมีความเช่ือถือได� ระบบ IoT 
จะถูกนํามาประยุกต�ใช�ในลักษณะการตรวจวัดระยะไกล (telemetry) เช น ระบบ smart meter ซ่ึงมีความสามารถในการวัด
ปริมาณการใช� สาธารณูปโภค หรือวัดคุณภาพสาธารณูปโภค ก อนจะส งข�อมูลดังกล าวไปยังหน วยประมวลผลกลางเพ่ือใช�ใน
การวิเคราะห�ในภาพรวมต อไป  

5) ด�านการแพทย� การประยุกต�ใช�เทคโนโลยี IoT เพ่ือระบบสาธารณสุขโดยการใช�อุปกรณ� IoT ท่ี
เก็บข�อมูลสุขภาพ และสัญญาณทางร างกาย (bio signals) เช น สัญญาณชีพจร ความดันโลหิต คุณภาพการนอน การเคล่ือนท่ี 
การหายใจ ผ านการใช�อุปกรณ�สวมใส  (wearable devices) เพ่ือรวบรวมและประมวลผลออกมาเปKนข�อมูลสุขภาพ ซ่ึงสามารถ
เก็บข�อมูลการเจ็บป|วยท่ีมีประโยชน�ต อการวินิจฉัยก อนท่ีคนไข�มาถึง การดูแลของแพทย� การคาดการณ�และการวินิจฉัยการ
เจ็บป|วยล วงหน�า (predictive diagnostic) การแจ�งเตือน การเจ็บป|วยทันที และระบบติดตามการแพร กระจายของโรค ซ่ึง
ข�อมูลและค าสถิติการเจ็บป|วยและสุขภาพของ กลุ มประชาชนโดยรวมจะเปKนประโยชน�ต อการวางแผนทางสาธารณสุข  

3. Improving productivity through the leveraging the internet of things (The Singapore 
case) โดย Mr. Alfred Wu เปKนการบรรยายเก่ียวกับ review กรณีศึกษาเก่ียวกับยุทธศาสตร�/กลยุทธ�ด�าน IoT จากประเทศ
สิงคโปร� 

ป\จจุบัน ประเทศสิงคโปร� เปKนประเทศท่ีกําลังยกระดับสู ความเปKน Smart City อย างต อเน่ือง 
รัฐบาลสิงคโปร�มีวิสัยทัศน�ในการพัฒนาอย างชัดเจน หน วยงานด�านเทคโนโลยี และภาคการศึกษารับไม�ต อนโยบายจากรัฐบาล 
ตลอดจนพลเมืองสิงคโปร�เองท่ีพัฒนาตนเองอย างไม หยุดย้ัง สิงคโปร�มีเครือข ายอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงกระจายครอบคลุมท่ัว
ประเทศ ซ่ึงไม เพียงแต ครัวเรือนและออฟฟwศท่ีได�ประโยชน�จากการเชื่อมต อ แต ยังหมายถึงการนําเครือข ายอัจฉริยะในรูปแบบ
ต าง ๆ เข�ามาใช�งานได�สะดวกมากขึ้นด�วย ตัวอย างเช น โครงการ Smart Lighting ท่ีรัฐบาลสิงคโปร�ตัดสินใจทยอยเปลี่ยน
หลอดไฟถนนบนเกาะให�เปKนหลอด LED (Light Emitting Diodes) สามารถควบคุมได�จากระยะไกล ภายใต�ระบบ The 
Remote Control and Monitoring System หรือ RCMS ซ่ึงทําให�หน วยงานต�นสังกัดสามารถทราบสถานะการทํางานของ
หลอดไฟเหล าน้ันได�ตลอดเวลา และช วยให�การเปล่ียนหลอดไฟเสีย หรือทํางานผิดปกติทําได�สะดวกมากข้ึนด�วย อีกท้ังยังพบว า
หลอดไฟดังกล าวมีอายุการใช�งานเฉล่ียท่ี 10 ป̀ขึ้นไป ซ่ึงนานกว าหลอดไฟธรรมดาท่ีใช�อยู ถึง 7 ป̀ นอกจากน้ี สิงคโปร�ยังมีการใช�
เทคโนโลยีอัจฉริยะควบคุมหลอดไฟให�ปรับสภาพได�ตามความเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศด�วย  
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ในระดับครัวเรือนก็มีการนําเซนเซอร�ต าง ๆ เข�ามาติดต้ังภายในอพาร�ทเมนต�เพ่ือให�ท่ีพักอาศัย 
“Go Smart” โดยเปKนความร วมมือระหว างภาครัฐและภาคเอกชนในการติดต้ังเซนเซอร�ตรวจจับการใช�นํ้า ใช�ไฟ ตลอดจน
ปริมาณขยะแบบเรียลไทม� ในโซน Yuhua (พ้ืนท่ีหน่ึงในเขต Jurong East)  

4. Exploring the applications of IoT across sectors and countries โดย Mr. Alfred Wu 
 เมืองใหญ ในยุโรปจํานวนมากเล็งเห็นความจําเปKนในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช�เพ่ือเช่ือมโยง

บริการจากภาครัฐและเอกชนเข�าด�วยกันด�วย Internet of Things (IoT) ซ่ึงหน วยงานรัฐจะลงทุนเพ่ิมข้ึนเพ่ือช วยแก�ป\ญหา
ภายในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และส งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย างย่ังยืน เช น การใช�กล�อง IoT ในสมาร�ทซิต้ี 
เน่ืองจากความปลอดภัยในชุมชนคือหน่ึงในป\จจัยสําคัญต อการพัฒนาไปสู เมืองอัจฉริยะ กพิจารณาจากการลงทุนของรัฐบาลใน
หลายๆ เมือง พบว าความปลอดภัยคือเหตุผลอันดับแรกในการลงทุนด�านเทคโนโลยีและแอพพลิเคช่ัน IoT โดยมีกล�องวงจรปwด
แบบเครือข ายเปKนหน่ึงในอุปกรณ�ช้ินสําคัญของการลงทุนท่ีช วยให�หลายๆ เมืองสามารถพัฒนาความสามารถจากการรับรู�
สถานการณ�อย างง ายๆ ไปสู การคาดการณ�เหตุการณ�ต างๆ ก อนเกิดขึ้นจริง ซ่ึงกล�องวงจรปwดแบบเครือข ายสามารถแสดงข�อมูล
ได�ในแบบเรียลไทม� ด�วยภาพความละเอียดท่ีคมชัด ท้ังยังสามารถนําเสนอออกมาเปKนข�อมูลเชิงลึกโดยใช�แอพพลิเคช่ันวิเคราะห�
ภาพวิดีโอ และระบบตรวจสอบความคล องตัวของการจราจรท่ีสามารถปรับเปล่ียนสัญญาณไฟจราจรได�ในทันทีเพ่ือลดความ
หนาแน นของการจราจรทางถนน รวมท้ังระบบชี้แนะทางดิจิทัล (digital guidance system) ซ่ึงเมือง Utrecht ประเทศ
เนเธอร�แลนด� ได�นํากล�องวงจรปwดมาบูรณาการเพ่ือช วยเหลือนักป\�นในการค�นหาตําแหน งว างสําหรับจอดจักรยาน เปKนต�น 

5. Smart Factories, Farms, Offices and Cities โดย Dr. Tan Hwee Pink  
 Smart Factories เน�นการเชื่อมต อข�อมูลของโรงงานเข�ากับอุปกรณ�ต างๆ ผ านเครือข าย อย างไรก็

ตาม อุปกรณ�และเคร่ืองจักรต างๆท่ีใช�ในอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส�มีความหลากหลายและแตกต างกัน ดังน้ัน การ
พัฒนาระบบท่ีสามารถเฝ]าติดตามสถานะของอุปกรณ�ต างๆ ตลอดจนการหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข�อมูล
สถานะการผลิตจากอุปกรณ�แต ละแบรนด�ซ่ึงใช�โปรโตคอลในการเช่ือมต อท่ีแตกต างกันเพ่ือนําข�อมูลเหล าน้ันไปใช�ในการ
วิเคราะห�สําหรับการเฝ]าติดตามจากระยะไกล ลดค าใช�จ ายในการซ อมบํารุงและปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝ]า
ติดตามกระบวนการผลิต จึงเปKนส่ิงจําเปKน 

 Smart Farms เปKนรูปแบบการทําเกษตรแบบใหม ท่ีจะทําให�การทําไร ทํานามีภูมิคุ�มกันต อสภาพ
ภู มิอากาศท่ี เป ล่ียนแปลงไป  โดยการนําเอาข�อมูลของภู มิอากาศท้ังในระดับ พ้ืน ท่ีย อย (Microclimate) ระดับไร  
(Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช�ในการบริหารจัดการดูแลพ้ืนท่ีเพาะปลูก เพ่ือให�สอดคล�องกับสภาพ
อากาศท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการเตรียมพร�อมรับมือกับสภาพอากาศท่ีจะเปล่ียนแปลงไปในอนาคต ระบบสมาร�ทฟาร�มจะบูรณาการ
ข�อมูล Microclimate และ Mesoclimate จากเครือข ายเซ็นเซอร�ไร�สาย (Wireless Sensor Networks) ท่ีติดต้ังตามจุดต างๆ 
ภายในไร นา (ข�อมูล อุณหภูมิ ความช้ืน ในดินและในอากาศ แสง ลม นํ้าฝน) กับข�อมูลอุตุนิยมวิทยา Macroclimate (เรดาร� 
ข�อมูลดาวเทียม โมเดลสภาพอากาศ) ท่ีมีอยู บนอินเตอร�เน็ต และนําเสนอต อเกษตรกรผ าน Dashboard โดยจะมีการเก็บข�อมูล
เปKนฐานข�อมูลของไร  เพ่ือใช�ประกอบการตัดสินใจ และดําเนินกิจกรรมต างๆ การวางแผนการเพาะปลูก การให�นํ้า ให�ปุ�ย และ 
ยา เปKนต�น 

Smart Offices เปKนออฟฟwศท่ีนําเทคโนโลยีมาใช�ควบคุมความสะดวกสบายภายในออฟฟwศ เช น สั่ง
เปwดปwดไฟได�จากโทรศัพท�มือถือ เปwดหรือปwดไฟอัตโนมัติเม่ือเข�ามาในออฟฟwศ ส่ังให�แอร�ทํางานเปKนเวลา สั่งให�ระบบไฟฟ]าตัด
หรือทํางานโดยอัตโนมัติ หรือแม�แต ระบบความบันเทิงและระบบรักษาความปลอดภัย เปKนต�น โดยระบบต างๆน้ัน ผู�ใช�สามารถ
ควบคุมได�ผ าน Smart Phone หรือ tablet จากท่ีไหนก็ได�ท่ัวโลก โดยผ านระบบ Internet 

Smart Cities เปKนรูปแบบการประยุกต�เทคโนโลยีดิจิตัล หรือข�อมูลสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเพ่ิมประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพ่ือช วยในการลดต�นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพ่ิม 
ประสิทธิภาพให�ประชาชนสามารถอยู อาศัยได�ในคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นเปKนโครงการท่ีหลายๆ เมืองท่ัวโลกพยายามพัฒนา ท้ังด�าน
การขนส ง การใช�พ ลังงาน หรือโครงสร�างพ้ืนฐาน ซ่ึงมีแนวทางการขับเคล่ือน ดังน้ี 1) Smart Mobility 2) Smart 
Community 3 ) Smart Economy 4 ) Smart Environment 5 ) Smart Governance 6)  Smart Building 7 ) Smart 
Energy  
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6. Role of different actors in adopting, advancing and managing the internet of things 
โดย Mr. Alfred Wu  

เทคโนโลยี IOT สามารถก อให�เกิดท้ังประโยชน�และความเส่ียง หากระบบรักษาความปลอดภัย
ของอุปกรณ�และเครือข ายอินเทอร�เน็ตไม ดีพอจะทําให�ผู�ไม ประสงค�ดีเข�ามากระทําการท่ีไม พึงประสงค�ต ออุปกรณ�ข�อมูล
สารสนเทศหรือความเปKนส วนตัวของบุคคลได� ดังน้ัน การพัฒนาไปสู  Internet of Things จึงมีความจําเปKนต�องพัฒนา
มาตรการและเทคนิคในการรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู กันไปด�วย การนําเทคโนโลยี IoT ไปใช�ในการพัฒนาน้ันทุกภาคส วน
มีความจําเปKนท่ีจะต�องกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมต อการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�อง โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร�าง
พ้ืนฐานทางโทรคมนาคมเพ่ือรองรับปริมาณข�อมูลท่ีเพ่ิมข้ึน โดยจําเปKนต�องจัดการคล่ืนความถ่ี (Radio Spectrum) ท่ีมากขึ้น
เพ่ือรองรับการเช่ือมต อแบบไร�สาย ให�ความสําคัญในด�านอุปกรณ�ท่ีมีมาตรฐานท่ีหลากหลายเพ่ือสนับสนุนการทํางานร วมกัน 
อีกท้ังยังต�องมีการจัดการด�านความม่ันคงของระบบไซเบอร� (cyber security) และความเปKนส วนตัวของผู�ใช�งาน (privacy) 
ตลอดจนการกํากับดูแลท่ีรองรับกิจการในรูปแบบใหม  ๆ อีกด�วย 

7. Required infrastructure and capabilities for leveraging the internet of things โดย Mr. 
Alfred Wu  

การสร�าง IOT System เพ่ือแก�ป\ญหา ประกอบด�วย  
1) Problem Statement การระบุสภาพป\ญหา 
2) IOT Solution Concept แนวคิดการแก�ป\ญหาด�วย IOT เช น Design Data warehouse for 

IoT (On Cloud), Data Analytic for IoT, Design Dashboard for Analytic 
3) Requirements and Constraints ความต�องการและข�อจํากัดของการใช� IOT แก�ป\ญหาน้ันๆ 
4) Systems design and Implementation ออกแบบรูปแบบการดําเนินการใช� IOT แก�ป\ญหา 
5) Actionable wisdom from sense-making การสร� า งการรับ รู�  ความ รู�  ความเข� า ใจ 

ความสามารถในการทําความเข�าใจข�อมูลในระดับสูง 
ตัวอย างเช น 1) การรถไฟต�องการติดระบบ sensor สําหรับจับการสั่นของล�อ เพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพ และคาดการณ�อายุของล�อเพ่ือทําการซ อมบํารุง 2) ชาวสวนต�องการวัดความชื้นของดิน เพ่ือส่ังให�ระบบรดนํ้า
ต�นไม�ทํางาน 3) การประปาต�องการวัดระดับนํ้าข้ึนลงและความเร็วของกระแสนํ้า เพ่ือคาดการณ�ระยะเวลาท่ีนํ้าจะไหลมาถึง 4)
บริษัทขนส ง ต�องการติดตามรถขนของ เพ่ือเฝ]าติดตามการทํางานและตรวจสอบจุดจอด 5) โรงเรียน ต�องการระบบติดตามตัว
เด็กเพ่ือป]องกันเด็กหาย 6) โรงแรมต�องการระบบ sensor ผู�เข�าพักในห�อง แล�วทําการเปwดปwดไฟ 

8. Policies, strategies and programs for leveraging the internet of things โดย Dr. Tan 
Hwee Pink  

  1) Key considerations for sustainability of IoT solutions ประกอบด�วย 
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2) กลยุทธ�ท่ีเปKนไปได�ในการพัฒนา IOT ต�องพิจารณาประเด็นต างๆ ต อไปน้ี 
 2.1) Partnerships ได�แก  

  2.1.1) Public 
 - Government 
 - Grants (e.g., industry-oriented partnerships) 
 - Government infrastructure 
 - Training and matching of skilled resources 
 - Domain expertise 
 - Problem statements 

  2.2.2) Academia & Public Sector R&D ได�แก  
 - Thematic R&D funding 
 - Translational R&D partners 
 - Skilled resources 
 - Experiential learning programmes 

  2.2.3) Private ได�แก  
 - Consortium partnership 
 - Complementary but synergistic offerings 
 - Companies with reach and ability to scale 
 - Proof of Concept / Value funding 
 - Investment funding 
 - Incubator programmes 

  2.2.4) Social / Not-for-Profit ได�แก  
 - Problems vs solutions 
 - Resource constrained 
 - Huge potential for productivity gains through digitization 
 - Potential early adopters 
 - Top-down / bottom-up support / champions 
 - Opportunities to scale 

 2.2) การแบ งป\นและความร วมมือ 
  - การแบ งป\นสาธารณณูปโภคร วมกัน 
  - สาธารณูปโภคท่ีมีอยู สามารถใช�งานได�หรือไม  

 2.3) ผู�มีส วนได�ส วนเสีย  
  - ผู�มีผลประโยชน�และสามารถสนับสนุนเราได� 
  - Top-down vs bottom-up engagement 

 2.4) Walk-crawl-run method 
- มุ งเน�นให�ส งผลโดยตรง ในประเด็นท่ีเร งด วน (Must-have vs Nice to have) 
- หลีกเล่ียง Fear of Missing Out (FOMO) คือการกลัวการตกกระแส จนไม สนใจอะไร 

 2.5) การจัดการระบบในระยะเร่ิมต�น 
- ระบุ ค�นหา และยอมรับความล�มเหลวในการแก�ไขระบบ  

 2.6) ความปลอดภัย ความเปKฯส วนตัว และความน าเช่ือถือ ในระยะเร่ิมต�น 
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9. Global IoT Network Platform and special items โดย Mr. Kim Tae Pyeong  
 การท่ีจะก�าวไปสู การเปKนผู�นําระดับโลกได�น้ัน ต�องเข�าใจบริบทความท�าทายและป\จจัยแห ง

ความสําเร็จ (Critical Success Factor) ของ IoT 5 ด�าน ดังน้ี 
 1) การเข�าถึงบรอดแบนด�อินเทอร�เน็ต ช องทางการสื่อสารผ านอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง ท้ังแบบใช�

สายหรือไร�สาย WiFi หรือ 3G/4G มีบริการอินเทอร�เน็ตท่ีครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี และมีความเสถียร 
 2) โครงสร�างพ้ืนฐานสําหรับ IoT เช นโครงข ายไร�สายท่ีใช�พลังงานตํ่าสําหรับการส่ือสารระหว าง

เซนเซอร�หรืออุปกรณ� IoT ต างๆ หรือท่ีเรียกกันว า Low-power wide area network (LPWAN) คลาวด�สําหรับพัฒนา IoT 
Application ท่ีจะเปKนตัวกลางในการเช่ือมโยงการสื่อสารของอุปกรณ� IoT ท้ังหมด 

 3) การพัฒนาบุคคลากร IoT ต�องมีบุคคลากรท่ีมีความรู�ความเข�าใจในเทคโนโลยี IoT ซ่ึงต�องใช�
ความรู�ท้ังด�านวงจรอิเล็กทรอนิกส� การเขียนโปรแกรม การจัดการฐานข�อมูล การจัดการระบบเครือข าย หรือเรียกว าเปKนสห
วิทยาการ (multi-disciplinary) สร�างคนรุ นใหม ท่ีรู�ท้ังฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร� เพ่ือท่ีจะสร�างสรรค�นวัตกรรม IoT ได� 

 4) การสร�างนวัตกรรมภายในประเทศ  
 5) Value Chain 6 กลุ ม ประกอบด�วย 

5.1) กลุ มผู�ผลิตช้ินส วนอิเล็กทรอนิกส� เช นชิพประมวลผล หรือเซนเซอร� 
5.2) กลุ มผู�ผลิตอุปกรณ�อัจฉริยะ ท่ีนําเซนเซอร�และช้ินส วนอิเล็กทรอนิกส�มาประกอบกันเปKน

อุปกรณ� IoT เช น อุปกรณ� Smart Home อุปกรณ�ควบคุมโรงเรือน 
5.3) กลุ มผู�ให�บริการอินเทอร�เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) และผู�ให�บริการ

โทรศัพท�เคล่ือนท่ี 
5.4) กลุ มผู�ให�บริการคลาวด�แพลตฟอร�ม  
5.5) กลุ มผู�ให�บริการติดต้ังและวางระบบ IoT (System Integrator, Solution Provider) 
5.6) กลุ มผู�ใช�งานระบบหรือผลิตภัณฑ� IoT 
5.7) ผู�มีส วนได�ส วนเสียอ่ืนๆเช น กลุ มของผู�กํากับดูและและกําหนดนโยบายการพัฒนา IoT 

กลุ มผู�กําหนดมาตรฐาน กลุ มบ มเพาะธุรกิจ IoT กลุ มธุรกิจฝ�กอบรม IoT กลุ มนักประดิษฐ� (Maker) และพ้ืนท่ีประดิษฐ� (Maker 
Space) 

รัฐต�องต�องส งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู�ประกอบการในทุกระดับของห วงโซ คุณค า
ภายในระบบนิเวศ IoT เพ่ือให�แข งขันได� และก�าวสู การเปKนผู�นําด�านเทคโนโลยี IoT ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมีแนว
ทางการส งเสริมท้ังการอบรมให�ความรู�แก ผู�ประกอบการ การให�สิทธิประโยชน�ทางภาษี การเปKนตัวอย างท่ีดีในการนํานวัตกรรม
ท่ีสร�างสรรค�ภายในประเทศไปใช�งาน  
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 กรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ�ามี) อาจจําแนกตามรายช่ือประเทศ หรือใช�
รูปแบบตาราง 

 
ประเทศ สรุป 

Thailand 
by SUJARITJIT, Aroonthita 

ตัวอย างการใช� IOT ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–

2564) น้ัน รัฐบาลได�กําหนดอุตสาหกรรมเป]าหมายท่ีมีศักยภาพใน
ป\จจุบันเพ่ือเปKนแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในระยะต อไปได� รวมท้ัง
กําหนดอุตสาหกรรมอนาคตท่ีสามารถใช�โอกาสของการเปล่ียนแปลง
บริบทใหม  ๆ ในโลก เช น การก�าวเข�าสู สังคมผู�สูงอายุ การเปล่ียนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี การปรับตัวเข�าสู ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ท่ีขับเคล่ือนด�วยเทคโนโลยีเข�มข�น ดิจิทัล และ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวง
อุตสาหกรรมจึงกําหนดเป]าหมายในการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป]าหมาย 
ท้ังกลุ มอุตสาหกรรม First S-curve และกลุ มอุตสาหกรรม New S-
Curve  

จากกรอบความร วมมือระหว างประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ|น ใน
ด�านการส งเสริมและยกระดับการค�าการลงทุนของท้ังสองประเทศ โดย
กระทรวงอุตสาหกรรมได�ลงนามความร วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจ
การค�าและอุตสาหกรรมญ่ีปุ|น (METI) เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย 
Connected Industries ซ่ึงเปKนการเช่ือมโยงห วงโซ การผลิต และ
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู อุตสาหกรรม 4.0 รวมท้ัง
ครอบคลุมความร วมมือด�านการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve การพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ ให�สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตและเปล่ียนผ าน
เข�าสู ห วงโซ อุปทานในระดับภูมิภาคและระดับสากลได� การส งเสริม
วิสาหกิจใช�ระบบติดตามอัจฉริยะในการเพ่ิมผลิตภาพ (3-Stage 
Rocket Approach) ผลักดัน SMEs 4.0 ประกอบด�วย 3 ขั้นตอน 
ได�แก  (1) การใช�เทคโนโลยีดิจิทัลดึงข�อมูลจากสายการผลิตและ
เคร่ืองจักร เพ่ือหาสาเหตุของป\ญหาและสร�างโอกาสในการปรับปรุง 
(Visualize Machine) (2) การแปลงวิธีการทํางานเปKนดิจิทัลเพ่ือใช�ใน
การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีแม นยําและหาวิธีการท่ีสามารถ
ทํางานได�อย างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Visualize Craftsmanship) 
ภายใต�แนวคิดว าอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ทุกชิ้นสามารถเก็บข�อมูลหรือ
ทํางานได�อัตโนมัติ โดยมี Sensor รับ-ส งข�อมูลผ านเครือข าย
อินเทอร�เน็ต ซ่ึงช วยในการเฝ]าติดตามและตรวจสอบดูแลการทํางาน
ของพนักงานและเคร่ืองจักร จะทําให�สามารถวิเคราะห�และประมวล
ข�อมูลจากเคร่ืองจักรในสายการผลิตและแรงงานในสถานประกอบการ 
และนําไปสู การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได�ดีย่ิงขึ้น จน
สามารถเข�าสู ข้ันตอนท่ี (3) การเลือกปรับปรุงระบบอัตโนมัติอย าง
เหมาะสมและคุ�มค ากับการลงทุน (Lean Automation System 
Integrator: LASI) ทําให�วิสาหกิจรู�ป\ญหาของตนเอง สามารถหาวิธีท่ี
มีประสิทธิภาพสูงสุด และเลือกปรับปรุงอย างชาญฉลาด โดยไม 
จําเปKนต�องลงทุนกับระบบอัตโนมัติท้ังหมด แต สามารถเลือกลงทุน
เพียงบางส วนได�  
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นอกจากน้ี กรมส งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะหน วยงานท่ีมี
ภารกิจส งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม
ดําเนินงานต างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ได�เร งผลักดันโครงการ Digital Value 
Chain เพ่ือผลักดันผู�ประกอบการ SMEs สู ห วงโซ มูลค าระดับโลก 
(Global Value Chain) เพ่ือส งเสริมการใช�ระบบเชื่อมโยงธุรกิจผ าน
การสร�างแพลทฟอร�ม T-GoodTech ของไทยท่ีเปKนช องทางการจับคู 
ระหว างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) ระหว างวิสาหกิจ
ไทยด�วยกันเองและระหว างวิสาหกิจไทยกับวิสาหกิจท่ัวโลกภายใต�
เว็บไซต� T-GoodTech เพ่ือเปKนเวทีสําหรับการแลกเปล่ียนและ
ถ ายทอดความรู�ประสบการณ�ด�านการประกอบธุรกิจ รวมถึงเปKนการ
เพ่ิมช องทางการตลาดและทดสอบตลาดเพ่ือให�เกิดการพัฒนาอย าง
ต อเน่ืองและสอดคล�องกับความต�องการของตลาดเป]าหมายได�อย างมี
ประสิทธิภาพ 

India  
by Dr. Ranjna Nagpal and 
Mohammed Samdani Shaik 

อินเดียมีการใช� IOT ในรูปแบบ 
1) Smart City 
Smart Lighting, Smart traffic management, Smart building, 
Smart Health, Smart parking, City Surveillance, Solid Waste 
Management, Smart Metering, Water Quality, water 
clogging management in cities, etc 
2) Smart Water 
Tools to monitor the quality of tap water, real-time 
detection of leakages and wastes of factories in rivers and 
other natural water bodies, monitoring of water level 
variations in rivers, dams and reservoirs, proactive disaster 
management 
3) Smart Environment 
Project for alarm and control of CO2 emissions of 
factories, pollution emitted by cars and toxic gases 
generated. 
4) Smart Health 
Monitoring vital parameters of patients like pulse, 
respiration, heart condition, temperature or other life-
threatening problems, inside hospitals and at remote 
patient location including old people's home and 
ambulance. 
5) Smart Waste Management 
To assist the ‘SWACH BHARAT’ initiative, solar-powered 
trash receptacle and trash compactor that alerts sanitation 
crews of municipal authorities, when it is full. 
6) Smart Manufacturing 
Preventive and in-time maintenance for equipment. early 
defect detection to reduce equipment malfunction, 
optimal utilization of resources(fuel, power etc), for 
monitoring operations and creating warning/alerts like fire, 
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gas leakage 
7) Smart Supply Chain & Logistics  
To enable logistics chain managed by government for 
essential food items to ensuring need-based re-filling and 
reduction in wastage of food items. 

Vietnam  
By Nguyen The Anh 

Saigon Hi-Tech Park (SHTP) เปKนนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคแห งท่ี 2 
ของเวียดนามก อต้ังข้ึนเพ่ือดึงดูดโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีใช�
เทคโนโลยีข้ันสูง และเปKนนิคมอุตสาหกรรมต�นแบบในการพัฒนา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทุนทางป\ญญา และเศรษฐกิจนวัตกรรมของ
เวียดนาม มีพ้ืนท่ีประมาณ 5,700 ไร  ต้ังอยู ในเขต 9 ของนครโฮจ
มินห� มีความได�เปรียบด�านทําเลท่ีต้ังเปKนอย างมาก ถูกใช�เปKนพ้ืนท่ี
แลกเปลี่ยนความรู�ความเช่ียวชาญและประสบการณ�ของมหาวิทยาลัย 
ศูนย�วิจัย รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีช้ันนําต าง ๆ ภายในพ้ืนท่ีจะมีการ
สร�างสภาพแวดล�อมท่ีดีเพ่ือให�เปKนต�นแบบนิคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีช้ันนําในระดับภูมิภาคตลอดจนเปKนพ้ืนท่ีสําหรับการทําวิจัย 
การทดลองและแลกเปล่ียนเทคโนโลยีรวมท้ังเปKนท่ีต้ังของบริษัทด�าน
เทคโนโลยีช้ันนํา มีการนําเทคนิคทางด�านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมาปรับใช�ในกระบวนการผลิต  

Iran 
by Abbas Arbabi 

Successful IoT Projects 
1) ด�านพลังงาน มีเป]าหมายลดการสูญเสียพลังงาน มี Intelligent 
Power Grid ชื่อ Faham เปKนการรวมกันของ electrical grid, 
communication network, software and hardware ในการ 
measuring, monitoring, controlling and managing the 
production, distribution, storage and consumption of 
electrical energy มีการติดต้ัง Smart meters 153,000 ตัว ใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ และในภาคเกษตร 
2) ด�านสาธารณสุข  
- มี Electronic Health Record System (SEPAS) เพ่ือบันทึกและ
บูรณาการข�อมูลสุขภาพของประชาชนต้ังแต วัยทารกจนถึงเสียชีวิต 
(การชันสูตร ปลูกถ ายอวัยวะ การจัดการศพ)  
- มีสายรัดข�อมือเพ่ือสุขภาพและแอพพลิเคชั่นบน Smart phone 
สําหรับวัดนํ้าตาลในเลือด ความดันโลหิต Body analyst's wireless 
balance, Pedometer smart watch, Pulse oximeter ฯลฯ 
ทํางานเช่ือมต อบลูทูธ วิเคราะห�และรายงานผล 
- การขนส ง มีระบบ ETC เปKนระบบเก็บเงินค าผ านทางอัตโนมัติ โดย
ใช�เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ช วยระบุ
เอกลักษณ�ด�วยคล่ืนวิทยุ  

Fiji 
by Alvin Lal 

Key Initiatives and Mechanisms on IoT- Government 
Polices 
- มีโครงการ Digital Transformation Program 
- ส งเสริมสาธารณูปโภคเพ่ือเข�าสู  digital transformation 
- มี National Development Plan ระยะ 5 ป̀ และ 20 ป̀ เพ่ือ
พัฒนาการเข�าถึงและคุณภาพการให�บริการของรัฐบาล 
- มีเป]าหมายสําคัญ 2 ข�อ คือ 1) สร�าง government services 
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online ผ าน mobile application และ 2) ขับเคล่ือนการพัฒนา 
ICT infrastructure เพ่ือสนับสนุน IT Solutions Framework  

Indonesia 
by Mrs.Cahya Kania Purawijaya 
 

ICT Current Issues 
- การส งเสริมภาคการผลิตเร่ืองการแข งขันด�วยเทคโนโลยี 
- ให�ความสําคัญกับอุตสาหกรรม food and drinks, automotive, 
textile, electronics และ chemicals 
- ส งเสริมเศรษฐกิจท่ีแท�จริง (Real Economy) 1-2% ซ่ึงมีการซ้ือ
ขายผลผลิตจริง ทําให�เกิดการผลิตอย างต อเน่ือง ถือเปKนการลงทุนท่ี
แท�จริง ก อให�เกิดผลผลิต จึงมีการจ�างงานเพ่ิมข้ึน ก อให�เกิด
อรรถประโยชน�ต อการบริโภคโดยตรง และรายได�ถือเปKน Real GDP 
- อัตราการเติบโต GDP ควรอยู ท่ี 6-7% ต อป̀ เปKนอย างน�อย คิดจาก 
2018 ถึง 2030 
- คาดหวังการสร�างงานใหม  7-19 ล�านงาน ภายในป̀ 2030 
- สนับสนุน 5 key technological advances ได�แก  Internet of 
things, artificial  intelligence, human-machine interface, 
robot and sensor technologies และ 3D printing 
ICT Policies 
- สนับสนุนการริเร่ิมของรัฐบาลในการเตรียม simplify postal 
licensing, telecommunication licensing, spectrum licensing, 
และ telecommunication equipment conformity 
assessment 
- ระบบ licensing เช น certification of telecommunication 
equipment จะถูก integrated เข�าสู ระบบ Online Service 
System (OSS) 
IOT Regulation 
สนับสนุน Indonesia 4.0 ในการเตรียมกฎระเบียบ IOT การทบทวน
ข�อกําหนดด�านเทคนิค และจัดต้ังกฏระเบียบสําหรับ Low Power 
Wide Area (LPWA) 

Pakistan Kamran Ali Chatha, PhD 
- แนวโน�ม IOT กําลังเพ่ิมขึ้นในภาครัฐ การศึกษา และอุตสาหกรรม 
- การใช�และการขยาย IOT ยังอยู ในระยะเร่ิมต�น  
- การวิจัยและพัฒนาเร่ือง IOT จะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ 
- การพัฒนา IOT เร่ิมต�นเปKนส วนๆท่ีละเร่ือง และขั้นต อไปคือระดับไม
โคร 
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China Productivity Center  
by Cheng Shun Jen 

รูปแบบการพัฒนา IOT ในไต�หวัน สรุปได�ตามแผนผังต อไปน้ี 

ไต�หวันมีเทคโนโลยี AI และ IOT เปKนจุดแข็งท่ีรัฐบาลให�การสนับสนุน
เปKนพิเศษ ท้ังน้ีไต�หวันมีขนาดตลาดท่ีเล็ก จําเปKนต�องเช่ือมต อกับ
ประเทศอ่ืนๆ เพ่ือสร�างโอกาส และพัฒนาบุคลากรท่ีเปKฯ tech 
talent นอกจากน้ี ไต�หวันยังมีเทรนด�กลุ ม Startup และ E-
commerce ท่ีกําลังเติบโต 

Taiwan  
by Chia Hsin, Lin 

Policy สําคัญท่ีเก่ียวกับ Smart machinery program ได�แก  
- เคร่ืองจักรอัจฉริยะในอุตสาหกรรม คือ พัฒนา smart mechanical 
solutions และสร�าง smart machinery industry ecosystem (มี 
3 องค�ประกอบ คือ Precision machinery, Smart technology 
และ Smart machinery) 
- อุตสาหกรรมอัจฉริยะ คือ Application smart machine 
solution และกุญแจสนับสนุนสู การเปKน smart manufacturing 
- ปรับปรุงความสามารถด�านดิจิทัลสําหรับ SMEs 

Philippines  
by Maria Corazon P. Caritativo 
 

การเช่ือมต อความร วมมือท่ีสําคัญ 
1. Cloud Security Alliance (CSA) Philippines Summit 
2. Philippine Start-up Challenge 
3. IoT Summit Philippines 
4. Intelligent city (I-City) Summit 
5. Project (Bandwidth and Signal Strength) BASS 
6. The Department of Information and Communications 
Technology (DICT) and United Nations Development 
Programme (UNDP) Project Partnership 
7. DICT Start-up Basiqs 
8. Cybersecurity Education 
ความท�าทายเร่ือง IOT ในฟwลิบปwนส� 
- สร�างความแข็งแกร งด�านการสนับสนุน IOT 
- ปรับปรุงความเร็วอินเตอร�เน็ตสําหรับ mobile broadband และ 
fixed broadband 
- ความต�องการการปรับปรุงทรัพยากรมนุษย� 
- การปรับตัวด�านการพัฒนาเทคโนโลยี 
- ข�อจํากัดการลงทุนด�านวิจัยและพัฒนา 
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Thailand 
by Nantaporn Ratisoontorn, PhD 

IoT Value Chain in Thailand ประกอบด�วย 
1) SMART Module ได�แก  
- SIM Card 
- Sensors 
- Embedded Chips 
- Aggregator 
- Transporter 
2) SMART Object ได�แก  
- Vending Machine 
- Appliances 
- Farming 
- Vehicles 
- Meters 
3) SMART Connectivity ได�แก  
- Network 
- Connectivity 
- Availability 
- Quality 
- Buy Services 
- Sell Services 
4) Platform 
- IoT Enabling Capabilities 
- Billing 
- Integration with 3rd Party 
- Analytics 
5) Software Customization 
- Interfaces 
- Solution 
- Hardware 
- Backend 
- Data Management 
6) Application 
- Vertical Solutions 
- Bundles of Service 
- CRM & Billing 
- Customer Care 
7) Customer 
Key Opportunities of IoT ท่ีสําคัญในประเทศไทย ได�แก  
1) Broadband Internet 24,700 หมู บ�าน 
2) Innovation (Smart Cities และสถาบัน IOT ต างๆ) 
3) IOT Platform และ Infrastructure ต างๆ เช น LoRa และ NB-
IOT 
4) ทรัพยากรมนุษย� (IOT Academic Network และ KidBright) 
5) Ecosystem (Thai IOT Consortium และ IOT Association)   
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NETPIE  
ประเทศไทยมี Network Platform for Internet of Everything 
(NETPIE) คือ แพลตฟอร�ม IoT เพ่ือนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย 
ท่ีเชื่อมอุปกรณ�และเคร่ืองมือต างๆ หรือ The Internet of Things 
(IoT) ระยะแรกเน�นการสนับสนุนนักพัฒนาและอุตสาหกรรมขนาด
ย อม (SMEs) เพ่ือสร�างขีดความสามารถและความเข�มแข็งให�กับ
อุตสาหกรรมไทยขนาดใหญ ของไทย 
ความสําเร็จของโครงการ IOT ในประเทศไทย 
1) ความร วมมือกับภาครัฐ 
- IoT Platform (NETPIE, LoRa IoT) 
- Smart City (มี Phuket Smart City เปKนต�นแบบ แบ งออกเปKน 7 
ส วน ประกอบด�วย Smart Economy, Smart Tourism, Smart 
Safety, Smart Environment, Smart Healthcare, Smart 
Education และ Smart Governance ต้ังเป]าทําให�เห็นเปKนรูปธรรม
ภายในป̀ 2563 ภายใต�ภาพ “Smile Smart and Sustainable 
Phuket”) 
- Smart Factory 
- Smart Farm  
- Water Resource Managemen 
2) ภาคเอกชน 
- AIS NB-IoT Network 
- Remote Gate 
- BKI TELEMATICS (Bangkok Insurance) 
- Sansiri AI Box, Sansiri Delivery Robot 

Indonesia  
by Muhammad Niswar 

การผลักดันท่ีสําคัญของรัฐบาล  
1) พัฒนาเครือข ายและสาธารณูปโภคต างๆ (Palapa Ring 2019 
Project) 
2) รัฐบาลจัดหาคลื่นความถ่ีวิทยุท่ีจําเปKนสําหรับ IOT 
3) การทดสอบและใบรับรองรูปแบบผลิตภัณฑ�การส่ือสารท่ีจําเพาะท่ี
สอดคล�องกับข�อกําหนดเชิงเทคนิค 
4) หลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะเวลา 2 เดือน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ระดับไฮสคูลและมหาวิทยาลัย ซ่ึงช วยเพ่ิมความสามารถในการ
แข งขัน 
โครงการสําคัญด�าน IOT 
1) eFishery (Auto feeding system) 
2) SPEKUN, The First Bike Sharing With NB-IoT Technology 
in Souhteast Asia 
3) Indosat Oreedo: Vessel Monitoring System 
4) IoT-enabled Water Quality Monitoring System 

Pakistan  
by Rashid Javed 

ตัวอย าง Successful projects  
1) Wearable tech for Cricketers เปKนเทคโนโลยีสําหรับดูการ
เคลื่อนไหวข�อต อของผู�เล นกีฬาเบสบอลจะถูกบันทึกลงในฐานข�อมูล
และใช�ค�นหาดูการเคล่ือนไหวท่ีดีท่ีสุดและการเปล่ียนแปลงการ
เคลื่อนไหว เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพการเล นท่ีดีท่ีสุด 
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2) Orient group IoT sensors เปKน Wi-Fi based Smart Switch 
Boards ท่ีถูกออกแบบโดย Smart Devices สามารถเช่ือมต อกับ
อุปกรณ�จํานวนมาก เช น พัดลม แสงสว าง เคร่ืองปรับอากาศ 
นอกจาก Application บน Smartphone แล�ว cloud dashboard 
หรือ browser ก็ถูกนํามาใช�ร วมกันในการควบคุมระยะไกลด�วย
เช นกัน 
3) Car Chabi เปKนฟ̀เจอร�บนสมาร�ทโฟนสําหรับยานพาหนะ ควบคุม
การ starting stopping turning cooling และ heating on and 
off. 
4) i-Socket ควบคุมแสงสว าง พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ มอเตอร�นํ้า 
การล็อคเคร่ืองใช�ไฟฟ]า ฯลฯ เปKนต�น จากท่ีใดก็ได�ในโลก 

Philippine 
by Mary Rose Ofianga 

แนวโน�ม Smart Cities  
1) New Manila Bay City of Pearl 
2) New Clark City 
3) SAP Philippine (อยู ระหว างการเจรจากับ local government) 
ความท�าทายในอุตสาหกรรม IOT 
1) IOT ยังคงต�องถูกให�คําแนะนําอยู  
2) การเช่ือมต ออินเอร�เน็ตท่ีไม พึงประสงค� 
3) การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีอย างเชื่องช�า 
4) มีความพร�อมในเทคโนโลยีเปKนลําดับท่ี 83 ใน 138 ประเทศ 

Sri Lanka 
by Roshan 

- ศรีลังกาเปKนเกาะในมหาสมุทรอินเดีย อยู ทางตอนใต�ของอินเดีย
ประมาณ 80 กม. โดยมี Gulf of Mannar และช องแคบ Pal 
ค่ันกลางอาณาเขต ทิศเหนือและตะวันออกติดกับอ าวเบงกอล ทิศใต�
และทิศตะวันตกติดกบมหาสมุทรอินเดีย มีพ้ืนท่ีประมาณ 65,610 ตร.
กม. ถนนยาวประมาณ 26,000 กม. เปKนถนนหลักและเปKนถนนย อย
อีก 41,000 กม. ไม มีมอเตอร�เวย� การจราจรค อนข�างติดขัดในเมือง
หลวง มี�ประชากรประกอบด�วยหลายเช้ือชาติ คือ สิงหล (74%) ทมิฬ
ศรีลังกา (12.6%) ทมิฬอินเดีย (5.5%) แขกมัวร� (มุสลิมจากอินเดีย
และตะวันออกกลาง 7.1%) และอ่ืน ๆ 
- ป\จจุบันมีการพัฒนาและใช� Internet, email and e-commerce 
อย างแพร หลาย แต มีผู�ให�บริการ Internet หรือ ISP เพียง 3 บริษัท 
ซ่ึงยังใช�เทคโนโลยีข้ันต �าและการให�บริการยังไม มีประสิทธิภาพ เพราะ
ตลาดยังไม มีการแข งขันกัน 
- มีนโยบายสําคัญและแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน� 2025 พัฒนา
เทคโนโลยีและดิจิตัล สนับสนุนการลงทุนด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การนําระบบดิจิตัลมาใช�ในการเข�าถึงข�อมูลและการให�บริการท้ัง
ภาครัฐและเอกชน สนับสนุน Startup Networks นวัตกรรมด�าน 
Mobile Payment System และ Electronic Transactions 

Malaysia 
by MS. SAFNIWATI JASRI 

- รูปแบบการปกครองของมาเลเซียประเทศมาเลเซียมีรูปแบบการ
ปกครองแบบสหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเปKนประมุขของ
ประเทศ  มีนายกรัฐมนตรีเปKนหัวหน�ารัฐบาลสหพันธรัฐ และมีมุข
มนตรีแห งรัฐหรือสุลต านเปKนหัวหน�ารัฐบาลท�องถิ่น 
- สถานภาพด�าน ICT ของมาเลเซียอยู ในระดับดี หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน มีสัดส วนการเข�าถึง
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โทรศัพท�เคล่ือนท่ีร�อยละ 127 อัตราการเข�าถึงอินเทอร�เน็ตร�อยละ 
61.4 การใช�อินเทอร�เน็ตบรอดแบนด�แบบประจําท่ีและแบบเคล่ือนท่ี
ร�อยละ 7.4 และ 23.3 ตามลําดับ และปริมาณแบนด�วิธของ
อินเทอร�เน็ตระหว างประเทศ 10,651 บิตต อวินาทีต อผู�ใช�อินเทอร�เน็ต 
- ส่ิงหน่ึงท่ีน าสนใจ คือ มาเลเซียเตรียมนํา AI มาใช�ในการตัดสินคดี
ความ โดยใช� Data sentencing ช วยวิเคราะห� ประมวลผลจากคดี
ก อนหน�า และยังมีระบบ Auto-alert ช วยเตือนความจําเร่ืองเอกสาร
ให�แก นักกฏหมายและผู�พิพากษา รวมท้ังระบบ Color-coded เตือน
เม่ือมีการขอผลัดการไต สวน  

Nepal 
by Tara Nidhi Pokhrel 

การจัดการ IOT เพ่ือการเพ่ิม productivity  
- ไม มีข�อกําหนดเฉพาะเก่ียวกับการปรับปรุงผลิตภาพผ าน IOT 
- ไม มีกลไกแยกท่ีจะเฝ]าดูแลproductivity หลังจากการดําเนิน
กระบวนการ IOT  
- มีความเข�าใจน�อย เก่ียวกับการจัดการ IOT ในระดับนโยบาย ชุมชน 
และประชากร 
- ไม มีการประเมินสภาพป\ญหาเน่ืองจากขาดความตระหนัก 
- กฎหมายและข�อบังคับท่ีมีอยู ไม เพียงพอ 
ผู�ให�บริการอินเตอร�เน็ต มี 5 ราย ดังน้ี 
1) Nepal Telecom 
2) Worldlink 
3) Vianet 
4) Subisu 
5) Classic Tech 

Philippines  
by Angela C. Vargas 

- ตัวอย างท่ีน าสนใจของฟwลิปปwนส� คือ มีการนําเทคโนโลยี Internet 
of Things มาใช�ในการส งเสริมด�านเกษตรกรรม โดยใช�ระบบ 
Remote Sensing มาช วยในการผลิตข�าว และใช�ระบบภาพผ าน
ดาวเทียมตลอดจนการประมวลผลข�อมูลภาคพ้ืนดินเพ่ือสังเคราะห�
ข�อมูลเก่ียวกับสภาพการณ�ต าง ๆ ท่ีมีประโยชน�ในด�านเกษตรกรรม ซ่ึง
ระบบ Remote Sensing ดังกล าวเปKนเทคโนโลยีท่ีสามารถแสดงให�
เห็นสภาพความผิดปกติของพืชก อนท่ีความผิดปกติน้ันจะแพร ขยายใน
วงกว�าง ท้ังน้ี ฟwลิปปwนส�กําหนดให�การพัฒนาระบบ Remote 
Sensing น้ีเปKนวาระแห งชาติภายใต�โครงการ Disaster Risks 
Exposure Assessment for Mitigation (DREAM Project) ท่ี
รับผิดชอบโดย Department of Science and Technology 
(DoST) นอกจากน้ี ระบบ Remote Sensing ดังกล าวยังสามารถใช�
ประโยชน�ในด�านอื่น ๆ ได�อีกด�วย เช น การตรวจจับและวิเคราะห�
สภาพของปรากฏการณ� El Nino เปKนต�น 
- ฟwลิปปwนส�มีจุดแข็ง คือ มีแรงงานท่ีมีความรู�ด�าน IT จํานวนมาก ทํา
ให�ฟwลิปปwนส�สามารถพัฒนาและส งออกสินค�า IT ได�ในระยะเวลาอัน
ส้ัน 
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 การศึกษาดูงานแต ละแห ง (ถ�ามี) พร�อมแนบภาพประกอบ 
1. Advantech Co.,Ltd. เปKนบริษัทเอกชน มีออฟฟwศท่ี Mainland China, Taiwan และประเทศ

อื่นๆ ให�บริการภาคอุตสาหกรรมในด�านต างๆ ดังน้ี  
- Industry 4.0, Industrial IoT 
- Embedded Computing 
- Smart City (Medical, Retail, Logistics) 
- Serve Worldwide IoT Solution Integrators  

ทํ า ให� ไ ด� ค ว า ม รู� เ ก่ี ย ว กั บ  Ecosystem and Value Chain of Industrial IoT แ ล ะ  Digital Transformation ใ น
ภาคอุตสาหกรรม แสดงให�เห็นความสคัญของ IOT ในไต�หวัน มีการนํา Internet of things (IoT) มาใช�เพ่ือการผลักดันไปสู 
การพัฒนา 4.0 ซ่ึงบริษัทให�ความสําคัญอย างมากเเละมีเเผนจะสร�างอุปกรณ�เทคโนโลยีท่ีเชื่อมต อกันในทุกส วน ไม ว าจะเปKน
ระบบคลาวด� ป\ญญาประดิษฐ� เเละการให�บริการ smart city IoT ครบวงจร อาทิเช น ระบบล็อคประตูระยะไกล ระบบ
ตรวจสอบการเคล่ือนไหวเเบบ Infrared สํานักงานอัจฉริยะ เเละเเท็บเลตเพ่ือใช�ในการเเพทย� เปKนต�น 
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2. Industrial Technology Research Institute (ITRI) เปKนสถาบัน R&D ในไต�หวัน ก อต้ังขึ้นในป̀ 
2516 โดยกลุ มไม แสวงหาผลกําไร (Nonprofit /Non-governmental organization) มีจุดประสงค�เพ่ือการค�นคว�าและวิจัย
เก่ียวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม R&D โดยมีเป]าหมาย 3 ประการ ได�แก  1) Smart Living  2) Quality Health 
และ 3) สร�างสิ่งแวดล�อมท่ีย่ังยืน (Sustainable Environment) โดยผลงานการวิจัยต าง ๆ เปKนส วนหน่ึงในแรงผลักดัน
เศรษฐกิจของไต�หวันให�ดีย่ิงขึ้น ผลงานท่ีน าสนใจของ ITRI ท่ีน าสนใจ เช น 

1) วัสดุผ�ารักษ�โลก Supercritical Fluid Dyeing ผลิตโดยกระบวนการ The Supercritical 
CO2 Dyeing And The Synchronized Functional Dyeing Technology ซ่ึงได�รับการสนับสนุนจากบริษัท NIKE สามารถ
นําไปย�อมสีและตัดเย็บเส้ือผ�าด�วยกระบวนการ CO2 ท่ีไม มีสารเคมีส งผลกระทบกับสิ่งแวดล�อมตามนโยบายพลังงานสีเขียว 
(Green Policy) ไต�หวัน โดยคุณภาพของวัสดุผ�ามีความยืดหยุ นและสีไม ตก เหมาะแก การผลิตเสื้อผ�ากีฬาเปKนอย างมาก 

2) เคร่ืองกรองนํ้ารุ น Portable UVC LED Water Sterilizer System กระบวนการฆ าเชื้อ
รูปแบบใหม ด�วยระบบ UVC ท่ีถูกออกแบบให�มี LED เพ่ิมเข�ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฆ าเช้ือโรคและจุลินทรีย�ท่ีมีขนาด
เล็กกว าเดิมในนํ้าอย างปลอดภัย 

3 ) เค ร่ืองตรวจผิวห นังรุ น  Handheld Skin Quality Optical Coherence Tomography 
(HSQ-OCT) ในป̀ 2556 มีการออกกฎหมายเก่ียวกับการละเว�นการนําสัตว�มาเปKนเคร่ืองทดลองผลิตภัณฑ�ความงาม ส งผลให�มี
การริเร่ิมคิดค�นเคร่ืองทดลองผลิตภัณฑ�ความงามดังกล าว โดยแรกเร่ิม ITRI ได�คิดค�นเคร่ืองตรวจผิวหนังเพ่ือการแพทย�สําหรับ
การตรวจมะเร็งผิวหนัง ต อมาจึงได�นํามาพัฒนาจนกลายเปKนเคร่ืองตรวจสอบผิวหนังรุ น HSQ-OCT เพ่ือทดลองผลิตภัณฑ�ความ
งาม 

4) เคร่ืองเลเซอร�ขจัดคราบรุ น Energy-Saving Laser Descaling Agent Technology สามารถ
ขจัดคราบท่ีเกาะอยู ตามเคร่ืองใช�ครัวเรือนท่ีมีวัสดุเปKนเหล็ก เช น เตาอบ มีดหรือเคร่ืองใช�ท่ีมีวัสดุเปKนเหล็กต างๆ มีขนาดพกพา
และถูกออกแบบให�มีรัศมีผลกระทบกับผู�ใช�น�อยท่ีสุด 

5) โดรน รุ น Automatic Police UAV Patrol System เปKนความร วมมือระหว าง ITRI กับ
สํานักงานตํารวจแห งชาติ (National Police Agency) ออกแบบโดรน รุ น Automatic Police UAV Patrol System จากการ
ทดสอบผลเฉล่ียความสามารถในการบินอยู ท่ี 100 เมตร มีระบบ WIFI / 4G / VPN สามารถกลับมาชาตพลังงานแบตเตอร่ีใน
จุดชาร�ตพลังงานโดยอัตโนมัติ และมีการบันทึกภาพวีดีโอในรูปแบบ AI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดทํารายงานภายหลังการเข�าร�วมโครงการเอพีโอ (ฉบับปรับปรุง เม.ย. 2561) 
ส�วนวิเทศสัมพันธ* สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห�งชาติ 

หน�า 18 ของ 22 

 การเข�าร วมกิจกรรมกลุ ม (Group Discussion) 
ตัวอย างประเด็นสําคัญจากการอภิปรายกลุ ม เช น ความแตกต างระหว าง IoT กับ Big Data ทําให�ความรู�ว า IoT จะเน�นเร่ือง
ของ Monitoring กับ Management ส วน Big Data จะเน�นในเร่ืองของ Non system และ application นอกจากน้ียังมี
ประเด็นสําคัญอ่ืนๆระหว างการอภิปราย เช น functional of IoT in real-life และ what are actors on IoT เปKนต�น   
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ส
วนท่ี 2  ประโยชนIท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  
 โปรดระบุประโยชน�ท่ีได�รับจากการเข�าร วมโครงการ โดยแบ งเปKน 

 ประโยชน�ต อตนเอง  
ทําให�เกิดความรู�ความเข�าใจเร่ือง IoT ไม ใช เพียงแค เข�าใจนิยาม แต ทําให�เข�าใจระบบของ IoT 

ตลอดจนความสําคัญและการนําไปประยุกต�ใช� 
 ประโยชน�ต อหน วยงานต�นสังกัด  

สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปพัฒนากิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินนัจจุบัน ได�แก   
1. กิจกรรมส งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพของ SMEs ด�วยระบบ Visualize และ ภายใต�โครงการเพ่ิม

ศักยภาพ SMEs ด�วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs) ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการส งเสริมวิสาหกิจใช�
ระบบติดตามอัจฉริยะในการเพ่ิมผลิตภาพ (3-Stage Rocket Approach) ผลักดัน SMEs 4.0 ประกอบด�วย 3 ขั้นตอน ได�แก  
(1) การใช�เทคโนโลยีดิจิทัลดึงข�อมูลจากสายการผลิตและเคร่ืองจักร เพ่ือหาสาเหตุของป\ญหาและสร�างโอกาสในการปรับปรุง 
(Visualize Machine) (2) การแปลงวิธีการทํางานเปKนดิจิทัลเพ่ือใช�ในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีแม นยําและหา
วิธีการท่ีสามารถทํางานได�อย างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Visualize Craftsmanship) ภายใต�แนวคิดว าอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ทุก
ชิ้นสามารถเก็บข�อมูลหรือทํางานได�อัตโนมัติ โดยมี Sensor รับ-ส งข�อมูลผ านเครือข ายอินเทอร�เน็ต ซ่ึงช วยในการเฝ]าติดตาม
และตรวจสอบดูแลการทํางานของพนักงานและเคร่ืองจักร จะทําให�สามารถวิเคราะห�และประมวลข�อมูลจากเคร่ืองจักรใน
สายการผลิตและแรงงานในสถานประกอบการ และนําไปสู การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได�ดีย่ิงข้ึน จนสามารถ
เข�าสู ข้ันตอนท่ี (3) การเลือกปรับปรุงระบบอัตโนมัติอย างเหมาะสมและคุ�มค ากับการลงทุน (Lean Automation System 
Integrator: LASI) ทําให�วิสาหกิจรู�ป\ญหาของตนเอง สามารถหาวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และเลือกปรับปรุงอย างชาญฉลาด 
โดยไม จําเปKนต�องลงทุนกับระบบอัตโนมัติท้ังหมด แต สามารถเลือกลงทุนเพียงบางส วนได� 

2. กิจกรรมส งเสริม SMEs เข�าสู ห วงโซ มูลค าระดับโลก (Global Value Chain) ด�วยแพลทฟอร�ม T-
GoodTech ภายใต�โครงการเพ่ิมศักยภาพ SMEs ด�วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs) ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพ่ือส งเสริมการใช�ระบบเช่ือมโยงธุรกิจผ านการสร�างแพลทฟอร�ม T-GoodTech ของไทยท่ีเปKนช องทางการจับคู ระหว าง
ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) ระหว างวิสาหกิจไทยด�วยกันเองและระหว างวิสาหกิจไทยกับวิสาหกิจท่ัวโลกภายใต�
เว็บไซต� T-GoodTech เพ่ือเปKนเวทีสําหรับการแลกเปล่ียนและถ ายทอดความรู�ประสบการณ�ด�านการประกอบธุรกิจ รวมถึง
เปKนการเพ่ิมช องทางการตลาดและทดสอบตลาดเพ่ือให�เกิดการพัฒนาอย างต อเน่ืองและสอดคล�องกับความต�องการของตลาด
เป]าหมายได�อย างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 ประโยชน�ต อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข�อน้ันๆ  
ทํ า ให� ได� ค ว าม รู� เ ก่ี ย ว กั บ  Ecosystem and Value Chain of Industrial IoT แล ะ  Digital 

Transformation ในภาคอุตสาหกรรม 
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 กิจกรรมการขยายผลท่ีได�ดําเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท�ายของโครงการ  
(กิจกรรม เช�น การฝ<กอบรมภายในหน�วยงาน การบรรยายให�กับทีมงาน บทความท่ีลงจดหมายข�าวใน
หน�วยงาน เป=นต�น โดยสรุปรายละเอียดกิจกรรม พร�อมภาพประกอบ และใบลงช่ือผู�ร�วมกิจกรรม)  
มีการ 
ในงาน Thailand Industry Expo 2019 เม่ือวันท่ี 17-21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย�แสดงสินค�าและ

การประชุมอิมแพค เมืองทอง ท่ีผ านมา ได�เข�าร วมจัดงานแสดงบูธกิจกรรมส งเสริม SMEs เข�าสู ห วงโซ มูลค าระดับโลก (Global 
Value Chain) ด�วยแพลทฟอร�ม T-GoodTech ภายใต�โครงการเพ่ิมศักยภาพ SMEs ด�วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for 
SMEs) ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือส งเสริมการใช�ระบบเช่ือมโยงธุรกิจผ านการสร�างแพลทฟอร�ม T-GoodTech ของ
ไทยท่ีเปKนช องทางการจับคู ระหว างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) ระหว างวิสาหกิจไทยด�วยกันเองและระหว าง
วิสาหกิจไทยกับวิสาหกิจท่ัวโลกภายใต�เว็บไซต� T-GoodTech เพ่ือเปKนเวทีสําหรับการแลกเปล่ียนและถ ายทอดความรู�
ประสบการณ�ด�านการประกอบธุรกิจ รวมถึงเปKนการเพ่ิมช องทางการตลาดและทดสอบตลาดเพ่ือให�เกิดการพัฒนาอย าง
ต อเน่ืองและสอดคล�องกับความต�องการของตลาดเป]าหมายได�อย างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มีการเช่ือมต อแพลทฟอร�ม
ระหว าง TGoodtech ของประเทศไทย กับ JGoodtech ของประเทศญ่ีปุ|น นอกจากน้ียังมีการสาธิตแสดงเคร่ืองจักร
นวัตกรรม 4.0 ใน Digital Transformation Zone ด�วย 
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 กิจกรรมการขยายผลท่ีจะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข�าร วมโครงการ  
(กิจกรรมขยายผล เช�น แผนงานกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ เป=นต�น โดยส�งเอกสารสรุปรายละเอียด
กิจกรรม พร�อมภาพประกอบ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมให�ส�วนวิเทศสัมพันธ*)  
จัดทํากิจกรรมแนวทางการพัฒนาผู�ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเพ่ือไปสู  Industry 4.0 

(Automation for Industry 4.0) ภายใต�โครงการแนวทางการพัฒนาผู�ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเพ่ือไปสู  Industry 4.0 
(Automation for Industry 4.0) ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข งขันของ SMEs และ
เตรียมความพร�อมสถานประกอบการในการต อยอดพัฒนาการผลิตโดยการใช�เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติได�อย างมี
ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงสู ห วงโซ อุปทานระดับสากลต อไป โดยขณะน้ีอยู ระหว างรับสมัครวิสาหกิจเข�าร วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดทํารายงานภายหลังการเข�าร�วมโครงการเอพีโอ (ฉบับปรับปรุง เม.ย. 2561) 
ส�วนวิเทศสัมพันธ* สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห�งชาติ 

หน�า 22 ของ 22 

ส
วนท่ี 3 เอกสารแนบ  
 รายชื่อผู�เข�าร วมโครงการและประเทศท่ีเข�าร วมโครงการ 
 กําหนดการฉบับล าสุด (Program) 
 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
 รายงานก อนการเดินทางท่ีท านดําเนินการ (Country Paper-Thailand) 
 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข�าร วมกิจกรรมกลุ ม (Group Presentation) 
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