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สวัสดี
ปี พ.ศ.2560 หรือ ปีค.ศ. 2017 ครับ เพิ่ง 
มีโอกำสได้สวัสดีปีใหม่กันก็ในบทควำม

ฉบับน้ี เช่นเคยกับในทุกๆ ปี ผมจะกล่ำวถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร ท่ีจะเข้ำมำมอิีทธิพลต่อกำรด�ำเนินงำน และ
ขับเคลื่อนองค์กำรในภำวะที่ต้องแข่งขันในสมรภูมิดิจิตอลที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์อย่ำงรวดเร็วในระดับนำทีถึงวินำที ซึ่งเมื่อ
เทคโนโลยีเข้ำมำมีอิทธิพล ส่งผลกระทบ จนกระทั่งองค์กำรตัดสินใจ
น�ำมำประยุกต์ใช้งำน เรื่องที่ตำมมำคือประเด็นด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยที่ต้องค�ำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ ทั้งควำมเสี่ยงที่เกิดจำกตัว
เทคโนโลยีเอง และที่เกิดจำกกำรใช้งำนของบุคลำกร รวมถึงผู ้ที่
เกี่ยวข้องขององค์กำร

ก่อนอื่นขอเริ่มที่ IT Trend 2017 ของโลก โดยผู้วิเครำะห์ และ
ประเมินแนวโน้มก็เป็นองค์กำร IT ชั้นแนวหน้ำของโลกเจ้ำเดิม คือ 
Gartner โดย Gartner ออกมำท�ำนำยแนวโน้มของ 10 เทคโนโลยีที่
คำดว่ำองค์กำรทั่วโลกน่ำจะมีกำรน�ำไปประยุกต์ใช้งำนเพื่อเพิ่มเติม
ศักยภำพในกำรด�ำเนินงำนและแข่งขันทำงธุรกิจ อันประกอบด้วย

1.  AI และ Advanced Machine Learning Artificial Intelli-
gence (AI) และ Advanced Machine Learning (ML) นั้นประกอบ
ไปด้วยเทคโนโลยย่ีอยต่ำงๆ โดยเทคโนโลยเีหล่ำนีจ้ะท�ำให้เรำสำมำรถ
ก้ำวข้ำมกำรทีจ่ะต้องควบคมุระบบกำรท�ำงำนอยูต่ลอดเวลำ ซึง่จะถูก
แทนที่ด้วยกำรก�ำหนดกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรท�ำงำนต่ำงๆ ขึ้นมำ
ให้กับระบบ โดยระบบสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจ ท�ำนำย ปรับตัว และ
ท�ำงำนได้เองโดยอัตโนมัติ ท�ำให้เครื่องจักรต่ำงๆ มีควำมชำญฉลำด 
ซึ่งเมื่อน�ำเทคโนโลยีเหล่ำนี้ไปใช้ในแง่มุมต่ำงๆ จะส่งผลท�ำให้เรำ
สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่ำงมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น 

หุ่นยนต์ รถยนต์ไร้คนขับ สินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ผู้ช่วยเสมือน 
(Virtual Personal Assistant/VPA) ระบบให้ค�ำแนะน�ำ และอื่นๆ 
เป็นต้น

2.  Intelligent Apps คือ Application ที่สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำ
แก่ผู้ใช้งำนได้ไม่ว่ำจะเป็น Virtual Personal Assistant (VPA) ที่ให้ 
ค�ำแนะน�ำในกำรท�ำงำนทั่วๆ ไปอย่ำงเช่นกำรจัดกำร Email กำรช่วย
อ่ำนเนื้อหำหรือโต้ตอบกำรส่ือสำรต่ำงๆ โดยอัตโนมัติ หรือระบบ  
Virtual Consumer Assistant (VCA) ที่จะมำช่วยให้งำนต่ำงๆ ง่ำยขึ้น
นั้น ต่ำงก็เป็นเทคโนโลยีที่มีควำมเป็นไปได้สูงว่ำจะมำเปลี่ยนรูปแบบ
กำรท�ำงำนของเรำไปเป็นอย่ำงมำกในอนำคต อำทิ Siri ของ iOS หรือ 
MacOS

3.  Intelligent Things สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จะมี
ควำมชำญฉลำดเหนอืกว่ำกำรท�ำงำนตำมค�ำสัง่ทีโ่ปรแกรมเอำไว้ โดย
มีกำรฝัง AI และ ML ไว้ในอุปกรณ์เพื่อให้สำมำรถท�ำงำนที่ซับซ้อน 
และสำมำรถโต้ตอบกับส่ิงรอบตัว รวมถึงผู้ใช้งำนได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ
มำกยิง่ขึน้ ไม่ว่ำจะเป็น Drone รถยนต์ไร้คนขบั เครือ่งใช้ไฟฟ้ำอจัฉรยิะ 
รวมถึงกำรเปลี่ยนไปจำกกำรท�ำงำนแบบ Stand-alone ให้สำมำรถ
เชื่อมต่อเพื่อท�ำงำนร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้

4. Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) VR 
และ AR จะเปลีย่นแปลงวธิกีำรทีผู่ค้นจะตดิต่อสือ่สำรระหว่ำงกนั และ
เปลี่ยนวิธีกำรที่ผู้คนจะใช้งำน Software โดยตลำดของ VR AR และ 
Content ที่เกี่ยวข้องนี้จะเติบโตอย่ำงรวดเร็วต่อเนื่องไปจนถึงปี 2021 
และเทคโนโลยี VR/AR นี้จะถูกผนวกเข้ำไปในอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อช่วย
ให้กำรน�ำเสนอข้อมูลไปยังผู ้ใช้งำนแต่ละคนสำมำรถท�ำได้แบบ  
Hyper-personalized พร้อมกับน�ำเสนอ App และบริกำรต่ำงๆ ด้วย 
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โดยกำรเชื่อมต่อกันระหว่ำงอุปกรณ์ Mobile Wearable internet of 
thing และ Sensor ก็จะท�ำให้ Immersive Application บน VR และ 
AR ก้ำวหน้ำยิง่ขึน้ไปอกี พืน้ทีว่่ำงภำยในห้องนัน้นอกจำกจะมสีิง่ต่ำงๆ 
และ internet of thing แล้ว ก็จะยังมีข้อมูลจำกโลก Immersive Vir-
tual World แสดงอยู่ด้วยในเวลำเดียวกัน ซึ่งส�ำหรับ VR นั้นเรำน่ำจะ
คุ้นเคยกับแว่น VR ที่ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อควำมบันเทิง
กันแล้ว ส่วน AR นั้น ยกตัวอย่ำงเช่น Software น�ำทำงใน smart 
phone เกมส์ pokemon go ยอดนิยม เป็นต้น

 

5. Digital Twin หรือกำรบันทึกข้อมูลของสิ่งของในโลกจริง
ในรูปแบบ Digital ด้วยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก Sensor เพื่อ 
วดัสถำนะปัจจบุนั ควำมเปลีย่นแปลง และอืน่ๆ ในรปูแบบของ Meta-
data Condition/State Event และ Analytics โดยภำยใน 3-5 ปี  
ข้ำงหน้ำสิง่ของเคร่ืองใช้ อปุกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ หลำยร้อยล้ำนชิน้ทัว่โลก
จะถูกจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Digital Twin และองค์กำรต่ำงๆ  
ก็จะใช้ข้อมูล Digital Twin นี้ ในกำรซ่อมบ�ำรุงสิ่งของต่ำงๆ ล่วงหน้ำ 
และสำมำรถวำงแผนจดักำรกับอปุกรณ์เหล่ำนัน้ได้โดยกำรท�ำนำยว่ำ
อปุกรณ์ใดจะเกดิกำรช�ำรดุเสียหำยจำกกำรวเิครำะห์ข้อมลูสถำนะกำร
ใช้งำนล่วงหน้ำ หรือใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรกำรท�ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

ต่อฉบับหน้าอ่าน

6.  Blockchain และ Distributed Ledgers นั้นได้รับควำม
สนใจเป็นอย่ำงมำกเพรำะเป็นเทคโนโลยีทีม่ศัีกยภำพทีจ่ะเปลีย่นแปลง
วิธีกำรด�ำเนินธุรกิจในหลำกหลำยอุตสำหกรรมได้ โดยถึงแม้ปัจจุบัน
สองเทคโนโลยนีีม้กัจะถกูพดูถงึในกำรน�ำไปใช้ส�ำหรบัเทคโนโลยทีำง
ด้ำนกำรเงินเป็นหลัก แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว Blockchain และ 
Distributed Ledgers นี้สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้หลำกหลำย ไม่
ว่ำจะเป็นกำรส่ง files กำรตรวจสอบยนืยนัตวัตนหรอืแม้แต่กำรบรหิำร
จัดกำร Supply Chain เป็นต้น

7. Conversational System ปัจจบุนัเทคโนโลยนีีย้งัถกูมุ่งเน้น
ไปที่กำรพัฒนำระบบ Chat bot และอุปกรณ์ที่ใช้งำนไมโครโฟนได้
เป็นหลัก แต่ในอนำคตนั้น แนวคิดของ Digital Mesh จะเพิ่มจ�ำนวน
อุปกรณ์ที่มนุษย์เรำเข้ำไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมำกขึ้นเหนือไปจำกแค่ 
PC Notebook และ Mobile Device โดยจะกลำยเป็นว่ำทกุๆ อปุกรณ์
จะสำมำรถสื่อสำรกับมนุษย์ได้ รวมไปถึงอุปกรณ์เหล่ำนั้นก็จะ
สำมำรถสือ่สำรระหว่ำงกนัได้เช่นเดยีวกนั ส่งผลให้กลำยเป็นโลกของ 
Digital Experience ที่ทุกสิ่งทุกอย่ำงสื่อสำรกันอยู่ตลอดเวลำ
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