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สวัสดี
ปีใหม่ 2018 ครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง มีสุขภาพใจท่ีเข้มแข็ง 

พร้อมสำาหรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และทำางานอย่างมี
ความสุขนะครับ 

สำาหรับบทความในตอนนี้ ผมจะกล่าวถึงแนวโน้มของ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ะมอิีทธิพลต่อทศิทางในการดำาเนินงานของ
องค์การในปี 2018 ซึ่งหลายเทคโนโลยีส่งผลกระทบเข้มข้นขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมา 2-3 ปี จากท่ีไกลตัวก็จะใกล้ตัวมากขึ้นจนถึงขั้นเข้ามา 
อยู่ใน Roadmap ที่ต้องนำามาประยุกต์ใช้กับองค์การในอนาคต 
อันใกล้ และอีกหลายเทคโนโลยีที่ค่อนข้างแสดงแนวโน้มรวมถึง 
ผลกระทบกับองค์การที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะเข้ามาที่จุดใดบ้าง ซึ่ง
แน่นอนว่าองค์การท่ีมีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล และทำาหน้าท่ีนี้มาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ Gartner สำาหรับปี 
2018 นี้ Gartner ชู 10 เทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลต่อโลกไว้ดังนี้  

1. AI Foundation

AI หรอื Artificial Intelligence และในชือ่ภาษาไทยว่าปัญญา
ประดิษฐ์ ซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า AI มีอิทธิพลอย่างมากในวงการ
อุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และตอนนี้ในยุคที่หลายองค์การเริ่ม
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระดับ Big data การทำา Analytic ในมิติ
ต่างๆ เราใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำานวนมหาศาลที่ไร้รูปแบบ 
หลากหลาย Format และทำาการประมวลผลแน้วโน้มต่างๆ การทำา 
Deep learning พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แบบรายบุคคลอย่างแม่นยำา 
โดย Gartner ชี้ว่า AI ที่สามารถเรียนรู้ โต้ตอบ และปรับตัวได้โดย
อัตโนมัติ จะกลายเป็นเทคโนโลยีหลักที่ใช้แข่งขันกัน ระหว่างเหล่า 
ผู้พัฒนาเทคโนโลยีภายในปี 2020 ในขณะที่ได้คาดการณ์ว่าการใช้ 
AI เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ การปรับปรุงรูปแบบการทำาธุรกิจ 
และการปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้านั้น จะยัง
คงกลายเป็นประเด็นหลักที่องค์การต่างๆ จะให้ความสำาคัญต่อไป
จนถึงปี 2025

ด้วยเหตุนี้ การลงทุนด้าน AI ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความ
พร้อมให้กับบุคลากร เครื่องมือ หรือระบบที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น 
การจัดการข้อมูลนั้นก็จะยังคงเติบโต่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็น
สิ่งที่องค์การจะขาดไม่ได้สำาหรับการแข่งขันในอนาคต

 

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา
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2. Intelligent Apps and Analytics

Application ในอนาคตอกีไม่ก่ีปีข้างหน้านีจ้ะมกีารใช้งาน AI 
หรือ Machine Learning อยู่ภายในแทบท้ังหมด โดยท่ีผู้ใช้งานจะ
ไม่รู้ว่า AI นั้นจะทำางานอยู่ในส่วนใดของระบบ ซึ่งการทำางานร่วมกัน
ระหว่างมนุษย์ และ AI นี้ จะทำาให้รูปแบบของการทำางาน และสถานที่
ทำางานในอนาคตเปลี่ยนไป โดย AI นั่นจะยังไม่ได้เข้ามาทำาหน้าที่
แทนมนษุย์ แต่จะมาช่วยให้มนษุย์ทำางานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น และในอนาคตการแข่งขันในตลาด Software และ Service 
โดยเฉพาะระบบ ERP นัน้จะมุง่ประเดน็ไปที ่AI จะเข้ามาช่วยปรบัปรงุ
กระบวนการทำางานอย่างไร รวมถึงการสร้างประสบการณ์ในการใช้
งานที่ดีขึ้นของผู้ใช้งาน

3. Intelligent Things

สิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นรูปแบบของ Internet of 
Things (IoT) ในปัจจุบัน จะมีการพัฒนาต่อยอดจนกลายไปเป็น 
Intelligent Things ซึ่งมีเทคโนโลยี AI เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่งผลให้
อุปกรณ์เหล่าน้ันไม่ได้เพียงทำางานตามคำาสั่งที่ถูกกำาหนดไว้ แต่จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงการทำางานไปตาม AI ท่ีใช้ และข้อมูลที่ได้ 
เรียนรู้แทน เช่น รถยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ Drone ซึ่งทำาให้ขีดความ
สามารถของอุปกรณ์ที่เป็น Intelligent Things มีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่องส่งผลต่อรูปแบบการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ในอนาคต

นอกจากนีก้ารอุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำางานได้โดยอตัโนมตัิ
จะส่งผลให้ใช้แรงงานมนุษย์น้อยลง และในอีก 5 ปีถัดจากนี้ เราจะ
เห็นระบบที่ใช้มนุษย์ทำางานร่วมกับ AI เกิดขึ้นมาเป็นจำานวนมาก 
ซึ่งในมุมของผู ้ผลิตนั้นก็กำาลังพัฒนาระบบที่ไม่ต ้องใช้มนุษย์ 
เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขัน โดยมีประเด็นอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
ด้านเทคโนโลยี อย่างเช่นกฎหมายต่างๆ ก็จะต้องถูกพัฒนา และ
ปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

 
4. Digital Twin

องค์ประกอบต่างๆ ทัง้ทรพัย์สนิ สิง่ของ ปัจจยัในการดำาเนนิ-
งานขององค์การนั้น จะถูกสร้างเป็นข้อมูลขึ้นมากลายเป็นรูปแบบ

เสมือนในโลก Digital อย่างต่อเนื่อง และมากขึ้นเรื่อยๆ ท้ังนี้ก็เพื่อ 
ให้องค์การได้นำาข้อมูลเหล่านั้นไปทำาการวิเคราะห์ประกอบการ 
ตัดสนิใจได้ในแบบ Real-time และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างทนัท่วงท ี(จำาลอง Scenario) ซึง่เรยีกว่าการทำา Digital 
Twin

Digital Twin นี้ จะช่วยให้การนำา AI มาใช้ผสาน และ 
การทำา Simulation มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
วางแผนขององค์การในภาพรวมที่มีปัจจัย องค์ประกอบ และข้อมูล
จำานวนมากนั้น จะสามารถเจาะลึกลงรายละเอียดได้ดีขึ้นในทุกๆ 
กระบวนการทางธุรกิจ และจะส่งผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ 
องค์การ รวมถึงในระดับประเทศได้ในระยะยาว

 
5. Cloud to the Edge

Edge computing หรือการประมวลผลข้อมูลจากอุปกรณ์ 
Internet of Things (IoT) โดยตรงนั้น จะกลายเป็นส่วนต่อขยาย 
จากระบบ Cloud (ประมวลผล Big data) อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ด้วยการย้ายการประมวลผลไปใกล้แหล่งข้อมลูมากขึน้ (ประมวลผล 
Small data หรือข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ IoT เป็นข้อมูลย่อยๆ ประมวลผล
เปน็สว่นๆ สามารถนำาผลลัพธ์ไปใช้งานได้ทนัทไีมต้่องรอไปประมวล
รวมกันจากทุกๆ อุปกรณ์ในรูปแบบ Big data บนระบบ Cloud) ก็
ทำาให้ Latency ตำ่าลง Bandwidth ที่ต้องใช้น้อยลง และการโต้ตอบ
ต่อเหตุการณ์ต่างๆ สามารถทำาได้แบบกระจายตัว หลายองค์การจึง
เริ่มออกแบบ Infrastructure ให้รองรับต่อสถาปัตยกรรมในรูปแบบ
นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับองค์การที่ต้องการใช้งาน IoT

ในอนาคต Edge computing จะผสานการทำางานร่วมกับ 
Cloud computing ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถ
แบ่งหน้าที่การทำางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดย Cloud นั้นจะรับ
บทบาทของระบบแบบ Service-oriented Model ทีบ่รหิารจดัการได้
จากศูนย์กลาง และทำาหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างระบบต่างๆ 
ในขณะที่ Edge Computing จะทำางานแบบ Delivery Style ที่ช่วย
ให้ระบบต่างๆ ซึ่งกระจายตัวอยู่นั้นทำางานได้ตามที่ Cloud สั่งการ
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