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จากฉบับที่แล้วต่อ วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

 ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จบ
4. Information of Everything

เป็นการพฒันาต่อยอดจาก Internet of Things และ Big Data 
Analytics ทีใ่นอนาคตเมือ่อปุกรณ์ทกุอย่างหรอืการใช้ชวีติของมนษุย์
นั้นได้ท�าการสร้างข้อมูลขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
ข้อมลูทีถ่กูเกบ็บนัทกึอยู่แยกกันเหล่าน้ีก็จะถูกน�ามาผสานรวมกนัเพือ่
ค้นหาความหมายหรือความรูต่้างๆ จากข้อมลูเหล่านี ้โดย Information 
of Everything จะเน้นที่การพัฒนา Big Data Analytics บนพื้นฐาน
ของการมาตรฐานสากล เพื่อให้ Big Data ที่เกิดจาการรวมกันของ 
Small Data จาก อุปกรณ์ IOT กลายเป็น Information ที่สามารถน�า
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 
5. Advanced Machine Learning

ในการพฒันาเทคโนโลยด้ีานหุน่ยนต์ (Robotic) หรอื Mecha-
tronics (เครื่องกล + ไฟฟ้า) จะเน้นไปที่การท�า Machine Learning 
ซึง่จะมคีวามก้าวหน้าต่อเนือ่งด้วยการท�า Deep Neural Nets (DNNs) 
หรือโครงข่ายประสาทเชิงลึก ที่พัฒนาถึงขั้นที่ระบบสามารถรับรู้ส่ิง
ต่างๆ บนโลกใบนี้ได้ด้วยตัวเอง และมาทดแทนการจ�าแนก และ

IT Trend 2016:
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2016

วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยอัตโนมัติ และจะส่งผลให้ Hard-
ware หรือ Software ในอนาคตสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในสภาพ
แวดล้อมที่ติดตั้งใช้งานอยู่ได้อย่างครอบคลุม และจะกลายเป็นอีก
หนึ่งเทคโนโลยีที่องค์การสามารถน�าไปใช้เสริมความสามารถในการ
แข่งขนัได้ ปัจจบุนัเราจะเหน็ผลลพัธ์ของ Machine Learning ทีพ่ฒันา
ด้วย Neural Network อาทิ รถยนต์ที่ถอยจอดได้เอง รถต้นแบบที่ขับ
เคลื่อนได้เองโดยไร้คนขับ Siri ใน Apple iPhone เป็นต้น

6. Autonomous Agents and Things (ผู้

ช่วย และสิ่งของที่สามารถเรียนรู้ และโต้ตอบได้)

ต่อเนื่องจากการพัฒนาของระบบ Machine Learning ก็จะ
ท�าให้เกดิหุน่ยนต์ทีม่คีวามชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นหุน่ยนต์, ยานยนต์
อัตโนมัติ, ผู้ช่วยส่วนตัว (Virtual Personal Assistant/VPA) และผู้ให้
ค�าแนะน�าที่สามารถท�างานได้เอง และโต้ตอบกันได้ ซึ่งระบบผู้ช่วย
ส่วนตัวอย่าง Google Now, Microsoft Cortana หรือ Apple Siri นั้น



9TPA news

ดอทคอม

March 2016 ●  No. 231

TPA
news

Application ที่เพิ่มขยายได้ทั้งแบบ On-premise (ภายในองค์การ) 
และ Cloud 

 
10. Internet of Things Platforms

เทคโนโลยี และมาตรฐานต่างๆ ส�าหรับระบบ IOT จะถูก
พัฒนาขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น ทั้งการบริหารจัดการ การ
รกัษาความปลอดภยั และความสามารถต่างๆ ทีจ่�าเป็นในการพฒันา
ระบบ IOT มาใช้งาน และจะเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญในการท�า De-
vice Mesh และ Ambient User Experience ให้สามารถน�ามาใช้ได้
อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

แน้วโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยในปี 

2016

จาก 10 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2016 ของ 
Gartner ข้างต้น ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ดร.ธนชาติ 
นุม่นนท์ ผูอ้�านวยการ สถาบนั IMC (อดีตผูอ้�านวยการ เขตอตุสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park) ได้รายงานสรุปผลการ
วิจัยของ IMC Institute ในเรื่อง Cloud computing in Thailand 
Readiness Survey โดยพบว่าในปี 2016 นั้น มีแนวโน้มที่ชัดเจนใน
การพัฒนา และใช้งานระบบ Cloud Computing ในหลายองค์การ 
โดยให้ความสนใจทัง้ส่วนของ Public Cloud และ Private Cloud โดย
เฉพาะบริการ Software as a Services ทั้งระบบ E-mail ระบบ
ซอฟต์แวร์สร้างงานเอกสารที่ให้บริการบน Cloud Computing พื้นที่
จัดเก็บข้อมูลบน Cloud จะมีการใช้งานมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
ของผู้ให้บริการจากต่างประเทศ

Cloud computing และ Big Data จะยังมีแนวโน้มที่โดดเด่น
ตลอดปี 2016 โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งจะมีบริการ 4G จะเป็น
ปัจจยัเอือ้ให้การใช้งานระบบสารสนเทศบนอปุกรณ์พกพาของคนไทย
ขยายตัวแบบก้าวกระโดด สะท้อนให้เห็นทั้งในแง่จ�านวนผู้ใช้ Smart 
Phone ที่เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 30 กว่าล้านเครื่อง คาด
ว่าปี 2016 จะเติบโตขึ้นเป็นประมาณ 45 ล้านเครื่อง และจะมีการใช้
ระบบ IOT ที่แพร่หลายกว่าเดิม

ดังนั้น ปี 2016 จึงเป็นอีกปีที่องค์การทางภาคธุรกิจ องค์การ
ภาครัฐ และเอกชน ต้องเตรียมการรับมือกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เติบโตอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์การแข่งขนัในด้านเทคโนโลยเีพิม่โอกาสทางธรุกจิ การเข้า
ถงึคูค้่า และลกูค้ากลุม่เป้าหมาย รวมทัง้พฒันาประสทิธภิาพของการ
ให้บริการให้เทียบเท่าระดับสากล ต้อนรับการมาถึงของ AEC ที่จะ
น�าพาเอาก�าลังซื้อ ก�าลังการผลิต โอกาส และคู่ค้าพันธมิตร รวมถึง
เทคโนโลยีทันสมัยที่องค์การต้องได้สัมผัสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อ
สร้างความได้เปรยีบ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสม คุ้มค่า และได้ประสิทธิภาพสูงสุด

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
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ก็จะมีความชาญฉลาดมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของ Autonomous 
Agents and Things โดยการโต้ตอบกนัได้ในลกัษณะนีก้จ็ะกลายเป็น 
User Interface หลักของการท�า Ambient User Interface และส่งผล
ให้ต่อไปการพดู หรอืสัง่งานระบบ และอปุกรณ์จะมาแทนทีก่ารกดปุม่
ต่างๆ ทางหน้าจอได้ Gartner กล่าวว่า Autonomous Agents and 
Things จะเป็นเทคโนโลยีท่ีถูกพัฒนาต่อเน่ืองยาวนานไปอีก 20 ปี 
ข้างหน้าเช่นกัน

 
7. Adaptive Security Architecture

การท�างานอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับ
การประยุกต์ใช้งาน และรูปแบบของกระบวนการ ส่งผลให้ระบบ IT มี
ความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถสร้างรายได้
จากการ Hack ได้อย่างเป็นรูปเป็นร่าง ส่งผลให้ภัยคุกคามที่มีต่อ
องค์การนัน้เตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ ระบบรกัษาความปลอดภยัโดยการ
ก�าหนดกฎในแบบเดิมๆ น้ัน อาจใช้การไม่ได้อีกต่อไป และการที่
องค์การมีการสร้างบริการบน Cloud หรือ API เพื่อเชื่อมต่อกับคู่ค้า
หรือลูกค้านั้นก็จะมีความเส่ียงท่ีจะถูกโจมตีมากขึ้น ซึ่งผู้น�าทางด้าน
ระบบ IT ขององค์การก็ต้องคอยตรวจสอบ และตอบโต้ภัยต่างๆ ใน
ขณะทีก่ย็งัคงละท้ิงการป้องกนัภยัแบบเดมิๆ ไปไม่ได้ ระบบ Applica-
tion ที่ป้องกันตัวเองได้ และระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานจะ
กลายเป็นเทคโนโลยีที่มาเติมเต็มสถาปัตยกรรมแบบ Adaptive Se-
curity Architecture ในอนาคต

 
8. Advanced System Architecture

เพื่อตอบรับการมาของ Device Mesh และ Advanced Ma-
chine Learning รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถเรียนรู้ และโต้ตอบได้ Ad-
vanced System Architecture จะเป็นสถาปัตยกรรมที่มาตอบโจทย์
ความต้องการความสามารถในการประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
และคุ้มค่า โดย FPGA (field programmable gate array) หรือ 
อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ จะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักส�าหรับ
การสร้างสถาปัตยกรรมการประมวลผลในรูปแบบเดียวกับสมอง
มนุษย์ โดยมีความเร็วมากกว่า 1 Teraflops และใช้พลังงานได้อย่าง
คุ้มค่า ท�าให้ในอนาคตอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ Internet of Things 
นอกจากจะมีความสามารถของ Device Mesh แล้วก็จะมีความ
สามารถในการท�า Machine Learning ได้เช่นกัน ส่งผลให้เราน�า IOT 
มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอีกเป็นเท่าตัว

 
9. Mesh App และ Service Architecture

การเติบโตของ IOT และ Mobile Device ท�าให้มีต้องการใช้
ระบบ Back-end ทีม่ปีระสิทธิภาพสูง และยืดหยุ่น สถาปัตยกรรมแบบ 
3-tier จะค่อยๆ กลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบ App & Service Archi-
tecture แทน ด้วยบริการในรูปแบบ Software-defined Application 
บนระบบ Cloud จะท�าให้องค์การต่างๆ สามารถใช้งานระบบที่มี
ประสทิธิภาพ, ความยดืหยุน่ และมคีวามเรว็แบบ Web-scale โดยใน
ขณะท่ีสถาปัตยกรรมแบบ เดิมก็ยังคงสามารถตอบโจทย์การพัฒนา 


