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6. Conversational Platforms

Conversational Platforms จะเป็นสิง่ทีเ่ข้ำมำเปลีย่นวธิกีำร

ใช้งำนเทคโนโลย ีและกำรเข้ำถึงข้อมูลของมนุษย์ในอนำคต กำรแปล

ภำษำนั้นจะกลำยเป็นงำนของคอมพิวเตอร์แทนมนุษย์ โดยระบบ

ต่ำงๆ จะรับค�ำถำมหรือค�ำสั่งจำกผู้ใช้งำนโดยตรง และแปลงเป็นชุด

ค�ำสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อท�ำงำนโดยอัตโนมัติแทน โดยหำกขำด Input 

ใดๆ ไประบบก็จะท�ำกำรถำมกลับมำยังมนุษย์ได้เอง ในอนำคต 

อนัใกล้น้ี Gartner ท�ำนำยเอำไว้ว่ำระบบ Conversational Interface 

จะกลำยเป็นช่องทำงหลักที่ผู้ใช้งำนเลือกใช้ และต้องมี Hardware 

เฉพำะระบบปฏบิตักิำรเฉพำะ Platform เฉพำะไปจนถึง Application 

เฉพำะมำรองรบักำรพฒันำ และใช้งำนเทคโนโลยีดงักล่ำว ซึง่ปัจจบุนั

เรำเริม่เหน็กำรพฒันำ และกำรใช้งำนเทคโนโลย ีConversational กนั

บ้ำงแล้ว

 7. Immersive Experience

ในปัจจุบันเรำได้เห็น ได้ใช้งำนเทคโนโลยี Virtual Reality 

(VR) Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) กันมำพอ

สมควร โดยเทคโนโลยเีหล่ำนีจ้ะกลำยมำเป็นช่องทำงในกำรแสดงผล

ข้อมูล และเปลี่ยนแปลงวิธีกำรในกำรรับรู้ และสัมผัสสิ่งต่ำงๆ ที่อยู่

ในโลก Digital แทนวิธีกำรน�ำเสนอแบบอื่นๆ โดยเริ่มมี Application 

ที่หลำกหลำยมำให้เลือกใช้งำน ซึ่งนอกเหนือจำก Application เพื่อ

ควำมบันเทิงแล้ว ต่อไปเทคโนโลยี AR และ VR เหล่ำนี้ก็จะกลำยมำ

เป็นเทคโนโลยีที่องค์กำรสำมำรถน�ำมำใช้เพิ่มประสิทธิภำพกำร

ท�ำงำนได้

ส�ำหรับเทคโนโลยี MR นั้นจะน�ำมำใช้มำสร้ำงกำรรับรู้ข้อมูล 

Digital ที่ผสมผสำนระหว่ำงโลกเสมือน และโลกจริงเข้ำด้วยกัน ซึ่ง

เป็นก้ำวถัดไปจำก AR และ VR ซึ่งท�ำให้กำรโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่ำงมนุษย์กับโลก Digital และข้อมูลต่ำงๆ มีกำรเปลี่ยนแปลง 

รูปแบบอย่ำงต่อเนื่องในอนำคตอันใกล้

 

8. Blockchain

เทคโนโลยี Blockchain ที่กล่ำวถึงในตอนที่แล้วจะเริ่มถูก 

น�ำมำใช้ในธุรกิจอื่นๆ นอกจำกภำคกำรเงินมำกขึ้น และเกิดกำร

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากฉบับที่แล้วต่อ

IT Trend 2018 ปีของเทคโนโลยี
ข้อมูล และ AI

(จบ)
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พัฒนำ Application หลำกหลำยรูปแบบขึ้นมำ อย่ำงไรก็ดีถึงแม้ 

Blockchain นี้ มีควำมชัดเจนมำกว่ำจะมำเปลี่ยนแปลงกลไกกำร

สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของโลก Digital ได้อย่ำงแน่นอน แต่ก็อำจต้อง

ใช้เวลำอีก 2-3 ปีเพื่อให้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องนั้นมีควำมเข้มแข็ง

มัน่คงขึน้มำเสยีก่อน รวมถงึทำงด้ำนอืน่ๆ เช่น กฎหมำยทีต้่องรองรบั

กำรท�ำธุรกรรมต่ำงๆ ได้อย่ำงรัดกุม และมีประสิทธิภำพ

 

9. Event Driven

Digital Business ในอนำคตจะเปล่ียนแปลงกำรท�ำงำนไป

เป็นแบบ Event Driven โดยธรุกจิจะตอบสนองกบัควำมเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นจำกกำรท�ำงำนเป็นหลัก ด้วยกำรรับข้อมูลจำกเทคโนโลยีที่

หลำกหลำยท�ำให้กำรตรวจพบเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ

สำมำรถท�ำได้อย่ำงรวดเรว็ย่ิงขึน้ ท�ำให้องค์กำรสำมำรถปรบัตวั และ

โต้ตอบต่อสถำนกำรณ์ได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ตำมไปด้วย ซึง่กำรท�ำธรุกิจใน

รูปแบบ Event Driven นี้ องค์กำรจะต้องด�ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงใน

หลำยๆ ส่วนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กำร และ

ฝ่ำย IT เอง กต้็องมรีะบบทีเ่อือ้อ�ำนวยให้องค์กำรสำมำรถด�ำเนนิธรุกจิ

ให้สอดคล้องกับกำรท�ำ Event Driven ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพควบคู่

กันไปด้วย

 

10. Continuous Adaptive Risk and Trust

จำกเทคโนโลยทีัง้ 9 ทีผ่่ำนมำนัน้ ประเดน็ด้ำน Security กย็งั

คงมีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง และองค์กำรเองก็ต้องน�ำหลักกำรของ 

Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment (CARTA) 

ไปใช้เพือ่รบัมอื และโต้ตอบกับภัยคกุคำม และกำรโจมตรีปูแบบต่ำงๆ 

ให้ได้ในแบบ Real-time มำกยิง่ขึน้ โดย Security Infrastructure นัน้ 

จะต้องถูกออกแบบให้มีควำมยืดหยุ่นพร้อมต่อกำรปรับตัวในทุกๆ 

สถำนกำรณ์ และสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็วตำมทิศทำง

กำรด�ำเนินงำนขององค์กำร

โดยองค์กำรนั้นต้องมีกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมพัฒนำ 

Application และทีม Security เพื่อก้ำวจำกกำรท�ำ DevOps ใน

ปัจจุบันไปสู่กำรท�ำ DevSecOps ตำมหลักของ CARTA ในขณะที่

เทคโนโลยี Virtualization และ SDN นั้นก็จะส่งผลให้กำรสร้ำงระบบ 

Adaptive Honeypots (แนวคดิด้ำน security ทีเ่มือ่จดุใดในเครือข่ำย

ถกูโจมตรีะบบจะท�ำกำรปิดกัน้ส่วนดงักล่ำว เรยีนรู ้และวเิครำะห์เพือ่

ค้นหำรูปแบบกำรโจมตี และท�ำกำรโต้ตอบกลับไปยังผู้บุกรุก เป็น

แนวคิดด้ำน security ระบบสำรสนเทศที่มีควำมยืดหยุ่นโดยใช้

เทคโนโลยี AI เข้ำมำสนับสนุน) เป็นจริงขึ้นมำได้ง่ำย และกลำยเป็น

องค์ประกอบส�ำคญัอกีประกำรหนึง่ในกำรตรวจจบัภยัคกุคำมทีเ่กดิขึน้

ภำยในระบบเครือข่ำยขององค์กำร

จำกแนวโน้มของเทคโนโลยีสำรสนเทศในปี 2018 ข้ำงต้น 

จะเห็นได้ว่ำ AI และเรื่องของข้อมูลนั้น เริ่มมีบทบำทส�ำคัญต่อกำร

ด�ำเนินงำน และกำรพัฒนำประสิทธิภำพขององค์กำรโดยล�ำดับ 

องค์กำรจึงอำจไม่สำมำรถท�ำได้เพียงเฝ้ำมองดูกำรเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่ำว แต่จ�ำเป็นต้องมำนั่งวิเครำะห์ทิศทำงในกำรด�ำเนินงำนใน

อนำคตเพือ่วำงเป้ำหมำย และแนวทำงในกำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

ข้ำงต้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งส�ำคัญคือควำมเหมำะสม และกำร

สร้ำงควำมพร้อมให้กับองค์กำรโดยเฉพำะทรัพยำกรบุคคลที่ยังคง

เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำองค์กำรให้มีศักยภำพได้

อย่ำงมีธรรมำภิบำล เพรำะเทคโนโลยีนั้นเพียงแค่สำมำรถตัดสินใจ

ได้ตำมกำรวิเครำะห์ข้อมลู แต่ไม่ได้มกีำรใช้วิจำรณญำณทีค่รอบคลมุ

ผลกระทบในมิติอืน่ๆ ซึง่เทคโนโลยีก้ำวไปไม่ถึง องค์กำรทีมี่ศักยภำพสูง 

มีผลก�ำไร ผลส�ำเร็จในกำรด�ำเนนิงำนนัน้ จะมชีือ่เสยีง 

และน่ำเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อได้รับกำรยอมรับจำก

สังคม
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