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“อี ไอซี ประเมิ น ว า นวั ต กรรมใหม ๆ ของอุ ป กรณ Smart home จะมี ส วนช วยให
ชีวิตประจําวันของผูคนมีความสะดวกสบายมากขึ้นอยางเห็นไดชัด และในระยะเวลาอัน
สั้นราคาของอุปกรณเหลานี้จะสามารถจับตองไดมากขึ้น โดยมีแรงกดดันจากการเขามา
ในตลาดของผูเลนรายใหญจากประเทศจีน”
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ทามกลางกระแสการพูดถึงเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จนคําหลายๆคํากลายเปน
buzzwords ย อ ด ฮิ ต ไป แล ว ไม ว าจ ะเป น Blockchains, Big data, AI, Machine learning, 3D
printing, Internet of Things (IoTs) และอื่ น ๆ อี กมาก ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ ล้ว นมีผ ลกระทบต่ อเราใน
หลากหลายมิติ และองค์ประกอบทีแ่ ตกต่างกันออกไป หลายเทคโนโลยีดงั กล่าวอาจจะฟงั ดูไกลตัวสําหรับบางคน แต่
หนึ่งในนวัตกรรมทีก่ ําลังเป็ นทีน่ ิยมและจะส่งผลกระทบต่อชีวติ ของทุกคนอย่างมีนยั สําคัญ คือ การประยุกต์แนวคิด
“Internet of Things” มาใช้กบั อุปกรณ์ต่างๆ ในชีวติ ประจําวันที่อยู่รอบตัวเรา โดยเฉพาะอุปกรณ์ท่อี ยู่ภายในบ้าน
หรือทีเ่ รียกว่า “Smart home” บ้านอัจฉริยะ นันเอง
่

ยอนไปไมถึง 10 ป คอนเซ็ปทบานอัจฉริยะอาจจะยังฟงดูเหมือนเรื่องในนิยายไซไฟอยูเลย แตในปจจุบัน
อุปกรณเหลานี้กลายเปนสินคาที่วางขายทั่วไปในทองตลาด ซึง่ หลายๆชิน้ ก็มรี าคาถูกลงมามากจนผูบ้ ริโภค
ทัวไปสามารถเอื
่
้อมถึง จากการประเมินของ IDC สถาบันวิจยั ด้านการตลาดของสหรัฐฯระบุว่า จํานวนอุปกรณ์
Smart home ของโลก จะเติบโตประมาณ 31% ในปี 2018 หรือประมาณ 644 ล้านเครื่อง โดย IDC คาดการณ์ว่า
ภายในปี 2022 จํานวนของอุปกรณ์เหล่านี้จะเติบโตไปถึงเกือบ 1,300 ล้านเครื่อง ซึง่ ถือเป็ นการเพิม่ ขึน้ กว่าเท่าตัว
ภายในระยะเวลาไม่กป่ี ี ซึง่ หากคํานวณเป็ นมูลค่าแล้ว เราจะเห็นได้จากการประเมินมูลค่าตลาดของ Smart home
ทัวโลก
่
จัดทําโดย A.T. Kearney ที่คาดการณ์ ว่า ในปี 2025 ตลาด Smart home จะมีขนาดกว่า 263,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ การศึกษายังระบุอกี ว่า Smart home ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ใน 2 หมวดหลัก ๆ นันก็
่ คอื อุปกรณ์ท่ี
เพิม่ ความสะดวกสบายในการใช้ชวี ติ และอุปกรณ์ทต่ี อบสนองความต้องการด้านความปลอดภัย

ปจจุบันผู ประกอบการในวงการอสังหาริมทรัพย มีการนําอุปกรณ Smart home มาใช
มากขึ้ น เพื่ อ เป นจุ ด ขายในการตลาด เพราะการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต ลู ก ค าให ส ะดวก
ปลอดภัย สนุกสนาน และมีสวนชวยในการดูแลสุขภาพของลูกคา เปนสิ่งที่สําคัญ มากใน
เวลานี้
จากการสํารวจข้อมูลโดย Statista บริษัทวิจยั ด้านการตลาดของเยอรมนี ระบุว่าสหรัฐฯ จัดเป็ นประเทศที่มกี ารใช้
อุปกรณ์ Smart home มากทีส่ ุดในโลก โดย Home automation มีสดั ส่วนมากทีส่ ุด ตามมาด้วยอุปกรณ์เพิม่ ความ
ปลอดภัย รองลงมาคือ สหราชอาณาจักร และญีป่ นุ่ ตามลําดับ โดยพบว่าการใช้งาน Smart home ส่วนใหญ่ เน้นไป
ในเรื่องการเพิม่ ความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยเป็ นสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางในไทย โดยเราจะเห็นได้ว่า
ผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายราย เช่น แสนสิริ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี และ
เอพี ไทยแลนด์ ต่างลงทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยทีม่ อี ุปกรณ์ Smart home ติดตัง้ มาพร้อมกับตัวบ้านให้กบั ลูกค้า
โดยอุปกรณ์ทเ่ี ริม่ มีการใช้งานแพร่หลายมากขึน้ คือ Smart mirror กระจกอัจฉริยะ ทีส่ ามารถ เปิ ดเพลง ดูวดี โี อจาก
โทรศัพท์ มีหน้าปดั แสดงเวลา บอกอุณหภูมิ หรือมี Bluetooth เพื่อใช้คุยโทรศัพท์ได้ และ อีกหนึ่งอุปกรณ์ทก่ี าํ ลังมา
แรงอย่างมาก ก็คอื Smart speaker หรือ ระบบการสังงานด้
่
วยเสียง ที่เป็ นเสมือนตัวเชื่อมกับอุปกรณ์ IoT อื่น ๆ
ภายในบ้าน ซึ่งจะทําหน้าที่เป็ นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของเจ้าของบ้าน หรือที่เรียกว่า Virtual assistant ในปจั จุบนั
ผู้ผลิตอุปกรณ์ Smart home ต่างพัฒนาอุปกรณ์ ให้สามารถเชื่อมต่อกับ Smart speaker กันมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็ น
Amazon Echo หรือ Google Home เป็ นต้น
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อีไอซีวเิ คราะห์ 3 ปจั จัยสําคัญทางการแข่งขันทีผ่ ปู้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ใช้ในการนําอุปกรณ์ Smart home มา
ปรับใช้กบั ทีอ่ ยู่อาศัยได้แก่ 1. การเป็ นส่วนหนึ่ งของชีวิตประจําวัน (Embedded into everyday life) 2. สิ่ งที่ทาํ
ให้เกิ ดความประทับใจ (Wow factors) และ 3. การบริการหลังการขาย (Aftersales service)

ยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมอุปกรณ์ Smart home ต่าง ๆ ให้สามารถ monitor ได้ จาก Smartphone ไม่ว่าจะเป็ นการ
ควบคุมเรื่องความปลอดภัย การบริหารการใช้พลังงานภายในบ้าน เช่น ระบบนํ้า ระบบไฟฟ้า และการบริหารด้าน
เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เช่น การเชื่อมจอของ Smartphone เข้ากับทีวี หรือ Smart mirror ในห้องนํ้ าเพื่อให้สามารถ
รับชมรายการทีเ่ รากําลังติดตามอย่างไม่มสี ะดุด สิง่ เหล่านี้ลว้ นเป็ นการพยายามเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจําวันของผู้
อยู่อาศัยให้ได้มากทีส่ ดุ รวมถึงเป็ นการสร้าง Wow factors เพื่อใช้เป็ นจุดขายในการโปรโมทสินค้า
ในขณะเดียวกัน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น เครื่องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น เครื่องซักผ้า หรือแม้กระทังเฟอร์
่
นิเจอร์
อย่างผ้าม่าน ล้วนต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการจึงให้ความสําคัญกับการบริการหลังการ
ขายมากขึน้ ความสามารถของเทคโนโลยีถูกนํามาใช้ในการ monitor การใช้งานของเครื่องใช้เหล่านี้ เพื่อเชื่อมต่อ
กับการบริการซ่อมบํารุง ทําให้เกิดความสะดวก และยืดอายุการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนการซ่อมบํารุง
เครื่องปรับอากาศผ่าน Smartphone พร้อมบริการเรียกช่างให้มาล้างทําความสะอาดเมื่อถึงเวลาทีเ่ หมาะสม
อย่างไรก็ดี ในการนําฟงั ก์ชนั ต่าง ๆ ของ Smart home มาใช้ ผูป้ ระกอบการควรคํานึงถึงความกังวลใจเรื่อง ความ
เป็ นส่วนตัวของผูบ้ ริโภค (consumer privacy) โดยมีการอธิบายวิธกี ารเก็บข้อมูลและนํ าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างมี
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ขัน้ ตอน พร้อมทัง้ การตัง้ ค่าการลบข้อ มูล ที่ลูกค้าไม่ ต้องการให้ถู กจัด เก็บ อย่ างเป็ น ระบบ ผลสํารวจจาก Parks
Associates บริษทั ชัน้ นําด้านการวิเคราะห์ตลาดอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในสหรัฐฯ ระบุว่า ผูบ้ ริโภคกว่า 80% มีความ
ต้องการใช้อุปกรณ์ Smart home มากขึน้ และเชื่อว่าอุปกรณ์ เหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวติ ของพวกเขา
ภายในระยะเวลาอันสัน้ แต่ผผู้ ลิตและผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ทน่ี ําอุปกรณ์ Smart home มาใช้จาํ เป็ นต้องให้
ความสําคัญกับการอธิบายเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างจริงจังกับผูบ้ ริโภคมากขึน้ เพื่อเพิม่ ความมันใจในการ
่
ตัดสินใจใช้งาน
อีกหนึ่งปจั จัยที่ต้องคํานึงสําหรับการนําอุปกรณ์ Smart home มาติดตัง้ ให้กบั ผู้บริโภค คือ ช่วงอายุของผูซ้ ้อื ที่อยู่
อาศัย โดยผลสํารวจจาก Gfk Smart home study 2018 ระบุว่า ในสหรัฐฯ ผูใ้ ช้งานอุปกรณ์ Smart home ในกลุ่มที่
มีอายุน้อยกว่า 40 ปี ส่วนใหญ่ชอบเลือกอุปกรณ์ Smart home และติดตัง้ ด้วยตัวเอง เพราะมองว่าสะดวกกว่าใน
การดูแลรักษา อีกทัง้ ยังมีทางเลือกที่มากกว่า ในขณะที่กลุ่มที่มีอายุเกิน 40 ปี ขน้ึ ไป ชอบที่ Smart home มีการ
ติดตัง้ มาพร้อมกับตัวบ้าน โดยผลสํารวจยังระบุอกี ว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตอ้ งการ ให้ระบบของอุปกรณ์ Smart home
หลาย ๆ ชิ้ น ที่ อ าจจะมาจากผู้ ผ ลิ ต ต่ า งแบรนด์ สามารถเชื่ อ มต่ อ และทํ า งานร่ ว มกั น ได้ (standardized
communication) ซึง่ ในปจั จุบนั อุปกรณ์ต่างแบรนด์สว่ นใหญ่ยงั ไม่สามารถทําได้
หากมองไปในระยะถัดไป อีไอซีมองว่า 4 เทรนด์หลักทีจ่ ะเป็ นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาตลาด Smart home ทัวโลก
่
รวมถึงในไทยด้วย ได้แก่ 1. การบํารุงรักษาแบบคาดคะเน (Predictive maintenance) 2. การสังงานด้
่
วยเสียง
(Voice command) 3. การคาดการณ์ แ นวโน้ ม พฤติ ก รรม (Behavior prediction) และ 4. Smart home ใน
ราคาที่จบั ต้องได้ (Affordable Smart home)
1.การบํารุงรักษาแบบคาดคะเน (Predictive maintenance) หมายถึง การติดตัง้ ระบบ
ทีส่ ามารถ monitor การเปลีย่ นแปลงของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้านได้ตลอดเวลา ไม่ว่า
จะเป็ น เครื่องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น เครื่องซักผ้า หรือแม้กระทังเครื
่ ่องวัดคุณภาพอากาศ (Air
quality monitor) เพื่อแจ้งเตือนให้ทําความสะอาดในบริเวณทีเ่ ริม่ สกปรกและมีฝ่นุ ซึง่ การ
ั หาการซ่อ มบํารุงลดลง เพราะเจ้าของบ้านสามารถรู้
ติดตัง้ ระบบดังกล่าวนี้ช่ วยให้ป ญ
สถานะก่อนทีเ่ ครื่องใช้ต่างๆ จําเป็ นต้องเปลีย่ นหรือรอการแก้ไข
2.การสังงานด้
่
วยเสี ยง (Voice command) ในเวลานี้ การสังงานด้
่
วยเสียงต้องมีความ
สะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากขึน้ (User-friendly) โดย command language ทีใ่ ช้กบั
Smart speaker ต้องสามารถเข้าใจวิธกี ารสังงานด้
่
วยคําพูดที่เป็ นธรรมชาติของมนุ ษ ย์
(near human-like natural language processing) และที่สําคัญต้องสามารถสื่อสารด้วย
สําเนี ย งหรือวิธีก ารพู ด ที่ห ลากหลาย โดยในป จั จุบ ัน มี Startup ในไทย พัฒ นา Smart
speaker ทีส่ ามารถสือ่ สารด้วยภาษาไทยแล้ว
บริษัท วิจยั ตลาดชื่อ ดัง Comscore ได้ป ระเมิน ตัว เลขการ search online ทัว่ โลกไว้ว่ า
ภายในปี 2020 50% ของการ search จะเป็ นการ search ด้วยเสียง
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3.การคาดการณ์ แนวโน้ มพฤติ กรรม (Behavior prediction) การประยุ ก ต์ ใ ช้
Artificial Intelligence (AI) เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจพฤติกรรมของผูอ้ ยู่อาศัยภายใน
บ้านเป็ นสิง่ ที่น่าสนใจอย่างยิง่ สําหรับอุปกรณ์ Smart home โดยพฤติกรรมเหล่านี้จะถูก
นํ ามารวมกัน เป็ นกลุ่มและจัดระบบเป็ น Timeline ในการทํางาน ยกตัวอย่างเช่น หาก
เจ้าของบ้านขับรถเข้าถึงซอยบ้านอาจจะมีการแจ้งเตือนมาทาง Smartphone ว่าเจ้าของ
บ้านมีความต้องการทีจ่ ะเปิ ดไฟหน้าบ้าน และเปิ ดเครื่องปรับอากาศในพืน้ ทีท่ ค่ี าดว่าจะถูก
ใช้งาน รวมไปถึงเตรียมเปิ ดรายการทีวที ช่ี ่นื ชอบรอไว้ เพื่อให้ผอู้ ยู่อาศัยสามารถทํากิจวัตร
ทีต่ อ้ งการได้ทนั ทีทเ่ี ข้ามาถึงบ้าน
4.Smart home ในราคาที่ จบั ต้ องได้ (Affordable Smart home) การเข้ามาในตลาด
Smart home ของผู้ เล่ น รายใหญ่ จ ากประเทศจีน เช่ น Xiaomi และ Alibaba ที่ ต่ า งมี
อุปกรณ์ ไฮเทคมากมายวางขายในท้องตลาด โดยสินค้าส่วนใหญ่ มีราคาเพียงหลักร้อย
หรือหลักพัน ทําให้ตลาด Smart home ทัวโลกคึ
่
กคักขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ส่วนแบ่งตลาด
Smart speaker ของโลก ของเจ้าตลาด อย่าง Amazon ลดลงถึงครึง่ หนึ่ง (จากประมาณ
80% มาอยู่ทป่ี ระมาณ 40%) ในปี 2018 ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่าในอนาคตข้างหน้าการแข่งขันด้าน
ราคาจะทําให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้ง่ายยิง่ ขึน้
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ในประเทศไทย กระแสบ้านอัจฉริยะเริม่ จากการค่อย ๆ เข้ามาจับลูกค้าชนชัน้ กลางที่มรี ายได้และมีกําลังซือ้ ความ
ร่วมมือใหม่ ๆ ระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีกบั ผูพ้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ทร่ี ่วมกันสร้างโครงการทีอ่ ยู่อาศัยอัจฉริยะ รวม
ไปถึงพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อดูแลระบบเพื่อใช้ในการดูแลภายในโครงการและในบ้าน
จากผลสํารวจข้อมูลผู้บริโภคของอีไอซี จากกลุ่มตัวอย่างทัวประเทศ
่
จํานวน 7,701 คน พบว่า Smart home จะ
กลายเป็ นปจั จัยที่สําคัญมากขึน้ ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ และเมื่อวิเคราะห์ถึงประเภทของ
อุปกรณ์ ท่ผี ู้บริโภคสนใจ จะพบว่าราว 77% ของผู้ตอบแบบสํารวจอยากให้มรี ะบบเตือนภัยอัจฉริยะภายในที่พกั
อาศัย ในขณะทีร่ าว 73% ต้องการให้มรี ะบบช่วยควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและจัดการพลังงานภายในบ้านเพื่อช่วยเพิม่
ความสะดวกสบาย และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
เป็ นทีแ่ น่ ชดั ว่า ในอนาคต Smart home จะกลายเป็ น new normal เราจะเห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ถูกนํามาใช้มากขึน้
ในตลาดไทย อุปกรณ์ Smart home กําลังจะก้าวผ่านการเป็ นเพียงอุปกรณ์ยอดฮิตอย่าง Smart TV และ กล้องวงจร
ปิ ด ไปสูอ่ ุปกรณ์อ่นื ๆ อีกมากมาย และในไม่ชา้ สินค้าเหล่านี้จะกลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจําวันของผูค้ นอย่างไม่
ทันตัง้ ตัว
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