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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อ
ใกล้ถึงเวลำเริ่มต้นของปีใหม่ ก็เป็นธรรมเนียมของ

องค์กำรชัน้น�ำระดบัโลกทีเ่ป็นทีย่อมรบัจะออกมำท�ำกำร

ส�ำรวจ และสรุปผลกำรประเมินแนวโน้มด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร เพื่อคำดกำรณ์ถึงอัตรำกำรเติบโต กำรเปลี่ยนแปลง 

กำรมำถงึ และใช้งำนเทคโนโลยขีององค์กำรทัง้ภำคธรุกิจเอกชน และ

ภำครัฐหรือผู้ให้บริกำรสำธำรณะ เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน

ขององค์กำรในกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในปีถัดไป 

ส�ำหรับปี 2016 ก็เช่นกัน Gartner องค์กำรชั้นน�ำระดับโลก

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ออกมำน�ำเสนอผลกำรส�ำรวจ และ

วิเครำะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีสำรสนเทศในปี 2016 จำกทั่วโลก 

และท�ำกำรสรุปออกมำเป็น 10 เทคโนโลยีสำรสนเทศที่น่ำจับตำมอง 

ซึ่งประกอบด้วย

1. The Device Mesh

The Device Mesh เป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีที่ต่อยอดไป

อีกจำก Internet of Things หรือที่เดี๋ยวนี้เรำมักได้พบในสื่อหรือได้ยิน

ในชื่อย่อว่ำ IOT (ไอโอที) ก่อนอื่นขอเท้ำควำมถึงเรื่อง IOT เบื้องต้น 

IOT คือแนวคิดของกำรใช้งำน จัดเก็บ และส่งผ่ำนข้อมูลไป

บนเครือข่ำย Internet ของอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ขนำดเลก็ทีเ่รำใช้งำน

IT Trend 2016:
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2016

ในชีวิตประจ�ำวัน อันเป็นผลพวงมำจำกกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์พกพำที่มีแนวโน้มจะมีขนำดเล็กลงแต่

ประสิทธภิำพสูงขึน้ โดยอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ขนำด

เล็กเหล่ำนี้ จะบรรจุเซ็นเซอร์ประเภทต่ำงๆ อำทิ  

จับกำรเคลื่อนไหว วัดระยะทำง ระบุพิกัด วัดอัตรำ

กำรเต้นของหัวใจ หรือแม้กระทั่งบันทึกข้อมูลผ่ำน 

Application ต่ำงๆ โดยผู้ใช้งำนเอง (ซึ่งพบได้ใน Smart Phone หรือ 

Wearable) รวมไปถึงอุปกรณ์ตรวจวัดขนำดเล็กที่ใช้ในงำนต่ำงๆ 

จ�ำพวกทุ่นเตือนภัยสึนำมิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม วัดปริมำณน�้ำ ซ่ึง

อปุกรณ์เหล่ำนีม้คีวำมสำมำรถในกำรเชือ่มต่อเครอืข่ำย Internet และ

ส่งผ่ำนข้อมลูขนำดเลก็ (Small Data) ทีไ่ด้ท�ำกำรบนัทกึมำจดัเกบ็บน

เครื่องแม่ข่ำยระบบ Cloud ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะกลำยเป็นข้อมูล

ปริมำณมหำศำลที่เรำรู้จักกันในชื่อของ Big Data โดยผู้ให้บริกำรจะ
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2. Ambient User Experience

Device Mesh ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำง Ambient User 

Experience โดยปัจจุบันกำรน�ำเสนอ User Experience นั้น ไม่ได้ 

ถกูจ�ำกัดอยู่เฉพำะแค่ตอนที่ผู้ใช้งำนก�ำลังมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์

ของผู้ผลิตเป็นรำยๆ อีกต่อไป แต่ผู้ผลิตจะต้องมุ่งเน้นกำรน�ำเสนอ

ประสบกำรณ์ใหม่ๆ ในกำรที่ผู้ใช้งำนจะท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยประกอบ

ขึ้นจำกกำรใช้งำนอุปกรณ์ IOT ที่หลำกหลำยให้กลำยเป็นประสบ-

กำรณ์อันหนึ่งอันหนึ่งเดียว 

โดย Ambient User Experience จะเป็นสิ่งที่สร้ำงให้เกิด 

ควำมแตกต่ำงส�ำหรับผู้พัฒนำซอฟต์แวร์แต่ละรำย และกำรพัฒนำ

ซอฟต์แวร์ในระดับองค์กำร ซึ่งกำรออกแบบ Mobile Application จะ

เป็นหัวใจส�ำคัญส�ำหรับองค์กำร และอำจมีบำงส่วนที่เทคโนโลยี

เสมือน Augmented Reality หรือ Virtual Reality มีควำมส�ำคัญเป็น

อย่ำงมำกเพื่อสร้ำงให้ผู้ใช้งำนได้รับประสบกำรณ์ใช้งำนที่น่ำสนใจ 

และทันสมัยของผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่ประสำนกำรท�ำงำนร่วมกัน

อย่ำงกลมกลืน และน่ำประทับใจ

 

3. 3D-Printing Materials

ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 3D Printing นั้น ก้ำวไปถึงจุดที่

สำมำรถพัฒนำวัตถุดิบส�ำหรับใช้พิมพ์ที่หลำกหลำยได้มำกขึ้น ไม่ว่ำ

จะเป็นวัตถุดิบส�ำหรับใช้พิมพ์ที่ท�ำจำก Advanced Nickel Alloy, 

Carbon Fiber, แก้ว, Conductive Ink, อุปกรณ์ไฟฟ้ำ, ยำ หรือแม้แต่

วัตถุทำงชวีภำพ ซึง่กำรพฒันำเหล่ำนีจ้ะท�ำให้สำมำรถสร้ำงควำมต้อง

กำรใหม่ๆ เพิ่มขึ้นได้อย่ำงต่อเนื่อง และเติมเต็มควำมต้องกำรใน

อุตสำหกรรมกำรผลิต ทั้งอุตสำหกรรมกำรบิน และอวกำศ, 

เภสัชศำสตร์, รถยนต์ และยำนพำหนะ, พลังงำน, ด้ำนกำรทหำร ฯลฯ 

โดย Gartner คำดกำรณ์เอำไว้ว่ำ 3D Printer ส�ำหรับองค์กำรนั้นจะ

เติบโตขึ้นถึง 64.1% ต่อปีไปจนถึงปี 2019 และจะยังคงเป็นธุรกิจที่

เติบโตต่อเนื่องไปอีกถึง 20 ปีข้ำงหน้ำ

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ท�ำกำรประมวลผล Big Data ในบรบิทต่ำงๆ ด้วยกำรท�ำ Analytic และ

ผลลัพธ์จะถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในบริกำรต่ำงๆ อย่ำงมำกมำย ทั้งใน

งำนด้ำนสถิติ กำรตลำด ด้ำนสุขภำพ กำรเฝ้ำระวัง กำรพัฒนำ

เทคโนโลยี ด้ำนกำรศึกษำ ฯลฯ 

ปัจจบุนั เรำยงัสำมำรถเป็นผูพ้ฒันำอปุกรณ์ IOT ได้ไม่ยำกนกั

ด้วยชุดอุปกรณ์ส�ำเร็จรูป (IOT Kits) ท่ีประกอบด้วยแผงวงจร

คอมพิวเตอร์ขนำดเล็กของผู้ผลิตจำกค่ำยต่ำงๆ หลำกหลำยรุ่น เช่น 

Raspberry Pi, Arduino, Pinoccio, Libelium Waspmote เป็นต้น ซึ่ง

ผู ้พัฒนำส่วนใหญ่จะน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรควบคุมเพื่อส่ังงำน

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์สื่อสำรภำยในที่พักอำศัย ในอำคำร แม้กระทั่ง

งำนควบคุมในโรงงำนอุตสำหกรรมเน่ืองจำกมีขนำดเล็กรำคำไม่แพง 

มีประสิทธิภำพสูง สำมำรถประยุกต์ใช้งำนได้หลำกหลำย

จะเหน็ได้ว่ำในแง่ของ Hardware นัน้ เทคโนโลยี IOT เกิดจำก

อุปกรณ์ที่มำจำกหลำกหลำยผู้ผลิตซึ่งมีควำมเฉพำะของเทคโนโลยี 

โดยแต่ละอุปกรณ์ที่มำจำกต่ำงผู้ผลิตจะท�ำงำนแยกขำดจำกกัน เกิด

เป็นข้อจ�ำกัดบำงประกำรในกำรประสำนกำรท�ำงำน และแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่ำงอุปกรณ์ ซึ่งหำกท�ำได้จะสำมำรถน�ำไปประยุกต์เพื่อใช้

ประโยชน์ได้อย่ำงมำกมำย The Device Mesh จะเป็นกำรพฒันำ IOT 

ในเรือ่งดงักล่ำว โดยอนิเทล (Intel) ซมัซงุ (Samsung) และเดลล์ (Dell) 

ผูผ้ลติอปุกรณ์ Hardware ชัน้น�ำได้ร่วมกันก่อตัง้สมำคมผูป้ระกอบกำร 

Internet of Things ขึน้โดยใช้ชือ่ว่ำ Open Interconnect Consortium 

(OIC) ซึ่งมีเป้ำหมำย คือ กำรร่ำงมำตรฐำนส�ำหรับคุณสมบัติของ

อุปกรณ์ IOT ที่สำมำรถส่งข้อข้อมูลระหว่ำงกันได้อย่ำงไม่ยุ่งยำก  

ถงึแม้ว่ำอุปกรณ์เหล่ำนั้น จะใช้ระบบปฏิบัติกำรต่ำงกัน รวมถึงกำรใช้

รปูแบบ และเทคโนโลยีกำรส่ือสำรไร้สำย ต่ำงมำตรฐำนกนั ประกอบ-

กับโดยในเดือนพฤศจิกำยน 2015 สหภำพโทรคมนำคมระหว่ำง

ประเทศ หรือ ITU (International Telecommunication Union) ใน

ส่วนของ Telecommunication Standardization Sector ได้ประกำศ 

มำตรฐำนของ Big Data และ Cloud Computing ซึ่งเป็นอีกองค์

ประกอบที่ส�ำคัญของระบบกำรท�ำงำนของ IOT ท�ำให้แนวโน้มในกำร

พัฒนำไปสู่ Device Mesh มีควำมก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น


