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สวัสดี

ปี พ.ศ.2560 หรือ ปีค.ศ. 2017 ครับ เพิ่ง
มีโอกาสได้สวัสดีปีใหม่กันก็ในบทความ
ฉบับนี้ เช่นเคยกับในทุกๆ ปี ผมจะกล่าวถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ทีจ่ ะเข้ามามีอทิ ธิพลต่อการด�ำเนินงาน และ
ขับเคลื่อนองค์การในภาวะที่ต้องแข่งขันในสมรภูมิดิจิตอลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างรวดเร็วในระดับนาทีถึงวินาที ซึ่งเมื่อ
เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพล ส่งผลกระทบ จนกระทั่งองค์การตัดสินใจ
น�ำมาประยุกต์ใช้งาน เรื่องที่ตามมาคือประเด็นด้านความมั่นคง
ปลอดภัยที่ต้องค�ำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ ทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากตัว
เทคโนโลยีเอง และที่เกิดจากการใช้งานของบุคลากร รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องขององค์การ
ก่อนอื่นขอเริ่มที่ IT Trend 2017 ของโลก โดยผู้วิเคราะห์ และ
ประเมินแนวโน้มก็เป็นองค์การ IT ชั้นแนวหน้าของโลกเจ้าเดิม คือ
Gartner โดย Gartner ออกมาท�ำนายแนวโน้มของ 10 เทคโนโลยีที่
คาดว่าองค์การทั่วโลกน่าจะมีการน�ำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มเติม
ศักยภาพในการด�ำเนินงานและแข่งขันทางธุรกิจ อันประกอบด้วย
1. AI และ Advanced Machine Learning Artificial Intelligence (AI) และ Advanced Machine Learning (ML) นั้นประกอบ
ไปด้วยเทคโนโลยียอ่ ยต่างๆ โดยเทคโนโลยีเหล่านีจ้ ะท�ำให้เราสามารถ
ก้าวข้ามการทีจ่ ะต้องควบคุมระบบการท�ำงานอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ จะถูก
แทนที่ด้วยการก�ำหนดกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขการท�ำงานต่างๆ ขึ้นมา
ให้กับระบบ โดยระบบสามารถท�ำความเข้าใจ ท�ำนาย ปรับตัว และ
ท�ำงานได้เองโดยอัตโนมัติ ท�ำให้เครื่องจักรต่างๆ มีความชาญฉลาด
ซึ่งเมื่อน�ำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในแง่มุมต่างๆ จะส่งผลท�ำให้เรา
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
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หุ่นยนต์ รถยนต์ไร้คนขับ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ผู้ช่วยเสมือน
(Virtual Personal Assistant/VPA) ระบบให้ค�ำแนะน�ำ และอื่นๆ
เป็นต้น
2. Intelligent Apps คือ Application ที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำ
แก่ผู้ใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น Virtual Personal Assistant (VPA) ที่ให้
ค�ำแนะน�ำในการท�ำงานทั่วๆ ไปอย่างเช่นการจัดการ Email การช่วย
อ่านเนื้อหาหรือโต้ตอบการสื่อสารต่างๆ โดยอัตโนมัติ หรือระบบ
Virtual Consumer Assistant (VCA) ที่จะมาช่วยให้งานต่างๆ ง่ายขึ้น
นั้น ต่างก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมาเปลี่ยนรูปแบบ
การท�ำงานของเราไปเป็นอย่างมากในอนาคต อาทิ Siri ของ iOS หรือ
MacOS
3. Intelligent Things สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะมี
ความชาญฉลาดเหนือกว่าการท�ำงานตามค�ำสัง่ ทีโ่ ปรแกรมเอาไว้ โดย
มีการฝัง AI และ ML ไว้ในอุปกรณ์เพื่อให้สามารถท�ำงานที่ซับซ้อน
และสามารถโต้ตอบกับสิง่ รอบตัว รวมถึงผูใ้ ช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ
มากยิง่ ขึน้ ไม่วา่ จะเป็น Drone รถยนต์ไร้คนขับ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ
รวมถึงการเปลี่ยนไปจากการท�ำงานแบบ Stand-alone ให้สามารถ
เชื่อมต่อเพื่อท�ำงานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้
4. Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) VR
และ AR จะเปลีย่ นแปลงวิธกี ารทีผ่ คู้ นจะติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน และ
เปลี่ยนวิธีการที่ผู้คนจะใช้งาน Software โดยตลาดของ VR AR และ
Content ที่เกี่ยวข้องนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องไปจนถึงปี 2021
และเทคโนโลยี VR/AR นี้จะถูกผนวกเข้าไปในอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วย
ให้การน�ำเสนอข้อมูลไปยังผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถท�ำได้แบบ
Hyper-personalized พร้อมกับน�ำเสนอ App และบริการต่างๆ ด้วย
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โดยการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ Mobile Wearable internet of
thing และ Sensor ก็จะท�ำให้ Immersive Application บน VR และ
AR ก้าวหน้ายิง่ ขึน้ ไปอีก พืน้ ทีว่ า่ งภายในห้องนัน้ นอกจากจะมีสงิ่ ต่างๆ
และ internet of thing แล้ว ก็จะยังมีข้อมูลจากโลก Immersive Virtual World แสดงอยู่ด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งส�ำหรับ VR นั้นเราน่าจะ
คุ้นเคยกับแว่น VR ที่ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อความบันเทิง
กันแล้ว ส่วน AR นั้น ยกตัวอย่างเช่น Software น�ำทางใน smart
phone เกมส์ pokemon go ยอดนิยม เป็นต้น

5. Digital Twin หรือการบันทึกข้อมูลของสิ่งของในโลกจริง
ในรูปแบบ Digital ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Sensor เพื่อ
วัดสถานะปัจจุบนั ความเปลีย่ นแปลง และอืน่ ๆ ในรูปแบบของ Metadata Condition/State Event และ Analytics โดยภายใน 3-5 ปี
ข้างหน้าสิง่ ของเครือ่ งใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ หลายร้อยล้านชิน้ ทัว่ โลก
จะถูกจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Digital Twin และองค์การต่างๆ
ก็จะใช้ข้อมูล Digital Twin นี้ ในการซ่อมบ�ำรุงสิ่งของต่างๆ ล่วงหน้า
และสามารถวางแผนจัดการกับอุปกรณ์เหล่านัน้ ได้โดยการท�ำนายว่า
อุปกรณ์ใดจะเกิดการช�ำรุดเสียหายจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานะการ
ใช้งานล่วงหน้า หรือใช้ในการปรับปรุงกระบวนการการท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

6. Blockchain และ Distributed Ledgers นั้นได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นเทคโนโลยีทมี่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
วิธีการด�ำเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมได้ โดยถึงแม้ปัจจุบัน
สองเทคโนโลยีนมี้ กั จะถูกพูดถึงในการน�ำไปใช้สำ� หรับเทคโนโลยีทาง
ด้านการเงินเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว Blockchain และ
Distributed Ledgers นี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นการส่ง files การตรวจสอบยืนยันตัวตนหรือแม้แต่การบริหาร
จัดการ Supply Chain เป็นต้น

7. Conversational System ปัจจุบนั เทคโนโลยีนยี้ งั ถูกมุง่ เน้น
ไปที่การพัฒนาระบบ Chat bot และอุปกรณ์ที่ใช้งานไมโครโฟนได้
เป็นหลัก แต่ในอนาคตนั้น แนวคิดของ Digital Mesh จะเพิ่มจ�ำนวน
อุปกรณ์ที่มนุษย์เราเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมากขึ้นเหนือไปจากแค่
PC Notebook และ Mobile Device โดยจะกลายเป็นว่าทุกๆ อุปกรณ์
จะสามารถสื่ อ สารกั บ มนุ ษ ย์ ไ ด้ รวมไปถึ ง อุ ป กรณ์ เ หล่ า นั้ น ก็ จ ะ
สามารถสือ่ สารระหว่างกันได้เช่นเดียวกัน ส่งผลให้กลายเป็นโลกของ
Digital Experience ที่ทุกสิ่งทุกอย่างสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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