บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) เทรนด์เทคโนโลยีที่ใกล้ตัว
แผนกนโยบายและแผน สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่ผ่านมา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านมีรูปแบบการใช้งานและการแสดงผลที่ไม่ซับซ้อน
แต่ในปัจจุบัน รูปแบบการทางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้ผลิตได้นา
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Internet of Things เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น ทาให้สามารถเชื่อมต่อหรือส่งข้อมูลถึงกัน
และกันได้ หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) นั่นเอง

Smart Home คืออะไร
Smart Home หรือบ้านอัจฉริยะ เป็นการนาเทคโนโลยี Internet of Things มาประยุกต์ใช้ภายในบ้าน
โดยจะทาให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างอินเทอร์เน็ตกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีอุปกรณ์ฝังตัวและระบบ
เซ็นเซอร์ ทาให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการทางานผ่านแอปพลิเคชันบน Smart Device ได้ เช่น การควบคุมระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่างภายในบริเวณบ้าน การควบคุมอุณหภูมิภายในบ้าน ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้
ระบบการทางานภายในบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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องค์ประกอบสาคัญของ Smart Home
องค์ประกอบของ Smart Home จะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก1 ได้แก่
1.อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจะต้องรองรับการเชื่อมต่อ
เครือข่ายไร้สายและเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ได้
2.ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ (Smart Home Network) จะเป็นตัวกลางระหว่างอุปกรณ์กับเครือข่ายไร้สาย
นั่นหมายความว่า ระบบเครือข่ายอัจฉริยะจะทาหน้าที่รับ -ส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สายกับอุปกรณ์ Smart Device
นั่นเอง
3.ระบบควบคุมอัจฉริยะ (Intelligent Control System) เป็นระบบที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อเทคโนโลยีที่แตกต่าง
กันของอุปกรณ์ภายในบ้านเพื่อให้อุปกรณ์ภายในบ้านสามารถทางานร่วมกันได้

มูลค่าตลาด Smart Home ของโลก
จากรายงาน The Battle for the Smart Home : Open to All ของ A.T. Kearney คาดการณ์ว่า ในปี 2025
ตลาด Smart Home ของโลก จะมีมูลค่าสูงถึง 263,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังแสดงในกราฟที่ 1
กราฟที่ 1 มูลค่าตลาด Smart Home ของโลกปี 2015-2030

ที่มา : A.T. Kearney Analysis
1

จากบทความ IOT (Internet of Things) เมื่อสิ่งของทุกชนิด “ต่อเน็ตและคุยกันเอง" โดย iotforyou
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ทั้งนี้ จากกราฟที่ 1 A.T. Kearney ได้จ าแนก
ตลาด Smart Home ตามประเภทของแอปพลิเคชัน ดังนี้

4.การจัดการสุขภาพ (Health and Wellness
Management)

1.การจั ดการความปลอดภั ยอั จฉริ ยะ
(Security Management)

ในปี 2025 อุ ป กรณ์ ด้ า นการจัด การสุ ข ภาพ
จะมีมูลค่า 48,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งอุปกรณ์เพื่อ
สุขภาพจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะสุขภาพ
ของตัวเองได้และแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ยังสามารถติดตามสถานะของผู้ป่วยที่กาลัง
รักษาได้ด้วย

ในปี 2025 อุ ป กรณ์ ด้ า นการจั ด การด้ า น
ความปลอดภัยอัจฉริยะจะมีมูลค่า 42,000 ล้านเหรียญ
สหรั ฐ ซึ่งอุป กรณ์ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
ตรวจสอบบ้านของตัวเองผ่าน Smart Devices ได้จาก
ระยะไกล
2.การจัดการพลังงาน (Energy and Resource
Management)
ในปี 2025 อุป กรณ์ด้านการจั ดการพลั งงาน
จะมี มู ล ค่ า 22,800 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ซึ่ ง อุ ป กรณ์
ประเภทนี้ จ ะช่ ว ยให้ ส ามารถจั ด การการใช้ พ ลั ง งาน
ภายในบ้านได้อย่างชาญฉลาด
3.ความสะดวกสบาย (Convenience and
Comfort)
ในปี 2025 อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความสะดวกสบายของผู้ ใ ช้ ง าน จะมี มู ล ค่ า 130,900
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งอุปกรณ์ในประเภทนี้มีมูลค่ามาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทอื่นๆ เนื่องจากครอบคลุม ถึง
เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

5.ความบันเทิง (Media Entertainment)
ในปี 2025 อุ ป กรณ์ ด้ า นความบั น เทิ ง จะมี
มูลค่า 18,800 ล้านเหรียญสหรัฐ อุปกรณ์ดังกล่าวจะ
สามารถสั่งงานผ่านเสียงและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ได้ เช่น ระบบเสียงและลาโพงที่สามารถเล่นเพลงจาก
อินเทอร์เน็ตได้ เป็นต้น
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ตัวอย่างการใช้งาน Smart Home ของโลก
จากการคาดการณ์มูลค่าตลาด Smart Home
โลก ในปี 2025 ของ A.T. Kearney2 นั้ น ส่ ง ผลให้
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เช่น Amazon, Google และ
Apple หันมาสนใจตลาด Smart Home เพื่อพัฒนา
แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน และผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ใน
Smart Home กันมากขึ้น
โดยมีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
1. Mi Home Platform

Xiaomi ประกาศร่ ว มมื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว นทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) กับ IKEA เพื่อ
พัฒนาแพลตฟอร์มสาหรับใช้ใน Smart Home ซึ่งตั้งแต่
เดื อนธั นวาคม ปี 2018 ที่ผ่ านมา อุ ปกรณ์หลอดไฟฟ้ า
อัจฉริยะทุกรุ่นของ IKEA ในประเทศจีนสามารถเชื่อมต่อ
เข้ากับแพลตฟอร์ม IoT ของ Xiaomi ได้ทั้งหมด
2. Application HomeKit ของ Apple
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HomeKit เป็ น แอปพลิ เ คชั น ที่ ถู ก ติ ด ตั้ ง บน
อุปกรณ์ iOS หรือ Mac ของ Apple เท่านั้น ซึ่ง HomeKit
เป็นแอปพลิ เคชันที่ทาให้ เราสามารถควบคุมอุปกรณ์
เสริ ม อั จ ฉริ ย ะทั้ ง หมดในบ้ า นได้ จ ากระยะไกลผ่ า น
อุปกรณ์ iOS หรือ Mac ของ Apple รวมถึงสามารถ
สั่งงานด้วยเสียงและจัดเรียงอุปกรณ์เสริมเป็นกลุ่มตาม
ห้องหรือจัดแบ่งเป็นโซนตามการใช้งาน
3. ผลิตภัณฑ์ WeMo ปลั๊กไฟอัจฉริยะ ของ Belkin

ปลั๊ กไฟอั จฉริ ยะตั ว นี้ ท าหน้ าที่ คว บคุ ม
การจ่ ายไฟไปยั งอุ ปกรณ์ และเครื่ อใช้ ไฟฟ้ าอื่ นๆ เช่ น
ผู้ใช้งานสามารถสั่ งให้หม้อหุงข้าวทางานโดยการสั่งงาน
ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน หลังจากนั้นสมาร์ทโฟน
จะส่งข้อมูลไปยังปลั๊กไฟ Belkin WeMo เพื่อให้ปลั๊กไฟ
อัจฉริยะมีการจ่ายไฟไปยังหม้อหุงข้าว รวมถึงผู้ใช้งานยัง
สามารถตรวจสอบการใช้งานของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
จากปลั๊ ก ไฟ Belkin WeMo ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น ใน
สมาร์ทโฟนได้อีกด้วย

จากบทความ The Battle for the Smart Home : Open to All ของ A.T. Kearney
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มูลค่าตลาด Smart Home ของไทย
บริษัท เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ตนิว เอร่า บิซิเนส มีเดีย จากัด คาดการณ์ว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ Smart Home ของ
ประเทศไทยในปี 2016 จะมีมูลค่า 645 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ล้านบาท ในปี 2020 หรือเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 40 ต่อปี โดยผลิตภัณฑ์ Smart Home เพื่อการดูแลผู้สูงอายุจะเติบโตสูงสุดร้อยละ 60 และผลิตภัณฑ์ Smart
Home เพื่อการรักษาความปลอดภัยจะเติบโตเป็นอันดับสอง ร้อยละ 45
ภาพที่ 1 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ Smart Home ของประเทศไทยในปี 2020

ปี 2016

ปี 2020

645 ล้านบาท

2,500 ล้านบาท

ที่มา : เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ตนิว เอร่า บิซิเนส มีเดีย รวบรวมและวิเคราะห์โดยแผนกนโยบายและแผน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างการใช้งาน Smart Home ของไทย
กระแส Smart Home ในปัจจุบัน ทาให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์และผู้ประกอบการไทยเริ่มให้ความสนใจใน
การพัฒ นาแพลตฟอร์ ม แอปพลิ เคชัน และผลิ ตภั ณฑ์ส าหรับใช้ ใน Smart Home กั นมากขึ้ น เพื่ อตอบสนองต่ อ
ความต้องการของผู้บริโภค ตัวอย่างการพัฒนา Smart Home เช่น
1. Baan Rue Jai Platform (บ้านรู้ใจ)
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บริ ษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ป อเรชั่น จากัด (มหาชน) ร่ว มกับ บริษัท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส จากั ด
(มหาชน) พัฒนาแพลตฟอร์ม แห่งการอยู่อาศัยในชื่อ บ้านรู้ใจ (Baan Rue Jai Platform) โดยใช้เทคโนโลยีครอบคลุม
ทั้ง 4 ด้าน คือ IoT, Big Data, Cloud Computing และ AI ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นระบบที่ผู้ใช้งานสามารถ
ควบคุมและสั่งการให้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทางานอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ต
2. Sansiri Home Service Application

Sansiri Home Service Application เป็นแอปพลิเคชันสาหรับลูกบ้านของแสนสิริ ที่ตัวแอปพลิเคชันจะ
เชื่อมต่อกับระบบ Home Automation ในการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ควบคุมเปิด -ปิดไฟ ภายในบ้าน นอกจากนี้
ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันเป็นช่องทางในการส่งข้อความติดต่อกับนิติบุคคล (Messaging) ติดตามข่าวสารจากโครงการ
(Announcement) รับการแจ้งเตือนเมื่อมีพัสดุส่งถึงเจ้าของห้อง (Mailbox)
3. LAMPTAN Smart Home Security Kit

ชุดอุปกรณ์ Smart Home Security Kit จาก LAMPTAN แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทย ประกอบไปด้วย
1) ZigBee Minihub หรือกล่องรับคาสั่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดการคาสั่งและการควบคุมทุกอุปกรณ์ในบ้าน 2) Smart Wifi
Camera หรือกล้อง และ 3) Smart Door & Window Sensor หรือเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่าง โดย LAMPTAN Smart Home
Security Kit สามารถควบคุมการใช้งานผ่าน LAMPTAN HOME Application บนสมาร์ทโฟนได้
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โอกาสของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยใน Smart Home
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ไ ด้ เ ข้า มามี บ ทบาทใน
การดารงชีวิตประจาวันของเรามากขึ้น ส่งผลให้ที่อยู่
อาศั ย เปลี่ ย นแปลงไปตามเทรนด์ เ ทคโนโลยี ด้ ว ย
จึ ง เป็ น โอกาสของผู้ ป ระกอบการไทยที่ จ ะพั ฒ นา
Domains และ Components สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
Smart Home เพื่ อ รองรั บ อั ต ราการขยายตั ว ที่ จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
ตั วอย่ าง Domains ส าคั ญที่ น ามาใช้ พั ฒนา
Smart Home โดยแบ่งตามความต้องการด้านการใช้งาน
ได้ดังต่อไปนี้
1.ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย (Security
Management)
เนื่ อ งจาก ปั จ จุ บั น ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ต้ อ งการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้ผู้ใช้งาน
มีค วามต้ อ งการกล้ อ งวงจรปิ ด เครื่ องตรวจจั บควั น
เครื่องอุป กรณ์สาหรั บป้องกันวงจรไฟฟ้า และระบบ
ล็ อ คอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ้ น รวมถึ ง ระบบรั ก ษา
ความปลอดภั ย จะต้ อ งมี ก ารแจ้ ง เตื อ นผู้ ใ ช้ ง านผ่ า น
สมาร์ทโฟน หากเกิดการละเมิดความปลอดภัย เช่น
การบุกรุก ไฟไหม้ เป็นต้น
2.ระบบจัดการด้านพลังงาน (Energy and
Resource Management)
ผู้ใช้งานมีความต้องการระบบการจัดการพลังงาน
อั จ ฉริ ย ะเพื่ อ ควบคุ ม ปริ ม าณการใช้ ง านอุ ป กรณ์
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เช่ น เครื่ อ งท าน้ าอุ่ น มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า
ปลั๊ กไฟ เครื่ องปรั บ อากาศ ตู้เ ย็ น เป็ น ต้ น ซึ่งระบบ
ดังกล่าวจะแสดงปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละส่วน
ของบ้าน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถคานวณการใช้งาน

รายเดือน รวมถึงยังทั้งยังสามารถจากัดการใช้พลังงาน
ในส่วนที่ไม่จาเป็นได้อีกด้วย
3.ความสะดวกสบาย (Convenience and
Comfort)
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ในปั จ จุ บั น ถู ก ออกแบบให้ มี
ความอัจฉริยะมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่
ผู้ ใ ช้ ง าน ตั ว อย่ า งอุ ป กรณ์ เช่ น หุ่ น ยนต์ ดู ด ฝุ่ น
เครื่องซักผ้า ตู้เย็น กล่องจดหมาย เป็นต้น โดยอุปกรณ์
เหล่านี้จะสามารถสั่งงานผ่านรีโมทหรือ แอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟนได้ รวมถึงยังสามารถตั้งเวลาการทางาน
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติ
4.การจัดการสุขภาพ (Health and Wellness
Management)
แนวโน้มการใส่ใจสุขภาพและแนวโน้มสังคม
ผู้ สู งอายุทาให้ การจัดการที่อยู่อาศั ยเปลี่ ยนแปลงไป
ซึ่ ง ภายในบ้ า นจะมี อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ดู แ ลสุ ข ภาพของ
ผู้ อยู่ อาศัย เช่ น ระบบตรวจวั ดสภาพอากาศภายใน
บ้ า น อุ ป กรณ์ ต รวจสอบความปลอดภั ย ในการใช้
ห้องน้าของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เป็นต้น
5.ความบันเทิง (Media Entertainment)
เทคโนโลยีดิจิทัล ในปัจจุบันทาให้พฤติกรรม
การเสพสื่อบันเทิงของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ดังจะ
เห็นได้จากการที่ผู้บริโภคมีความต้องการอุปกรณ์ด้าน
ความบันเทิงภายในบ้านในรูปแบบที่หลากหลายมาก
ขึ้น เช่น ระบบเสียงและลาโพงที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ระบบไฟอั จ ฉริ ย ะที่ ป รั บ เปลี่ ย นสี ไ ฟได้ เทคโนโลยี
กระจกแสดงข้อมูลอัจฉริยะ (Smart Mirror) เป็นต้น
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ตัวอย่าง Components สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ Smart Home
จากการที่ Smart Home มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความต้องการ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น เพื่อนามาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลักที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก Smart Home มีดังต่อไปนี้
1.เซ็นเซอร์ (Sensor) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักของอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและตรวจจับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งใช้งาน
ร่วมกับการพัฒนา IoT ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เซ็ นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน
เซ็นเซอร์สาหรับติดตั้งที่ประตูหรือหน้าต่าง เป็นต้น
2. เทคโนโลยีสมองกลฝังตั ว (Embedded System) จะฝังอยู่ในอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้
อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถประมวลผลและตัดสินใจได้ ซึ่งจะประยุกต์ใช้งานกับ Machine Learning
3. Radio Frequency Identification (RFID) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นวิทยุในการทางาน ซึ่ง RFID จะสามารถ
อ่านข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เช่น RFID ที่ฝังไว้ในคีย์การ์ดสาหรับเปิดประตูเป็นต้น
ดังนั้น เมื่อ Smart Home แพร่หลายมากขึ้น จะทาให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
และถ้าชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนที่ผู้ ประกอบการไทยมีความสามารถในการผลิตด้วยแล้ว จะทาให้เป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งห่วงโซ่อุปทานในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับ Smart
Home รวมถึงผู้ประกอบการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบดั้งเดิม เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องซักผ้า
ตู้เย็น เป็นต้น ควรจะต้องมีการปรับตัว ด้วยการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์หรือเทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัว เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความฉลาด (Smart Home Appliance) มากขึ้นและ
สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
นอกจากนี้ Smart Home ยังมีความเกี่ยวข้องกับ System Integrator (SI)3 โดย SI จะทาหน้าที่ออกแบบและ
ติดตั้งระบบ Smart Home เพื่อ ให้ ทุกอุ ป กรณ์ ส ามารถเชื่อมต่อกับอิ นเทอร์ เน็ตรวมถึงเชื่ อมต่อซึ่ งกันและกันได้
ซึ่งหากผู้อยู่อาศัยไม่มีความชานาญมากพอในการติดตั้งระบบ Smart Home อาจทาให้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
ทางานไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น SI จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการติดตั้ง Smart Home

3

System Integrator (SI) คือ ผู้ที่ทาหน้าที่ออกแบบและติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม (ที่มา : กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม)
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สรุป
Smart Home หรือ บ้านอัจฉริยะ เป็นการนาเทคโนโลยี Internet of Things มาประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
และระบบต่างๆ ภายในบ้าน เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทางานได้อย่างอัตโนมัติ รวมถึงผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมการทางาน
ผ่านแอปพลิเคชันได้ ปัจจุบัน Smart Home กลายเป็นเทรนด์ที่กาลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จาก
การที่เจ้าของเทคโนโลยี กับ ผู้พัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ร่ว มกันสร้างโครงการที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ หรือผู้ ประกอบการ
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เริ่มผลิตสินค้าที่รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับ
Smart Home เพื่อ ตอบสนองต่ อความต้อ งการของผู้ อยู่ อ าศั ยทั้ ง ทางด้ า นความปลอดภั ย การจัด การพลั งงาน
ความสะดวกสบาย การจัดการสุขภาพและความบันเทิง
และในอนาคตอั น ใกล้ เราหวั ง ว่ า จะได้ เ ห็ น ผู้ ป ระกอบการสั ญ ชาติ ไ ทยเข้ า มาเป็ น ผู้ ผ ลิ ต อุ ป กรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับการเชื่อมต่อไร้สายรวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์ม สาหรับ Smart Home กันมากขึ้น เพื่อให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง Smart Home ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่จับต้องได้
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