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ปั จจุบนั เทคโนโลยี Internet of Things ถูกยกให้เป็ น “Mega Trend” ทีจ่ ะส่งผลมหาศาลต่อธุรกิจ ทุก ๆ
ด้าน เราได้เห็นอุปกรณ์หรือ Things ที่สามารถสื่อสารกันผ่ านอิน เทอร์เน็ ตมากขึ้นและเริ่ม ติดตลาด ตัง้ แต่
อุป กรณ์ ค วบคุ ม อุณ หภูม ิอัจ ฉริยะ (Smart Thermostat) ไปจนถึง สายข้อมือตรวจวัด กิจ กรรมของผู้ ส วมใส่
(Fitness Bracelet / Tracker) ความสามารถทีจ่ ะเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกประเภททาให้เกิดโมเดลบริการใหม่ๆ และ
สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจหันมาให้ความสนใจนาเทคโนโลยี IoT มาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อพูดถึง IoT ทุกคน
มักจะนึกถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้ส่อื สารกันได้ผ่านคลาวด์ ดังนัน้ ในยุค IoT คลาวด์ได้กลายมาเป็ น
ศูนย์กลางของทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นการเชื่อมต่อ การเก็บข้อมูล และการประมวลผล จึงไม่น่าแปลกใจทีป่ ริมาณ
Data Center เพิม่ ขึน้ เป็ นเท่าตัวในแต่ละปี เช่นเดียวกับปริมาณข้อมูลทีว่ งิ่ บนอินเทอร์เน็ต เมื่อถนนทุกสายมุ่งสู่
คลาวด์ ผลกระทบที่ตามมาก็คือปั ญหาคอขวดทัง้ ในแง่ของการเก็บข้อมูล และเครือข่ายเข้าออก การเปลี่ยน
HDD มาใช้ SSD อาจจะช่วยเพิม่ ความเร็วในการเก็บข้อมูลได้บา้ ง และหลายคนฝากความหวังว่าการมาถึงของ
5G จะเยียวยาในเรื่องเครือข่าย แต่ทงั ้ หมดก็เป็ นการแก้ปัญหาทีป่ ลายเหตุ เพราะสิง่ ทีผ่ ดิ มาแต่ต้นคือสมมติฐาน
ทีว่ ่า คลาวด์คอื คาตอบ (ทีเ่ หมาะสม) ของทุกสิง่
เทคโนโลยี Edge Computing หรือเรียกย่อๆ ว่า Edge เป็ นวิธกี ารเลือกใช้หน่ วยประมวลผลในคลาวด์
ที่อยู่ใกล้กบั ต้นทางข้อมูลมากที่สุดเพื่อลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล ที่เห็นกันมากคือ Edge ในอุปกรณ์ส่อื สาร
ระดับท้องถิน่ จาพวกเกตเวย์หรือเราท์เตอร์ เทคโนโลยี Edge เข้ามาอยู่ในกระแสมากขึน้ ในระยะปี สองปี หลังมา
นี้ เนื่องจากคนเริม่ ตระหนักกันแล้วว่า Edge เป็ นองค์ประกอบทีจ่ าเป็ นของ IoT ทีจ่ ะมาช่วยเติมเต็มการทางาน
ของ Cloud และแก้ปัญหาทีก่ ล่าวมาข้างต้น

คาที่เกี่ยวข้อง
Cloud Computing หรือที่มกั เรียกกันโดยย่อว่า Cloud คือโมเดลในการให้บริการทรัพยากรเพื่อการ
คานวณซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่าย มีโครงสร้างพื้นฐานเป็ น Data Center ที่ประกอบด้วย
เซิรฟ์ เวอร์จานวนมาก โดยจากมุมมองของผูใ้ ช้ ทรัพยากรของเซิรฟ์ เวอร์เหล่านี้จะหลอมประสานเสมือนใช้งาน
บนเครื่องเดียว (Virtualized Resources)
จุ ด เด่ น ของ Cloud คือความสามารถในการจัด สรรทรัพยากรแบบพลวัต กล่ าวคือผู้ใ ช้ง านสามารถ
เปลีย่ นแปลง เพิม่ ลด (Scale) ขนาดของโหลดการใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่จาเป็ นต้องจัดสรรทรัพยากรเผื่อโหลด
สูง สุ ด ไว้ล่ วงหน้าเมื่อยังไม่ได้ใ ช้ ค่ าใช้บ ริการ Cloud จึง เป็ น แบบจ่ายตามที่ใช้หรือ pay as you go และเป็ น
เหตุผลหนึ่งที่ทาให้บริก ารคลาวด์ได้รบั ความนิยมสูงขึ้น เรื่อยๆ จากรายงานประจาปี 2019 ของ Rightscale

(Flexera) พบว่า 94% ของบริษัทที่สารวจใช้ Cloud และพบว่านอกจากเปอร์เซ็นต์การใช้งานจะเพิม่ ขึ้นทุกปี
อย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ละบริษทั ยังมีแนวโน้มใช้งบประมาณไปกับค่า Cloud เพิม่ ขึน้ ด้วย [1]
Edge Computing ในที่น้ีขอเรียกสัน้ ๆ ว่ า Edge คือแนวคิด ในการประมวลผลใกล้กบั แหล่ งก าเนิด
ข้อมูล แทนทีก่ ารส่งข้อมูลทัง้ หมดไปประมวลผลทีค่ ลาวด์ โดยตาแหน่งการประมวลผลของเอดจ์สามารถเป็ นได้
ตัง้ แต่บนตัวอุปกรณ์ IoT เองขึน้ ไปจนกระทังถึ
่ งชัน้ บนสุดของ Local Area Network (LAN) เช่นอุปกรณ์เกตเวย์
เซิรฟ์ เวอร์ของสานักงานหรือโรงงาน ฯลฯ ดังแสดงในรูปข้างล่าง

ตาแหน่ งของ Cloud และ Edge ภายในเครือข่าย

แท้จ ริง แล้ว แนวคิด Edge Computing เกิด ขึ้น มาก่ อนยุค IoT ตัวอย่างชัด ๆ คือ Edge ในเครือข่าย
อิน เทอร์เน็ ต เช่ น LAN และ Content Delivery Network (CDN) จึง อาจกล่ าวได้ว่า Edge มีร ากฐานมาจาก
วิวฒ
ั นาการของเครือข่ายจากการรวมศูนย์แบบ Star topology มาเป็ น Tree topology ที่มกี ารเพิม่ ชัน้ (Tier)
ของโหนดคันกลางระหว่
่
างโหนดราก (Root Node) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางกับโหนดปลายทาง (End Nodes) ดังนัน้
หากมองเช่ นนี้ ค าว่า Edge มีค วามหมายที่กว้างและสามารถน าไปปรับใช้ได้ใ นหลายบริบท ต่ างจาก Fog
Computing หรือ Fogging ซึ่งเกี่ยวข้องกับ IoT โดยตรง และเพิง่ จะถูกนิยามขึน้ ในปี 2012 โดยบริษทั Cisco
นัยยะของ Fog Computing ซ้อนทับคาบเกี่ยวกับ Edge Computing มากจนมักเกิดความสับสนว่าทัง้ คู่เหมือน
หรือต่างกันอย่างไร เหตุการณ์คล้ายกับคราวที่ Cisco นิยามคาว่า “Internet of Everything” ขึ้นมาเพื่อครอบ
Internet of Things เพียงแต่ได้ผลลัพธ์ต่างกันคือ Fog Computing ติดกระแส ในขณะที่ Internet of Everything
ไม่แพร่หลายมากนัก ส่วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะ Cisco ได้ก่อตัง้ OpenFog Consortium ตามมาในปี 2015 โดย
ร่วมมือกับบริษทั และมหาวิทยาลัยระดับชัน้ นาในการผลักดันให้ Fog Computing เป็ นมาตรฐานให้กบั ภาคธุรกิจ
ในการสร้าง Edge Computing โดยนอกจาก framework อ้ างอิง สาหรับ อุ ป กรณ์ Edge แล้ว กลุ่ ม จะร่ วมกัน
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กาหนดรายละเอียดทางเทคนิคของส่วนอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นเครือข่าย การเก็บข้อมูล ความปลอดภัย
ฯลฯ กล่าวโดยย่อคือ Edge เป็ นแนวคิด ส่วน Fogging เป็ นวิธกี าร [2]
อย่างไรก็ดี หากสารวจนิยามของ Edge และ Fogging ในปั จจุบนั จะพบว่ามีความพยายามในการขยับ
จุดยืนของทัง้ สองคาออกจากกันให้เกิดความต่างมากขึน้ ซึ่งมีสองแนวทางหลักๆ คือ
1) แบ่งตามตาแหน่งที่ตงั ้ ของการค านวณในแนวตัง้ จากอุปกรณ์สู่คลาวด์ โดย Edge Computing จะ
ครอบคลุ ม เฉพาะการค านวณที่ เ กิด ขึ้น ภายในอุ ป กรณ์ ห รื อ แหล่ ง ก าเนิ ด ข้อ มู ล เองหรื อ ในโหนดห่ า งจาก
แหล่งกาเนิดข้อมูลไม่เกิน 1 hop ส่วน Fog Computing จะอยู่ในอุปกรณ์เครือข่ายระดับ LAN เช่น Gateway,
Router, Access Point
2) แบ่งตามการกระจายตัวของการคานวณในแนวนอน กล่าวคือ Edge หมายถึงการคานวณที่เกิดขึน้
ในโหนดๆ หนึ่งที่อยู่ ตาแหน่ งใดก็ได้ที่ ต่ ากว่า Cloud และใกล้แหล่งข้อมู ล และ Fogging หมายถึงการท าให้
โหนด Edge หลายๆ โหนดทางานร่ วมกันเป็ นคลัส เตอร์หรือที่เรียกว่ า Micro Data Center ซึ่ง เลียนมาจาก
แนวคิดของ Cloud แต่อยู่ใกล้พน้ื ดิน (อุปกรณ์ปลายทาง) มากกว่า ซึ่งหากจะต้องเลือก ผูเ้ ขียนเองโน้มเอียงมา
ทางนิยามแบบทีส่ องนี้
ถึงกระนัน้ Edge และ Fogging ต่างตัง้ อยู่บนเหตุผลและเป้ าหมายเดียวกันคือการแบ่งเบาภาระของ
Cloud และเครือข่าย เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั แอปพลิเคชัน IoT และลดค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลที่ไม่จ าเป็ น
ดังนัน้ จะเรียกอย่างไรก็ยงั ไม่สาคัญเท่ากับการนาไปใช้ การพัฒนาระบบ IoT ใดๆ ก็ตามควรพิจารณาถึงความ
สมดุลในการใช้ Cloud และ Edge เป็ นลาดับแรกๆ โดยเริม่ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนออกแบบ

Cloud vs Edge
ดังที่ได้เกริ่นไปแล้วว่า Cloud และ Edge ไม่ใช่เทคโนโลยีที่เป็ นคู่แข่ง แต่ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน
ดัง นั น้ ระบบ IoT หนึ่ง ๆ อาจใช้ทงั ้ Cloud และ Edge ควบคู่ ก ัน แต่ ก่ อนที่จ ะตัดสิน ได้ว่ากระบวนการใดควร
เลือกใช้ Cloud หรือ Edge เราควรทราบความสามารถและข้อจากัดของทัง้ คู่เพื่อชังเปรี
่ ยบเทียบ
1. Delay/Response time
เวลา คือข้อได้เปรียบหลักที่ Edge มีเหนือ Cloud จุดมุ่งหมายแรกๆ ของการสร้าง IoT Edge ก็คอื เพื่อ
ลดเวลาการตอบสนอง ตัวอย่างทีช่ ดั เจนทีส่ ุดคือ รถยนต์อตั โนมัตไิ ร้คนขับซึ่งประกอบด้วยเซนเซอร์จานวนมาก
ข้อมูลจากเซนเซอร์จะต้องถูกประมวลผลเพื่อควบคุมอุปกรณ์กลไกต่างๆ ของรถแบบ Real Time การส่งข้อมูล
ทัง้ หมดไปที่ Cloud แล้วรอให้ Cloud ส่งคาสังกลั
่ บมาที่รถจึงไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม หากจะเปรียบเทียบ ให้
คิดถึงเวลาทีเ่ ราเปิ ดเช็คอีเมล์ทงั ้ หลายทีใ่ ห้บริการบนคลาวด์ เราต้องรอโหลดหน้า Inbox อยู่หลายวินาที ดังนัน้
ถ้ ากรณี เป็ น ตายอย่างการเบรคของรถ ซึ่ง ไม่ใ ช่แค่ การส่ งข้อมูลไปกลับ จากคลาวด์ เท่ านัน้ แต่ ยัง ต้ องมีการ
คานวณว่ามีสงิ่ กีดขวางหรือไม่ จาแนกว่าเป็ นสิง่ กีดขวางประเภทใด เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ ต้องเบรค
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หรือไม่ ฯลฯ ทัง้ หมดนี้จะต้องเสร็จในหลักเสีย้ ววินาที เราจึงไม่สามารถทีจ่ ะรอ Cloud ได้ แต่กไ็ ม่ได้หมายความ
ว่ารถยนต์ไร้คนขับจะใช้ Cloud ไม่ได้เลย เพราะยังมีกระบวนการบางอย่างที่ไม่ต้องการความเร่งด่วนในการ
ตัดสินใจ หรืออาจต้องรอเก็บข้อมูลเป็ นเวลานานเพื่อดูแนวโน้ม เช่นการตรวจวัดสภาพรถเพื่อแจ้งเตือนการ
ซ่อมแซม กรณีเช่นนี้จะใช้ Cloud ก็มคี วามเหมาะสม

ตัวอย่าง Real-time IoT Edge
(ซ้าย) รถยนต์อตั โนมัติไร้คนขับ (ขวา) ปัม๊ อิ นซูลิน (ที่มา Wikipedia และ JDRF)

2. Resource/Computational power
จริงอยู่ว่าอุปกรณ์ Edge ไม่ว่าจะเป็ น Microcontroller, Single-board computer ไปจนกระทังถึ
่ ง Mobile
device หรื อ Personal computer ล้ว นมีค วามสามารถเพิ่ม ขึ้น เรื่ อ ยๆ แต่ ก็ ยัง เป็ น มวยคนละชัน้ กับ Highperformance servers ที่ทางานร่ วมกัน ภายใน Data Center ดัง นั น้ Cloud เป็ น ตัวเลือกที่เหมาะสมส าหรับ
กระบวนการที่ต้องมีการคานวณจานวนมากและซับซ้อนเช่น Deep Learning หรือมีตวั แปรที่เกี่ยวข้องจานวน
มากเช่น Big Data Analytics แต่ไม่ได้หมายความว่า Edge จะไม่สามารถทาสิง่ เหล่านี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
Deep Learning/Machine Learning ซึ่ง ปั จ จุ บ ันมี Edge Hardware ที่ออกแบบเฉพาะมาเพื่อ รองรับมากมาย
เช่ น NVIDIA Jetson, Intel Movidius, Google Edge TPU แต่ ก ระนั ้น อุ ป กรณ์ เ หล่ า นี้ ก็ยัง มีขีด จ ากัด และไม่
สามารถทดแทน Cloud ได้ทงั ้ หมด วิธกี ารทีน่ ิยมกันสาหรับ Deep Learning/Machine Learning ใน IoT คือการ
ใช้ทงั ้ Cloud และ Edge ควบคู่กนั โดยฝึกหรือ train โมเดลบน Cloud และถ่ายโอนโมเดลที่ฝึก เสร็จมาไว้ ที่
Edge เพื่อทา Inference ช่วยให้ผลลัพธ์ถูกส่งกลับไปทีอ่ ุปกรณ์ได้เร็วขึน้
3. Cost/Expense
เป็ นการยากทีเ่ ราจะตัดสินแบ่งแยกดาขาวในหัวข้อนี้อย่างชัดเจน เพราะมีปัจจัยปลีกย่อยหลากหลายที่
ส่งผลต่องบลงทุนและค่าใช้จ่าย ตัวอย่างได้แก่
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Cloud
• ประเภทของ Cloud ทีใ่ ช้ Private หรือ Public, On-premise หรือ Off-premise
• ปริมาณการใช้งานเช่น อัตราส่งข้อมูล ปริมาณข้อมูลที่เก็บ ความถี่การอ่านเขียนข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล หากใช้แบบ Pay As You Go
• ประเภทของการเชื่อมต่อ leased line, DSL, 3G/4G, Lora
Edge
•
•
•
•

เป็ น Client-side edge หรือ Platform-side edge
ค่าพัฒนาโปรแกรม
ปริมาณการใช้งานสาหรับ Platform-side edge
ค่าอุปกรณ์และบารุงรักษา

4. Geographical dispersion of devices
ถ้าต้นกาเนิดข้อมูลที่จะใช้ในการประมวลผลอยูใ่ นตาแหน่ งที่ห่างจากกันมาก (เกินระยะของเครือข่าย
LAN) เช่นค่าพลังงานที่วดั จากร้านค้าสาขาในเครือทัวประเทศ
่
ตาแหน่ งของรถบรรทุก สาหรับติดตามและวาง
แผนการส่งสินค้า สถานะตาแหน่งทีจ่ อดรถในการจัดการเมืองอัจฉริยะ กรณีเช่นนี้การใช้ Cloud ย่อมเหมาะสม
มากกว่ า Edge อย่างไม่มขี ้อกังขา และเมื่อผนวกกับ แอปพลิเคชัน IoT ที่ต้องเก็บ ข้อมู ลจากพื้น ที่ที่มอี าณา
บริเวณกว้างโดยมากมักเป็ นลักษณะการติดตามและแสดงผล หรือการวางแผนระยะยาวที่สามารถทนต่อ Delay
ยิง่ ทาให้เราตัดสินได้ง่ายขึน้ อาจจะมีเพียงส่วนน้อยทีไ่ ม่สามารถทนต่อDelay ได้ เช่น การควบคุม Power Grid
ในระดับบน ซึ่งก็มแี นวทางที่จะใช้ Cloud และลดเวลาตอบสนองลง ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ On-premise, HighBandwidth Private Cloud หรือ Dedicated Communication Network เป็ น ต้ น แต่ แ น่ น อนว่ าทัง้ หมดแลกมา
ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีส่ ูงขึน้
5. Internet Connectivity
การใช้ Cloud หมายถึงอุปกรณ์ IoT ต้องเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็ไม่ ได้เป็ นข้อด้อยอันใด เพราะ
จริงๆ ในทางทฤษฎีแล้ว IoT คือการเชื่อมต่อสิง่ ของต่างๆ ให้ส่อื สารและทางานร่วมกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่
ในทางปฏิบตั ิ การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในบางกรณีเป็ นเรื่องยากหรือมีต้นทุนสูง หากมีความจาเป็ นต้ อง
ใช้ Computation Resource ขนาดใหญ่จริงๆ เราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะใช้ Cloud ได้ แต่สาหรับกรณีทไี่ ม่ได้ม ี
การคานวณซับซ้อน เช่นแอปพลิเคชันทีใ่ ช้ใน Smart Farm ทัง้ หลายทีอ่ ุปกรณ์ต่างๆ สื่อสารและควบคุมกันเอง
อยู่ในวง LAN เดียวกันอยู่แล้ว Edge เป็ นทางเลือกทีเ่ หมาะสมด้วยประการทัง้ ปวง
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โรงเรือน Smart Farm

6. Data Privacy/Security
เมื่อใดก็ตามทีต่ ้องมีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อนัน้ ก็ยงั คงมีความเสีย่ ง ต่อให้มมี าตรการป้ องกัน
เข้มแข็งสักเพียงใดก็ตาม เพราะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมือนการเปิ ดประตูบา้ น เราต้องเผชิญความเสี่ยงไม่
เฉพาะเพียงจากการส่งข้อมูลออกไปภายนอก แต่ยงั มีความเสีย่ งทีผ่ ไู้ ม่หวังดีจะบุกรุกเข้ามาภายใน อุปกรณ์ IoT
มักปรากฏเป็ นข่าวบ่อยครัง้ ว่ากลายมาเป็ นจุดอ่อนในด้านความปลอดภัย เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการที่อุปกรณ์
เหล่านี้มกั มีกาลังประมวลผลต่าและหน่วยความจาขนาดเล็ก ทาให้รองรับกลไกความปลอดภัย ทีม่ ปี ระสิทธิภ าพ
สูงๆ ไม่ได้ อีกส่วนหนึ่งมาจากความสะเพร่าหรือ ความไม่รู้ของผู้พฒ
ั นาอุปกรณ์และผู้ใช้อุปกรณ์เอง ตัวอย่าง
ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้คอื กรณีที่ Microsoft ตรวจพบกิจกรรมของกลุ่ม Hacker ชื่อ Strontium ที่มพี ฤติกรรมมุ่ง
โจมตีโทรศัพท์ VOIP เครื่องพิมพ์สานักงาน และตัวถอดรหัสวิดโี อ เพื่อใช้เป็ นทางเข้าไปยังเครือข่ายภายในและ
ขโมยข้อมูลสาคัญขององค์กรหรือบริษทั [3] Microsoft เชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวอยู่เบื้องหลังการแฮ็คอีเมล์ของพรรค
เดโมแครตในระหว่างการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในปี 2016 จึงไม่น่าแปลกใจว่าบางบริษัทถึงขัน้ มีกฎ
ห้ามส่ ง ข้อมู ล ออกนอกเครือข่ายภายในเด็ด ขาด เมื่อเป็ น เช่ น นี้ บ ริษัทไม่ มที างออกอื่นนอกจาก Edge หรือ
Private, On-Premise Cloud
จากทีไ่ ด้กล่าวมาทัง้ หมด หากไม่มขี อ้ จากัดทีบ่ งั คับให้เราต้องเลือกวิธหี นึ่ง เนื่องจากอีกวิธไี ม่สามารถใช้
งานได้ เราสามารถสรุปแนวทางการเลือกระหว่าง Cloud และ Edge ได้คร่าวๆ ดังรูป โดยพืน้ ทีส่ เี ทาเป็ นบริเวณ
คาบเกี่ยวทีอ่ าจต้องใช้ปัจจัยอื่นๆ มาช่วยตัดสินเช่นค่าใช้จ่าย
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เลือก Edge หรือ Cloud?

Edge ในภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาระบบ IoT ในภาคอุตสาหกรรมมีข้อที่ต้องพิจารณาซึ่ง แตกต่างจากภาคส่วนอื่นๆ ประการ
แรก ในขณะทีป่ ั จจุบนั IoT อาศัยการเชื่อมต่อแบบไร้สายแทบจะทัง้ หมด เพราะให้ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนที่
ของอุ ป กรณ์ แต่สาหรับ ภาคอุต สาหกรรมเราอาจใช้ต รรกะเดี ยวกัน ไม่ ไ ด้ ต้ องยอมรับ ว่ ากระบวนการใน
ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องการความเชื่อมัน่ (Reliability) ที่สูง มาตรฐานการสื่อสารที่ใช้กนั อยู่จึงมักเป็ น
แบบมีสาย เช่น ตระกูล Fieldbus หรือ Ethernet ประการทีส่ อง อุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงานมักจะมาจากผูผ้ ลิต
ที่หลากหลาย มีโพรโตคอลสื่อสารแตกต่างกัน หรือแม้กระทังเครื
่ ่องจักรเก่าๆ ที่ไม่สามารถสื่อสารใดๆ ได้เลย
ทาอย่างไรจึงจะสามารถดึงข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องจักรเหล่านี้ออกมาประมวลผล จากสองประเด็นนี้ Edge จะ
สามารถก้าวเข้ามามีบทบาทที่สาคัญยิง่ โดยในเบื้องต้น อุปกรณ์ Edge ควรมีฟังก์ชนั ที่สามารถแปลงรูปแบบ
ข้อมูลทีแ่ ตกต่างจากอุปกรณ์เครื่องจักรที่หลากหลายทัง้ เก่าและใหม่ให้อยู่ในรูปแบบกลางเพื่อให้บูรณาการเข้า
ด้วยกันได้ และจากนัน้ จะประมวลผลเลยหรือส่งขึน้ ไปยัง Cloud ก็ตามแต่ความเหมาะสม
ประการที่สาม การสัง เคราะห์โ มเดลจากข้อมู ลที่เก็บ มาได้เพื่อนาไปใช้ตัด สินในภาคอุ ตสาหกรรม
จะต้องอาศัยองค์ความรู้จากทัง้ ฝั ง่ OT และ IT มาผนวกกัน การซื้อระบบสาเร็จรูปหรือว่ าจ้างผู้เชี่ยวชาญมา
พัฒ นาอาจให้ ผ ลลัพ ธ์ ที่เ ร็ว แต่ ไ ม่ ยัง่ ยืน เปรี ย บเสมือ นการเพาะช า เพราะสภาวะในโรงงานหรือ ธุ ร กิจ ที่
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่น ความต้องการของตลาด สภาวะของอุปกรณ์ตามอายุก ารใช้งาน เครื่องจัก ร
ใหม่ๆ ทีเ่ พิม่ เข้ามาในระบบ หรือการปรับขัน้ ตอนการผลิต ทัง้ หมดล้วนส่งผลให้โมเดลทีใ่ ช้อยู่ใช้ไม่ได้อกี ต่ อไป
ดัง นั น้ หากบุ ค ลากรของโรงงานเองไม่ม ีส่วนร่ วมกับ การพัฒนาระบบตัง้ แต่ ต้น ก็เป็ น การยากที่โ รงงานจะ
สามารถบารุงรักษาและปรับแก้ระบบได้เองอย่างเหมาะสม คาถามทีต่ ามมาคือ ใครควรรับผิดชอบหน้าทีน่ ้ี? IT
หรือ OT? นาไปสู่บางเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ Edge ในอุตสาหกรรม และเสนอให้ใช้ Private Cloud แทน
เพื่อให้ความรับผิดชอบนี้ตกอยู่กบั ฝ่ าย IT อย่างชัดเจน เมื่อเรามองวัฒนธรรมในโรงงานส่วนใหญ่ จริงอยู่ที่ OT
◼

Edge และ Cloud ในยุคโรงงานอัจฉริยะ | ดร.เอมอัชนา นิรนั ตสุขรัตน์

7

และ IT ทางานเป็ นเอกเทศจากกันมาก และการรวมกันไม่ใช่เรื่องง่ ายด้วยพื้นฐาน องค์ความรู้ และโฟกัสที่
ต่างกัน แต่ เราต้องไม่ลืม ว่าการก้ าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 การบู ร ณาการ OT และ IT เข้าด้วยกัน เป็ น สิ่ง ที่
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่จะบูรณาการเพียงแค่ระบบ แต่ต้องรวมไปถึงคน ดังนัน้ โรงงานต้องวางแนวทางปรับตัว
หากต้องการพัฒนาไปสู่การเป็ นโรงงานทีอ่ จั ฉริยะหรือฉลาดขึน้ โดยอาจเริม่ ต้นจากตัง้ โปรเจ็คพัฒนา Edge เพื่อ
ติดตามหรือควบคุมกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง และผนึกกาลังคนจากทัง้ สองฝั ง่ ให้เข้ามามีส่วนร่วม โดย
OT มีบ ทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะด้าน หาวิธีก ารดึง ข้อมู ล ที่เกี่ยวข้องจากเครื่องจัก ร และน า
ผลลัพ ธ์ ไ ปปรับ ปรุ ง กระบวนการ ขณะที่ฝ่าย IT รับ ผิด ชอบในการสร้างโมเดล พัฒนาโปรแกรม ออกแบบ
ตาแหน่งทีต่ งั ้ ภายในเครือข่ายของโรงงาน และดูแลเครือข่ายและหน่วยเก็บข้อมูล

ถ้าถามต่อไปว่า “…แล้วควรจะเริ่ มจากกระบวนการใด?”
หากมองประสิทธิภาพเป็ นหลัก เราสามารถจาแนกได้ว่าแอปพลิเคชันใดเหมาะสมกับการใช้ Edge โดย
ดูจากเวลาและกาลังประมวลผล แต่ภาคอุตสาหกรรมมีความได้เปรียบในแง่ที่ว่าอุปกรณ์ Edge สาหรับโรงงาน
สามารถมีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพสูงได้ เพราะ 1) ไม่จาเป็ นต้องเคลื่อนย้าย 2) ความต้องการด้านความ
น่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ดัง นั ้น เกณฑ์ ตัด สิน จึ ง เหลื อ เพีย งเวลาตอบสนองเป็ น ส าคั ญ รู ป ข้ า งล่ า งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาตอบสนองกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม จะเห็นได้
ว่าแอปพลิเคชันเที่ควรเป็ น Edge อย่างชัดเจนคือการตรวจวัดและแจ้ง เตือนความล้ม เหลวของอุปกรณ์ หรื อ
เครื่องจัก ร (ควรจะรวมถึง ความผิด ปกติที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยเช่ น ไฟไหม้ ก๊ าซรัว่ ฯลฯ ) ซึ่ง ก็ไ ป
สอดคล้องกับสิง่ ที่โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ให้ความสาคัญเป็ นอันดับหนึ่ง อยู่แล้ว นัน่ คือการลด
downtime [4] เนื่องจากส่งผลเสียหายตีมูลค่าเป็ นเม็ดเงินได้โดยตรง

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและค่าของข้อมูลในแอปพลิ เคชันต่างๆ ของโรงงาน
(ที่มา Industrial Internet Consortium)
มีการทานายว่าการใช้งาน Edge จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 75% ภายในปี 2025 [4] แต่ไม่ได้หมายความว่า Cloud
จะถึงคราวสูญพันธุ์ เพราะไม่ว่าอุปกรณ์ Edge จะมีสมรรถนะแรงขึน้ มากแค่ไหน ก็ยงั ไม่สามารถทดแทน Cloud
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ได้ทงั ้ หมด ดังนัน้ หากไม่มขี ้อจากัดในเรื่องกฎเกณฑ์หรือปั ญ หาการเชื่อมต่ ออินเทอร์เน็ต การใช้ Edge และ
Cloud ควบคู่กนั เป็ นแนวทางทีจ่ ะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนาระบบ IoT Edge-Cloud ในภาคอุตสาหกรรม

การซ่อมบารุงเครื่องจักรกลไอน้าในโรงงานอุตสาหกรรม (ที่มา Pxfuel)

การพัฒนาระบบ IoT ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่จาเป็ นจะต้องสาเร็จเบ็ดเสร็จในคราวเดียว แต่สามารถ
ค่อยพัฒนาเพิม่ ขึน้ ทีละขัน้ เพื่อให้ผปู้ ระกอบการได้ประเมินประโยชน์และความคุม้ ค่า และให้โอกาสผูพ้ ฒ
ั นาได้
ทยอยเก็บ ข้อมู ล เพื่อ น าไปสัง เคราะห์โ มเดลและปรับ ปรุ ง ระบบให้มคี วามเป็ น อัตโนมัติเพิ่ม ขึ้นในขัน้ ต่อไป
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบตรวจวัดและแจ้ง เตือนความล้ม เหลวของเครื่องจักรอาจแบ่งการพัฒนาเป็ น 5
ขัน้ ตอนได้แก่
1) Visualization - รวบรวมพารามิเตอร์ต่างๆ จากเครื่องจักร ไม่ว่าจะด้วยการดึงข้อมูลจากเซนเซอร์ที่
อยู่ในเครื่องจักรหรือติดตัง้ เซนเซอร์ภายนอกเพิม่ เติม จากนัน้ ส่งไปยังอุปกรณ์ Edge ซึ่งจะทาหน้าทีแ่ สดงค่าให้
ผูท้ างานได้เห็นสถานะของเครื่องจักรแบบเวลาจริง พร้อมๆ กันกับส่งต่อข้อมูลไปเก็บทีค่ ลาวด์
2) Fault Detection and Notification - เมื่อมีปริมาณข้อมูลเพียงพอ เราสามารถใช้วธิ กี ารทางสถิติหรือ
Unsupervised Machine Learning ในการจาแนกสภาวะผิดปกติของเครื่องจักรเพื่อส่งสัญญาณแจ้งเตือน โดย
การคานวณสามารถทาได้ที่ Edge และแจ้งเตือนแบบ local เช่นไฟแจ้งเตือน หรือคานวณที่คลาวด์และแจ้ง
เตือนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Line เป็ นต้น โดยในขัน้ นี้ เราอาจเพิม่ อินพุตจากวิศ วกรหรือช่ างที่ ดู แ ล
เครื่องจักรเข้าสู่ระบบ เช่นให้ระบุชนิดหรือสาเหตุของความผิดปกติเมื่อเกิดการแจ้งเตือน เพื่อใช้เป็ น Label ของ
ข้อมูลเตรียมนาไปฝึกสอนโมเดลแบบ Supervised Machine Learning บนคลาวด์สาหรับการพัฒนาขัน้ ต่อไป
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3) Fault Identification - ฝึกสอนโมเดลแบบ Supervised Learning โดยใช้ทรัพยากรบนคลาวด์ ระบบ
ทีเ่ ป็ นผลลัพธ์จะมีความสามารถแยกแยะชนิดของความผิดปกติได้ละเอียดขึน้ โดยเลียนแบบ domain expert ผู้
label ข้อมูล
4) Fault Prediction - ใช้ขอ้ มูลช่วงก่อนเกิดสภาวะผิด ปกติในการฝึ กสอนระบบให้ทานายความผิดปกติ
ชนิดต่างๆ ล่วงหน้า และแจ้งเตือน ควรให้วศิ วกรหรือช่างสามารถอินพุต เฉลย (ผิด/ถูก) เข้าไปในระบบเพื่อให้
เกิดการฝึกฝนต่อเนื่องและปรับปรุงความแม่นยาของการทานาย
5) Automatic Fault Prevention - กาหนด Action ของระบบสาหรับแต่ละสภาวะผิดปกติที่ทานายเพื่อ
ป้ อนกลับ ไปจัด การเครื่องจักรโดยไม่ต้องรอให้เกิด ความผิด ปกติ หรือรอให้คนมาแก้ ไ ข ดัง นั น้ การค านวณ
(Inference) ในขัน้ นี้จาเป็ นทีจ่ ะต้องเกิดที่ Edge เพื่อการตอบสนองทีร่ วดเร็ว

แนวทางการพัฒนาระบบ IoT-Edge-Cloud แบบขัน้ บันได
ตัวอย่างข้างต้นแสดงแนวทางการพัฒนาแบบขัน้ บันไดทีแ่ ต่ละขัน้ เป็ นฐานให้กบั ขัน้ ถัดไป สิง่ ทีส่ าคัญคือ
ระบบผลลัพ ธ์ ใ นแต่ ล ะขัน้ ต้ อ งพร้อ มใช้ แ ละสร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ม ให้ ก ับ โรงงานได้ ใ นตั ว มัน เอง ดัง นั ้น แม้ ว่ า
ผู้ประกอบการตัดสินใจหยุดการพัฒนาที่ขนั ้ ใดขัน้ หนึ่ง ไม่ไปต่อจนสุดทาง โรงงานจะยังคงได้รบั ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี IoT-Edge-Cloud โดยมีร ะบบเข้ามาช่วยปรับปรุง กระบวนการไว้ใ ช้ ภายใต้ เงื่อนไขการลงทุนที่
ผูป้ ระกอบการเห็นว่าคุม้ ค่าเหมาะสม
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