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“อีไอซี ประเมินวา นวัตกรรมใหมๆ ของอุปกรณ Smart home จะมีสวนชวยให
ชีวิตประจําวันของผูคนมีความสะดวกสบายมากข้ึนอยางเห็นไดชัด และในระยะเวลาอัน
ส้ันราคาของอุปกรณเหลาน้ีจะสามารถจับตองไดมากข้ึน โดยมีแรงกดดันจากการเขามา
ในตลาดของผูเลนรายใหญจากประเทศจีน” 
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ทามกลางกระแสการพูดถึงเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จนคําหลายๆคํากลายเปน 
buzzwords ยอด ฮิต ไปแล ว  ไม ว าจ ะเป น  Blockchains, Big data, AI, Machine learning, 3D 
printing, Internet of Things (IoTs) และอ่ืน ๆ อีกมาก ซึ่งเทคโนโลยีเหล่าน้ีล้วนมีผลกระทบต่อเราใน

หลากหลายมติ ิและองคป์ระกอบทีแ่ตกต่างกนัออกไป หลายเทคโนโลยดีงักล่าวอาจจะฟงัดไูกลตวัสาํหรบับางคน แต่

หน่ึงในนวตักรรมทีก่ําลงัเป็นทีนิ่ยมและจะส่งผลกระทบต่อชวีติของทุกคนอย่างมนียัสาํคญั คอื การประยุกต์แนวคดิ 

“Internet of Things” มาใช้กบัอุปกรณ์ต่างๆ ในชวีติประจําวนัที่อยู่รอบตวัเรา โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่อยู่ภายในบา้น 

หรอืทีเ่รยีกว่า “Smart home” บา้นอจัฉรยิะ นัน่เอง 

ยอนไปไมถึง 10 ป คอนเซ็ปทบานอัจฉริยะอาจจะยังฟงดูเหมือนเร่ืองในนิยายไซไฟอยูเลย แตในปจจุบัน
อุปกรณเหลาน้ีกลายเปนสินคาท่ีวางขายท่ัวไปในทองตลาด ซึง่หลายๆชิน้กม็รีาคาถูกลงมามากจนผูบ้รโิภค

ทัว่ไปสามารถเอื้อมถึง จากการประเมินของ IDC สถาบนัวจิยัด้านการตลาดของสหรฐัฯระบุว่า จํานวนอุปกรณ์ 

Smart home ของโลก จะเตบิโตประมาณ 31% ในปี 2018 หรอืประมาณ 644 ลา้นเครื่อง  โดย IDC คาดการณ์ว่า 

ภายในปี 2022 จาํนวนของอุปกรณ์เหล่าน้ีจะเตบิโตไปถงึเกอืบ 1,300 ลา้นเครื่อง ซึง่ถอืเป็นการเพิม่ขึน้กว่าเท่าตวั

ภายในระยะเวลาไม่กีปี่ ซึง่หากคํานวณเป็นมูลค่าแลว้ เราจะเหน็ไดจ้ากการประเมนิมูลค่าตลาดของ Smart home 

ทัว่โลก จดัทําโดย A.T. Kearney ที่คาดการณ์ว่า ในปี 2025 ตลาด Smart home จะมีขนาดกว่า 263,000 ล้าน

ดอลลารส์หรฐัฯ การศกึษายงัระบุอกีว่า Smart home สว่นใหญ่จะกระจุกตวัอยู่ใน 2 หมวดหลกั ๆ นัน่กค็อือุปกรณ์ที่

เพิม่ความสะดวกสบายในการใชช้วีติ และอุปกรณ์ทีต่อบสนองความตอ้งการดา้นความปลอดภยั    

ปจจุบันผูประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย มีการนําอุปกรณ Smart home มาใช
มากข้ึน เพ่ือเปนจุดขายในการตลาด เพราะการยกระดับคุณภาพชีวิตลูกคาใหสะดวก 
ปลอดภัย สนุกสนาน และมีสวนชวยในการดูแลสุขภาพของลูกคา เปนส่ิงท่ีสําคัญมากใน
เวลาน้ี 

จากการสํารวจขอ้มูลโดย Statista บรษิัทวจิยัด้านการตลาดของเยอรมนี ระบุว่าสหรฐัฯ จดัเป็นประเทศที่มกีารใช้

อุปกรณ์ Smart home มากทีสุ่ดในโลก โดย Home automation มสีดัส่วนมากทีสุ่ด ตามมาด้วยอุปกรณ์เพิม่ความ

ปลอดภยั รองลงมาคอื สหราชอาณาจกัร และญีปุ่น่ ตามลาํดบั โดยพบว่าการใชง้าน Smart home สว่นใหญ่ เน้นไป

ในเรื่องการเพิม่ความสะดวกสบายในการอยู่อาศยัเป็นสาํคญั ซึ่งสอดคล้องกบัทศิทางในไทย โดยเราจะเหน็ได้ว่า 

ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่หลายราย เช่น แสนสริ ิอนันดา ดเีวลลอปเมน้ท์ ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี้ และ 

เอพ ีไทยแลนด ์ต่างลงทุนในการพฒันาที่อยู่อาศยัทีม่อุีปกรณ์ Smart home ตดิตัง้มาพรอ้มกบัตวับา้นใหก้บัลูกค้า 

โดยอุปกรณ์ทีเ่ริม่มกีารใชง้านแพร่หลายมากขึน้ คอื Smart mirror กระจกอจัฉรยิะ ทีส่ามารถ เปิดเพลง ดวูดีโีอจาก

โทรศพัท ์มหีน้าปดัแสดงเวลา บอกอุณหภูม ิหรอืม ีBluetooth เพื่อใชคุ้ยโทรศพัทไ์ด ้และ อกีหน่ึงอุปกรณ์ทีก่าํลงัมา

แรงอย่างมาก ก็คอื Smart speaker หรอื ระบบการสัง่งานด้วยเสยีง ที่เป็นเสมอืนตวัเชื่อมกบัอุปกรณ์ IoT อื่น ๆ 

ภายในบ้าน ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นเหมอืนผู้ช่วยส่วนตวัของเจ้าของบ้าน หรอืที่เรยีกว่า Virtual assistant ในปจัจุบนั

ผู้ผลติอุปกรณ์ Smart home ต่างพฒันาอุปกรณ์ให้สามารถเชื่อมต่อกบั Smart speaker กนัมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น 

Amazon Echo หรอื Google Home เป็นตน้ 
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อไีอซวีเิคราะห ์3 ปจัจยัสาํคญัทางการแขง่ขนัทีผู่ป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยใ์ชใ้นการนําอุปกรณ์ Smart home มา

ปรบัใชก้บัทีอ่ยู่อาศยัไดแ้ก่ 1. การเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนั (Embedded into everyday life) 2. ส่ิงท่ีทาํ

ให้เกิดความประทบัใจ (Wow factors) และ 3. การบริการหลงัการขาย (Aftersales service)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกตวัอย่างเช่นการเชื่อมอุปกรณ์ Smart home ต่าง ๆ ใหส้ามารถ monitor ได ้จาก Smartphone ไม่ว่าจะเป็นการ

ควบคุมเรื่องความปลอดภยั การบรหิารการใช้พลงังานภายในบ้าน เช่น ระบบน้ํา ระบบไฟฟ้า และการบรหิารดา้น

เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เช่น การเชื่อมจอของ Smartphone เข้ากบัทีวี หรอื Smart mirror ในห้องน้ําเพื่อให้สามารถ

รบัชมรายการทีเ่รากาํลงัตดิตามอย่างไม่มสีะดุด สิง่เหล่าน้ีลว้นเป็นการพยายามเป็นสว่นหน่ึงในชวีติประจําวนัของผู้

อยู่อาศยัใหไ้ดม้ากทีส่ดุ รวมถงึเป็นการสรา้ง Wow factors เพื่อใชเ้ป็นจุดขายในการโปรโมทสนิคา้    

ในขณะเดยีวกนั เครื่องใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปรบัอากาศ ตูเ้ยน็ เครื่องซกัผา้ หรอืแมก้ระทัง่เฟอรนิ์เจอร ์

อย่างผ้าม่าน ลว้นต้องการการดูแลอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ผูพ้ฒันาโครงการจงึใหค้วามสําคญักบัการบรกิารหลงัการ

ขายมากขึน้ ความสามารถของเทคโนโลยถีูกนํามาใช้ในการ monitor การใชง้านของเครื่องใชเ้หล่าน้ี เพื่อเชื่อมต่อ

กบัการบรกิารซ่อมบํารุง ทาํใหเ้กดิความสะดวก และยดือายุการใชง้าน ยกตวัอย่างเช่น การแจง้เตอืนการซ่อมบํารุง

เครื่องปรบัอากาศผ่าน Smartphone พรอ้มบรกิารเรยีกช่างใหม้าลา้งทาํความสะอาดเมื่อถงึเวลาทีเ่หมาะสม 

อย่างไรกด็ ีในการนําฟงักช์นัต่าง ๆ ของ Smart home มาใช ้ผูป้ระกอบการควรคํานึงถงึความกงัวลใจเรื่อง ความ

เป็นส่วนตวัของผูบ้รโิภค (consumer privacy) โดยมกีารอธบิายวธิกีารเกบ็ขอ้มูลและนําขอ้มูลมาวเิคราะหอ์ย่างมี
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ขัน้ตอน พร้อมทัง้การตัง้ค่าการลบข้อมูลที่ลูกค้าไม่ต้องการให้ถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบ ผลสํารวจจาก Parks 

Associates บรษิทัชัน้นําดา้นการวเิคราะหต์ลาดอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์นสหรฐัฯ ระบุว่า ผูบ้รโิภคกว่า 80% มคีวาม

ต้องการใช้อุปกรณ์ Smart home มากขึน้ และเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่าน้ีจะเขา้มามบีทบาทสาํคญัในชวีติของพวกเขา

ภายในระยะเวลาอนัสัน้ แต่ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยท์ีนํ่าอุปกรณ์ Smart home มาใชจ้าํเป็นต้องให้

ความสาํคญักบัการอธบิายเรื่องการจดัเกบ็ขอ้มูลเหล่าน้ีอย่างจรงิจงักบัผูบ้รโิภคมากขึน้ เพื่อเพิม่ความมัน่ใจในการ

ตดัสนิใจใชง้าน 

อกีหน่ึงปจัจยัที่ต้องคํานึงสําหรบัการนําอุปกรณ์ Smart home มาติดตัง้ให้กบัผู้บรโิภค คอื ช่วงอายุของผูซ้ื้อที่อยู่

อาศยั โดยผลสาํรวจจาก Gfk Smart home study 2018 ระบุว่า ในสหรฐัฯ ผูใ้ชง้านอุปกรณ์ Smart home ในกลุ่มที่

มอีายุน้อยกว่า 40 ปี ส่วนใหญ่ชอบเลอืกอุปกรณ์ Smart home และติดตัง้ดว้ยตวัเอง เพราะมองว่าสะดวกกว่าใน

การดูแลรกัษา อกีทัง้ยงัมีทางเลอืกที่มากกว่า ในขณะที่กลุ่มที่มีอายุเกิน 40 ปีขึน้ไป ชอบที่ Smart home มีการ

ตดิตัง้มาพรอ้มกบัตวับา้น โดยผลสาํรวจยงัระบุอกีว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ตอ้งการ ใหร้ะบบของอุปกรณ์ Smart home 

หลาย ๆ ชิ้น  ที่อาจจะมาจากผู้ผลิตต่างแบรนด์ สามารถเชื่อมต่อและทํางานร่วมกันได้ (standardized 

communication) ซึง่ในปจัจุบนั อุปกรณ์ต่างแบรนดส์ว่นใหญ่ยงัไม่สามารถทาํได ้

หากมองไปในระยะถดัไป อไีอซมีองว่า 4 เทรนดห์ลกัทีจ่ะเป็นตวัขบัเคลื่อนการพฒันาตลาด Smart home ทัว่โลก 

รวมถงึในไทยดว้ย ไดแ้ก่ 1. การบาํรงุรกัษาแบบคาดคะเน (Predictive maintenance) 2. การสัง่งานด้วยเสียง 

(Voice command) 3. การคาดการณ์แนวโน้มพฤติกรรม (Behavior prediction) และ 4. Smart home ใน

ราคาท่ีจบัต้องได้ (Affordable Smart home) 

1.การบาํรงุรกัษาแบบคาดคะเน (Predictive maintenance) หมายถงึ การตดิตัง้ระบบ

ทีส่ามารถ monitor การเปลีย่นแปลงของเครื่องใชต่้าง ๆ ภายในบา้นไดต้ลอดเวลา ไม่ว่า

จะเป็น เครื่องปรบัอากาศ ตูเ้ยน็ เครื่องซกัผา้ หรอืแมก้ระทัง่เครื่องวดัคุณภาพอากาศ (Air 

quality monitor) เพื่อแจง้เตอืนใหท้ําความสะอาดในบรเิวณทีเ่ริม่สกปรกและมฝีุ่น ซึง่การ

ติดตัง้ระบบดังกล่าวน้ีช่วยให้ปญัหาการซ่อมบํารุงลดลง เพราะเจ้าของบ้านสามารถรู้

สถานะก่อนทีเ่ครื่องใชต่้างๆ จาํเป็นตอ้งเปลีย่นหรอืรอการแกไ้ข 

 2.การสัง่งานด้วยเสียง (Voice command) ในเวลาน้ี การสัง่งานดว้ยเสยีงต้องมคีวาม

สะดวกและง่ายต่อการใชง้านมากขึน้ (User-friendly) โดย command language ทีใ่ช้กบั 

Smart speaker ต้องสามารถเข้าใจวิธกีารสัง่งานด้วยคําพูดที่เป็นธรรมชาติของมนุษย ์

(near human-like natural language processing) และที่สําคญัต้องสามารถสื่อสารด้วย  

สําเนียงหรือวิธีการพูดที่หลากหลาย โดยในปจัจุบันมี Startup ในไทย พัฒนา Smart 

speaker ทีส่ามารถสือ่สารดว้ยภาษาไทยแลว้  

บริษัทวิจยัตลาดชื่อดัง Comscore ได้ประเมินตัวเลขการ search online ทัว่โลกไว้ว่า 

ภายในปี 2020 50% ของการ search จะเป็นการ search ดว้ยเสยีง 
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 3.การคาดการณ์ แนวโน้มพฤติกรรม (Behavior prediction) การประยุกต์ใช ้

Artificial Intelligence (AI) เพื่อศกึษาและทําความเขา้ใจพฤติกรรมของผูอ้ยู่อาศยัภายใน

บา้นเป็นสิง่ที่น่าสนใจอย่างยิง่สาํหรบัอุปกรณ์ Smart home โดยพฤตกิรรมเหล่าน้ีจะถูก

นํามารวมกนัเป็นกลุ่มและจดัระบบเป็น Timeline ในการทํางาน ยกตัวอย่างเช่น หาก

เจา้ของบ้านขบัรถเขา้ถงึซอยบ้านอาจจะมกีารแจง้เตอืนมาทาง Smartphone ว่าเจา้ของ

บา้นมคีวามตอ้งการทีจ่ะเปิดไฟหน้าบา้น และเปิดเครื่องปรบัอากาศในพืน้ทีท่ีค่าดว่าจะถูก

ใชง้าน รวมไปถงึเตรยีมเปิดรายการทวีทีีช่ ื่นชอบรอไว ้เพื่อใหผู้อ้ยู่อาศยัสามารถทาํกจิวตัร

ทีต่อ้งการไดท้นัททีีเ่ขา้มาถงึบา้น 

4.Smart home ในราคาท่ีจบัต้องได้ (Affordable Smart home) การเขา้มาในตลาด 

Smart home ของผู้เล่นรายใหญ่จากประเทศจีน เช่น Xiaomi และ Alibaba ที่ต่างม ี 

อุปกรณ์ไฮเทคมากมายวางขายในท้องตลาด โดยสนิค้าส่วนใหญ่มีราคาเพียงหลกัร้อย 

หรอืหลกัพนั ทําให้ตลาด Smart home ทัว่โลกคกึคกัขึน้อย่างเหน็ได้ชดั ส่วนแบ่งตลาด 

Smart speaker ของโลก ของเจา้ตลาด อย่าง Amazon ลดลงถงึครึง่หน่ึง (จากประมาณ 

80% มาอยู่ทีป่ระมาณ 40%) ในปี 2018 ซึง่ชีใ้หเ้หน็ว่าในอนาคตขา้งหน้าการแขง่ขนัดา้น

ราคาจะทาํใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึอุปกรณ์เหล่าน้ีไดง้่ายยิง่ขึน้  
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ในประเทศไทย กระแสบา้นอจัฉรยิะเริม่จากการค่อย ๆ เขา้มาจบัลูกคา้ชนชัน้กลางที่มรีายได้และมกีําลงัซือ้ ความ

ร่วมมอืใหม่ ๆ ระหว่างเจา้ของเทคโนโลยกีบัผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ีร่่วมกนัสรา้งโครงการทีอ่ยู่อาศยัอจัฉรยิะ รวม

ไปถงึพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อดแูลระบบเพื่อใชใ้นการดแูลภายในโครงการและในบา้น 

จากผลสํารวจข้อมูลผู้บรโิภคของอไีอซี จากกลุ่มตวัอย่างทัว่ประเทศ จํานวน 7,701 คน พบว่า Smart home จะ

กลายเป็นปจัจยัที่สําคญัมากขึน้ ในการเลอืกซื้อที่อยู่อาศยัของผู้บรโิภคยุคใหม่ และเมื่อวเิคราะห์ถึงประเภทของ

อุปกรณ์ที่ผู้บรโิภคสนใจ จะพบว่าราว 77% ของผู้ตอบแบบสํารวจอยากให้มรีะบบเตือนภัยอจัฉรยิะภายในที่พกั

อาศยั ในขณะทีร่าว 73% ตอ้งการใหม้รีะบบช่วยควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและจดัการพลงังานภายในบา้นเพื่อช่วยเพิม่

ความสะดวกสบาย และลดค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค 

เป็นทีแ่น่ชดัว่า ในอนาคต Smart home จะกลายเป็น new normal เราจะเหน็นวตักรรมใหม่ ๆ ถูกนํามาใชม้ากขึน้

ในตลาดไทย อุปกรณ์ Smart home กาํลงัจะกา้วผ่านการเป็นเพยีงอุปกรณ์ยอดฮติอย่าง Smart TV และ กลอ้งวงจร

ปิด ไปสูอุ่ปกรณ์อื่น ๆ อกีมากมาย และในไม่ชา้สนิคา้เหล่าน้ีจะกลายเป็นสว่นหน่ึงในชวีติประจาํวนัของผูค้นอย่างไม่

ทนัตัง้ตวั 
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