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3) 
Internet of Things
Internet of thing (Internet of Things) เป็นหนึ่งในแนวโน้ม

เทคโนโลยีที่มีบทบำทต่ออุตสำหกรรม 4.0 เป็นอย่ำงมำกเพรำะต่อไป
เรำจะได้เห็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำงๆ สำมำรถเชื่อมต่อกับ Internet  
ได้ และองค์กำรธุรกิจต่ำงๆ ก็จะน�ำอุปกรณ์เหล่ำนี้มำประยุกต์ใช้เพื่อ
สร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่ำ ซึ่งส�ำหรับ Thailand 4.0 
นั้น ก็หนีไม่พ้นกับเรื่องของอุตสำหกรรม 4.0 และ Digital Economy 
ภำครัฐได้มีกำรวำงแผนเรื่องของ Smart City ซึ่งกำรวำงโครงสร้ำง 
พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศนั้น ก็ต ้องมีกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Internet of thing อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้

ชุมชนนักพัฒนำในไทยก็ให้ควำมสนใจกับ Internet of thing 
กันเป็นอย่ำงมำกมีกำรตั้ง Maker Club หลำยแห่ง มีกำรจัดต้ังกลุ่ม 
Thailand Internet of thing Consortium และมีกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำง
ต่อเนือ่ง ตลอดจนเรำเหน็คนไทยเข้ำไปเป็นประธำน South East Asia 
Maker space Network หน่วยงำนภำครัฐอย่ำง NECTEC ก็ให้กำร
สนบัสนนุ และส่งเสรมิ Internet of thing Platform อย่ำงจรงิจงั มคีวำม
ร่วมมอืด้ำนทนุทัง้ใน และระหว่ำงประเทศโดยองค์กำรภำคเอกชนเพือ่
พัฒนำนวัตกรรม Internet of thing ออกสู่ตลำดโลก 

4) Web-scale IT
อัตรำกำรเติบโตของกำรใช้งำน Internet ในประเทศไทยเพิม่ขึน้

อย่ำงรวดเร็ว มกีำรใช้บรกิำรออนไลน์ต่ำงๆ มำกขึน้ ท�ำให้กำรออกแบบ
ระบบบริกำรออนไลน์จ�ำเป็นต้องรองรับผู้ใช้งำนจ�ำนวนมำกที่เข้ำมำ
ใช้บรกิำรพร้อมๆ กนัได้ อย่ำงมเีสถียรภำพ ซึง่ก็หมำยถึงกำรจดัเตรยีม
สถำปัตยกรรมด้ำน IT ทีม่ปีระสทิธภิำพ และเหมำะสม มคีวำมยดืหยุน่ 
(เปลี่ยนแปลงจำกกำรใช้ Infrastructure ที่เป็น Physical ซึ่งมีต้นทุน
สูงในทุกๆ ด้ำน ควำมยืดหยุ่นทั้งในแง่ของ Scale และเวลำมีไม่มำก 
ไปเป็นกำรใช้งำน Virtual machine บนระบบ Cloud Computing  
แทน ซึ่งมีควำมยืดหยุ่น และขยำย Scale ได้อย่ำงมีเสถียรภำพ
มำกกว่ำต้นทุนถูกกว่ำ) ในช่วง 1-3 ปีข้ำงหน้ำ องค์กำรต่ำงๆ จะต้อง
ปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงน้ี และเพื่อป้องกัน 

ไม่ให้ระบบบริกำรต่ำงหยุดชะงัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ 
และควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรท�ำธุรกรรมต่ำงๆ ของผู้ใช้บริกำร

5) FinTech
Financial Technology หรือ FinTech เป็นเรื่องที่สถำบัน 

กำรเงนิในไทยก�ำลงัให้ควำมสนใจ และกล่ำวถงึกนัอย่ำงมำก ธนำคำร
หลำยๆ แห่ง มีกำรตั้งหน่วย FinTech เพื่อพยำยำมหำนวัตกรรม 
ใหม่ๆ ที่จะเข้ำมำแทนที่รูปแบบธุรกรรมทำงกำรเงินแบบเดิมๆ และก็
มีผู้ให้บริกำรด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย และน่ำเชื่อถือทำง
ด้ำนกำรท�ำธุรกรรม (Third Party/Agency) และกลุ่ม Start-up ที่เป็น
ผู้ริเริ่มน�ำเอำ FinTech เข้ำมำใช้งำนด้ำนธุรกรรมกำรเงิน ซ่ึงมีกำร 
คำดกำรณ์ไว้ว่ำในอนำคตเรำจะใช้เทคโนโลยใีนกำรท�ำธรุกรรมทำงกำร
เงินมำกขึ้น และอำจท�ำให้จ�ำนวนสำขำธนำคำรลดน้อยลง ข้อมูล 
จำกธนำคำรแห่งประเทศไทยแสดงให้เห็นว่ำในปัจจุปันเรำมีบัญชี 
Mobile Banking มำกกว่ำ 10 ล้ำนบัญชี และ Internet Banking 
มำกกว่ำ 12 ล้ำนบัญชี ซึ่งเป็นกำรบ่งชี้ให้เห็นว่ำมีกำรท�ำธุรกรรมกำร
เงินทำงอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมำกขึ้น

นอกจำกนี้ยังมีนวัตกรรมด ้ำนกำรเงินที่น�ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำใช้อีกในหลำยส่วน เช่น กำรวิเครำะห์ตลำดหุ้น หรือ
กองทนุรวม กำรเปรยีบเทยีบบรกิำรด้ำนกำรเงนิ ตลอดจนช่องทำงกำร
ช�ำระเงินแบบใหม่ๆ อำทิ 2C2P Omise Paysbuy เป็นต้น สถำบันกำร
เงนิกแ็ข่งขนักนัหำนวตักรรมใหม่ๆ จำก Start-up โดยกำรเข้ำไปลงทนุ
หรือจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมต่ำงๆ รวมถึงกำรศึกษำ และหำ 
ช่องทำงในกำรน�ำเทคโนโลยีอย่ำง Blockchain เข้ำมำใช้งำน รวมถึง
กำรจัดตั้ง Thailand FinTech Club ที่จะผลักดันในเรื่องดังกล่ำว

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากฉบับที่แล้วต่อ

IT Trend 2017 
และการรับมือด้านความปลอดภัย



10 TPA news

ดอทคอม

June 2017 ●  No. 246

6) PromptPay
“พร้อมเพย์” (AnyID) คอื เรือ่งทีม่คีนให้ควำมสนใจกนัมำกใน

ช่วงที่ผ่ำนมำ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญของนวัตกรรมกำรท�ำ
ธุรกรรมเงินของประเทศ ซึ่งจะเป็นกำรลดกำรท�ำธุรกรรมกำรเงินโดย
กำรใช้เงินสด แล้วหันไปท�ำธุรกรรมด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเลข
ประจ�ำตัวประชำชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ แทนหมำยเลขบัญชี
ธนำคำร ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น internet banking mobile banking 
ATM ด้วยกำรผลกัดนัของรฐับำล และกลุม่ธนำคำรต่ำงๆ ท�ำให้พร้อม
เพย์เป็นเเรื่องที่น่ำสนใจ และมีกำรลงทุนกันอย่ำงมำก ทั้งในกำรปรับ
โครงสร้ำงด้ำน IT ของกลุ่มธนำคำร กำรพัฒนำช่องทำงและบริกำร
เพื่อรองรับกำรช�ำระเงินผ่ำนพร้อมเพย์ของหน่วยงำนต่ำงๆ ตลอดจน
กำรด�ำเนินกำรในเรื่องระบบควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

7) IT Security
จำกแนวโน้มของกำรใช้ IT ทีม่ำกขึน้ ท�ำให้องค์กำรต่ำงๆ ต้อง

ให้ควำมส�ำคัญกับควำมปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น 
ที่ผ่ำนมำจะเห็นได้ว่ำมีข่ำวเรื่องของกำรโจรกรรมข้อมูล กำรโจมตี
เว็บไซต์ กำรปล่อยมัลแวร์ กำรโจรกรรมเงินในตู้เอทีเอ็มของธนำคำร
ในประเทศ ตลอดจนควำมต้องกำรกำรใช้บรกิำรออนไลน์มำกขึน้ท�ำให้
หน่วยงำนต่ำงๆ จ�ำเป็นต้องมีกำรลงทุนในด้ำนดังกล่ำว และสร้ำง
ควำมตระหนักให้แก่ผูท่ี้เกีย่วข้อง ปรบัปรงุระบบควำมปลอดภยั IT ให้
มีควำมเข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริกำร

8) Digital Transformation
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่พัฒนำอย่ำงรวดเร็วท�ำให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงในธุรกิจและอุตสำหกรรมอย่ำงมำก เกิดธุรกิจใหม่ๆ มำ 
เช่น Airbnb Uber Agoda กำรเข้ำมำของธุรกิจเหล่ำนี้ท�ำให้ม ี
ผลกระทบต่อธุรกิจเดิมๆ ที่เคยท�ำ อำทิ eBook ส่งผลท�ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจสิ่งพิมพ์ หรือ Streaming Content อย่ำง Net-
Flix Hollywood HD ก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโทรทัศน์ องค์กำรต่ำงๆ 
ก็เริ่มปรับตัวเองโดยกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้มำกขึ้น ท้ังในกำรบริหำร
งำน กำรบริกำรลูกค้ำ หรือสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อกำรแข่งขัน ต่อฉบับหน้าอ่าน

9) Mobility
แม้ว่ำกำรใช้ Mobile Technology ในประเทศไทยจะมีจ�ำนวน

เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่กำรใช้งำนส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นไปที่ควำม
บันเทิงมำกกว่ำกำรใช้เพื่อท�ำงำนหรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในเชิงธุรกิจ แต่
เนื่องจำกพฤติกรรมกำรท�ำงำนของคนรุ่นใหม่เปล่ียนไปมีควำมเป็น 
Mobile มำกขึ้น กลำยเป็นกำรท�ำงำนจำกทุกที่ ทุกอุปกรณ์ ทุกครั้งที่
มีกำรเชื่อมต่อเครือข่ำย Internet ท�ำให้องค์กำรต่ำงๆ จะต้องเตรียม
ปรับเทคโนโลยี และรูปแบบกำรท�ำงำนเพื่อรองรับ Mobility มำกขึ้น 
เช่น กำรประชมุออนไลน์ กำรท�ำงำนร่วมกนั กำรแชร์ข้อมลูผ่ำน Share 
Drive หรอืกำรท�ำเอกสำรแบบออนไลน์โดยใช้เครือ่งมอือย่ำง Google 
Docs หรือ Office 365 เป็นต้น

10) Business Value Dashboard
แม้เรือ่ง Big Data จะเป็นแนวโน้มเทคโนโลยทีีน่่ำจะมบีทบำท

ส�ำคัญ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำองค์กำรจ�ำนวนมำกยังมีปัญหำเรื่องของ
กำรรวบรวมข้อมูล กำรท�ำ Data Visualization จำกข้อมูลพื้นฐำนใน
องค์กำร ซึง่องค์กำรจ�ำนวนมำกกย็งัคงยุง่กบัจดัท�ำ Data Warehouse 
และ Business Intelligence เพือ่ช่วยให้ผูบ้รหิำรสำมำรถตดัสนิใจใน
กำรท�ำงำนได้ ดังนั้น เรื่องของกำรท�ำ Business Dashboard ก็ยังคง
เป็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่องค์กำรต่ำงๆ ยังให้ควำมสนใจเพื่อที่จะน�ำ
เสนอข้อมูลในองค์กำรให้อยู ่ในรูปแบบที่ผู ้บริหำรสำมำรถน�ำไป
ประกอบกำรตัดสินใจได้ ท�ำให้เรำยังคงเห็นกำรลงทุนขององค์กำร
ต่ำงๆ ที่จะมีกำรจัดหำจัดซื้อเครื่องมือเหล่ำนี้ในกำรประมวลผล และ
มีกำรจัดท�ำโครงกำรต่ำงๆ ด้ำน Business Intelligence ที่มำกขึ้น 

จำกแนวโน้มของเทคโนโลยีของประเทศไทยในปี 2017 
ข้ำงต้น เทคโนโลยีที่อยู่ในกระแสควำมสนใจขององค์กำรธุรกิจเห็น 
จะเป็น FinTech และหนึ่งใน FinTech ที่รู้จักกันกันอย่ำงแพร่หลำย
ในชื่อของ Blockchain ซึ่งผมจะขอน�ำเสนอรำยละเอียดในบทควำม
ตอนต่อไปครับ


