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ต้อง
ยอมรับว่า โลกของเราถูกขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีท่ีทุกภาคอุตสาหกรรม มีการปรับ

ตวัอย่างมาก ปี 2562 เทคโนโลยจีะมบีทบาทส�าคญัในการขบัเคลือ่น

ทุกธุรกิจ ประเทศไทยอยู่ในระยะปรับตัว น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 

ในธุรกิจมากขึ้น ในปี 2562 มีการคาดการณ์ว่า การใช้เทคโนโลยีใน

ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น จากการสนับสนุนของภาครัฐบาล

“ในอนาคตอันใกล้นี้ สมาร์ทดีไวซ์ ซึ่งหมายรวมถึง สมาร์ท

โฟนและแท็บเล็ตในมือทุกคน จะเป็นเครื่องมือส่งมอบคอนเทนต์

ดิจิทัลล�้าๆ ทุกที่ทุกเวลา และเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เราได้สัมผัสกัน

แล้วในปีนี ้กจ็ะยิง่ทวคีวามฉลาด มปีระสทิธภิาพ และล�า้สมยัมากขึน้ 

ขณะทีเ่ทคโนโลยทีีก่�าลงัอยู่ระหว่างการพฒันา ก็จะเริม่เป็นรปูเป็นร่าง

และทยอยเผยโฉมออกมาให้เราได้เห็นกันในปี 2019” นายเดวิด  

เคิร์ลเลย์ ประธานบริษัทการ์ทเนอร์ ได้เกริ่นก่อนเปิดเผย 10 เทรนด์ 

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 2019  
โดยบริษัทการ์ทเนอร์ ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดไอทีระดับ

โลก ได้ออกมาฟันธงถงึ 10 เทรนด์ เทคโนโลยเีปลีย่นโลก 2019 ซึง่ทกุ

คนมีแนวโน้มจะได้เห็นกันในปี 2562 

1. Autonomous Things AI ที่จะฉลาดขึ้น

ด้วย IoT

AI หรอืปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามอิีทธพิลกับทกุชวีติมนษุย์ 

และทุกภาคส่วนมากขึ้น ด้วยความสามารถ และศักยภาพของ AI ที่

จะเพิ่มขึ้น ท�าให้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ มีความสมาร์ทหรืออัจฉริยะ

มากขึน้ โดยจะมกีารประยกุต์เอาเทคโนโลย ีInternet of Things (IoT) 

มาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงถึงกัน และท�างานร่วมกันเป็น 

เครอืข่ายได้ในวงกว้างขึน้ และในปีหน้าเราจะได้เหน็ AI ทีช่าญฉลาด

เหมอืนมนษุย์ เหมอืนม ีIQ เพิม่ขึน้ และเข้ามามบีทบาทในการท�างาน

แทนมนุษย์ โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม ในรูปแบบของหุ่นยนต์, 

โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ

ในปี 2562
เปิดเทรนด์เทคโนโลยี ที่น่าจับตา 
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อย่างไรก็ตาม ฟังแบบนี้แล้ว ใครหลายคนอาจตื่นตระหนก

ว่า AI ที่มาในรูปแบบของหุ่นยนต์หรือแม้แต่โดรนจะมาแย่งงาน

มนุษย์หรือเปล่า ในมุมนี้ รายงานของการ์ทเนอร์ยืนยันว่า แม้ AI จะ

ชาญฉลาดมากขึ้นแค่ไหน แต่ก็สามารถท�างานอยู่ได้ในขอบเขต

แคบๆ เพราะอย่างไรเสีย AI ก็ไม่สามารถท�างานที่ต้องอาศัยทักษะ

การแก้ปัญหาของมนุษย์ได้อยู่ดี

2. วิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

Augmented Analytics

การท�า Augmented Analytics ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยอตัโนมตัด้ิวยเทคโนโลยี Automated Analytics หรอื Automated 

Machine Learning จะได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ โดยเทคโนโลยีนี้

เป็นตวัแทนของคลืน่ลกูทีส่ามในแวดวงการวเิคราะห์ข้อมลู ท�าหน้าที่

เหมอืนนกัวทิยาศาสตร์ข้อมลูทีใ่ช้อลักอรทิมึเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ค้นหาข้อมูล และสมมติฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งนี่จะเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้า

การวเิคราะห์ข้อมลูในแวดวงธุรกิจอย่างมนียัส�าคญั โดยท�าให้ข้อมลู

ที่ได้มีมิติ มีความลึกขึ้นโดยไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวมาปะปน

และด้วยเทรนด์นี้ จะท�าให้เกิดกลุ่ม Citizen Data Scientist 

มากขึ้นไปด้วย โดยการ์ทเนอรท�านายเอาไว้ว่าภายในปี 2020 จะมี

กลุ่ม Citizen Data Scientist เพิ่มจ�านวนขึ้นถึง 5 เท่าเลยทีเดียว

3. การพัฒนาในอนาคตจะมี AI นำาทาง 

 AI-driven development

แนวทางที่ Data Scientist ต้องท�างานร่วมกับ Software 

Developer เพื่อพัฒนาโซลูชันส์ด้วยการน�า AI เข้าไปเสริมก�าลังจะ

เปลี่ยนไป เพราะ AI จะเข้ามามีบทบาทเสริมให้แอปพลิเคชันต่างๆ 

ที่ก�าลังคิดค้น และพัฒนาขึ้นมามี options หลากหลาย และใช้งาน

ง่ายมากขึ้น และ AI เองก็จะเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการต่างๆ 

โดยการ์ทเนอร์ท�านายว่าภายในปี 2020 ที่จะถึงนี้ 40% ของการ

พัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องมี AI Co-developer เข้าไปร่วมพัฒนาด้วย

4. Digital Twin เปลี่ยนโฉมธุรกิจ

Digital Twin (ดิจิทัล ทวิน) หมายถึง การท�าส�าเนาสิ่งของ 

อาคาร หรื่อเครื่องจักรในรูปแบบดิจิทัล และไม่ได้หมายถึงแค่การ

สร้างโมเดลจ�าลองของสิ่งของในรูปแบบ 3 มิติ แต่รวมถึงการบันทึก

ข้อมูลสถานะในทุกๆ อย่างของสิ่งของชิ้นนั้น เช่น เพื่อตรวจสอบการ

ท�างาน เพื่อคาดการณ์ความผิดปกติล่วงหน้า หาต้นตอของปัญหา 

และหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาในอนาคต เป็นต้น

เทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และมีแนวโน้ม 

ที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นตามความเฟื่องฟูของ IoT ซึ่งคาดว่าจะ 

ถกูน�าไปใช้ประโยชน์ในองค์กรธรุกจิต่างๆ เพือ่ส่งมอบคณุค่า ทีล่กูค้า

ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยผลส�ารวจจากการ์ทเนอร์ ระบุว่าเกือบ

ครึ่งขององค์กรที่มีการน�า IoT เข้ามาใช้ในปีนี้ มีแผนจะติดตั้ง

เทคโนโลยดิีจทิลัทวินเข้าไปด้วย  และภายในปี 2020 มกีารพยากรณ์

ว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า
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5. ได้เห็นกันแน่! Edge Computing ที่จะมา

พร้อมความสามารถที่ ไม่ธรรมดา

โดยปกติแล้ว ถ้าอุปกรณ์ไหนท�าหน้าที่เป็น Edge Com-

puting (เอดจ์ คอมพิวติ้ง) ได้ก็จะสามารถประมวลผลข้อมูลที่รับมา

จากอุปกรณ์หลายๆ ตวั แล้วท�าให้ข้อมลูทีจ่ะถูกส่งต่อออกไปมขีนาด

เลก็ลง ปรมิาณข้อมลูกจ็ะน้อยลง ไม่เปลอืงแบนด์วดิท์ การประมวลผล

ในคลาวด์ ก็อาจลดลงด้วย ซึ่งการ์ทเนอร์มองว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า 

เอดจ์ คอมพวิติง้ จะยิง่เก่งขึน้ได้ด้วยการตดิตัง้อปุกรณ์อจัฉรยิะเข้าไป 

ได้แก่ ชิปเอไอท่ีได้รับการออกแบบเฉพาะ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 

รุ่นใหม่ และการประมวลผลด้วยเทคโนโลยี 5G รวมถึงจะถูกขับ-

เคลื่อนการท�างานด้วย IoT และมีความสามารถล�้าหน้ายิ่งขึ้น

6. สร้างประสบการณ์ดิจิทัล เหนือจินตนาการ

ด้วย Immersive Experience

Wikipedia ให้ค�านิยามสั้นๆ ของ Immersive Technology 

ว่าหมายถึง เทคโนโลยีที่สร้างความกลมกลืนระหว่างโลกในความ

จริง (physical  world) กับโลกจ�าลองแบบดิจิทัล ด้วยการสร้าง 

“ความรู้สึกจมดิ่ง” (immersion) ลงไปในโลกเสมือน ซึ่งให้ความรู้สึก

คล้ายกับอยู่ในโลกความเป็นจริง

ความแรงของเทคโนโลยีนี ้จะหนนุเสรมิกับทศิทางการตลาด

ยุคใหม่ ที่พร้อมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ครบทุกมิติ ไม่ว่า

จะในโลกจริง หรือบนโลกดิจิทัล ที่ผ่านมาผู้สร้างประสบการณ์นี้จะ

ขนเอาทกุวธิกีาร และกลยุทธ์ทีจ่ะลบหรอืเบลอภาพเทคโนโลย ีไม่ให้

มากัน้ขวางโลกจรงิกบัโลกดจิทิลัออกจากกัน อย่างการใช้เทคโนโลยี

ของแพลตฟอร์มการสนทนา เช่น แชทบอท จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการ

ทีม่นษุย์โต้ตอบกับโลกดิจทิลั ไปสู่รปูแบบใหม่ หรอืการใช้เทคโนโลยี

เสมือนจริง (Virtual Reality) การรวมสภาพแวดล้อมจริงกับ

ภาพเสมือน 3 เข้าด้วยกันให้ผู้ใช้มองผ่านกล้อง (Augmented Real-

ity) ด้วยเหตุนี้การรับรู้ต่อโลกดิจิทัลของทุกคนจะเปลี่ยนไปด้วยวิธี

การสือ่สาร และโต้ตอบในรปูแบบใหม่ระหว่างผูใ้ช้งานกบัเทคโนโลยี

นั่นเอง

7. Blockchain ความหวังใหม่ ในการทำาธุรกิจ

ที่ผ่านมา Blockchain (บล็อกเชน) ได้สร้างปรากฏการณ์ 

กระทั่งได้รับการกล่าวขานทั่วโลกว่า เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยน

โฉมหน้าของการท�าธรุกจิ เนือ่งจากบลอ็กเชนเข้ามามบีทบาทในการ

วางระบบจัดแยกเก็บบัญชีธุรกรรมไว้ในที่ต่างๆ โดยกระจายฐาน

ข้อมลูแยกศนูย์แต่สามารถเชือ่มต่อเครอืข่ายแบบเพยีร์ทเูพยีร์ (peer 

to peer) หรอืระบบทีท่กุคนแชร์ข้อมลูกนัไปมาโดยไม่มศีนูย์กลางได้

ด้วยเหตุนี ้บลอ็กเชนจงึช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ทกุธรุกจิได้ 

เพราะสามารถตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีบล็อกเชนยังมีความเที่ยงตรงสูง จึงสร้าง

ความโปร่งใส และความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้มากขึ้น ปัจจุบันจึงมี

บรษิทัขนาดใหญ่บางราย เดนิหน้าโครงการน�าร่องเกีย่วกบับลอ็กเชน

แล้ว ไม่ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่วงการค้าปลีกอย่างวอลมาร์ท หรอืบรษิทั

เดินเรือขนส่งสินค้าระดับโลกอย่าง Maersk

8. พื้นที่อัจฉริยะ Smart Spaces ทวีความ

จำาเป็นยิ่งขึ้น
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพหรอืดจิทิลั ทีป่ระกอบสร้างขึน้มา 

เพื่อให้มนุษย์ และเทคโนโลยีมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น ด้วย

เทคโนโลยแีบบเปิด การเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ การท�างานร่วมกนั และ

ระบบนิเวศอจัฉรยิะ ท้ังหมดนีเ้ป็นนยิามของพืน้ทีอ่จัฉรยิะ หรอื Smart 

Spaces ที่เราจะพบเห็นกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการ์ทเนอร์ฟันธง

ว่า แนวโน้มการเติบโตของ “พื้นที่อัจฉริยะ” เห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ 

ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้ ห้องท�างานดิจิทัล สมาร์ทโฮม และโรงงาน 

โรงงานทีเ่ป็นการเชือ่มโยงระหว่างเครือ่งจกัร เซน็เซอร์ และซอฟต์แวร์ 

เป็นต้น (Connected Factory) นี่เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งว่าเทคโนโลยี

จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ นับจากนี้ไป

9.  ผูค้นจะหาความเปน็สว่นตวั จรยิธรรม ในยคุ

ดิจิทัลมากขึ้น

ประเด็นเรื่อง Digital ethics and privacy เป็นอีกประเด็น

หนึ่งที่การ์ทเนอร์จัดมาไว้ใน 10 เทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ซึ่งถ้า

แปลความหมายกันตรงๆ นี่เป็นเทรนด์เดียวใน 10 เทรนด์ ที่ไม่ได้สื่อ

ถงึเทคโนโลยใีหม่ๆ ล�า้สมัยแต่อย่างใด แต่กลับต้องการส่ือว่าประเดน็

ด้านจริยธรรม และความเป็นส่วนตัวนั้นได้รับความสนใจมากขึ้น

เรื่อยๆ ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และภาครัฐ

โดยผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญกับการท่ีเหล่าองค์กร 

และภาครัฐจะน�าข้อมูลของตนเองไปใช้ ในขณะที่องค์กร และภาค

รัฐเองก็ต้องออกมาด�าเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อป้องกันกรณีปัญหาที่

อาจเกดิขึน้ได้ ไม่ใช่รอให้เกดิขึน้แล้วมาตามแก้ไขภายหลงั ดงันัน้ ข้อ

ตกลงในประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้งานข้อมูล และความเป็น 

ส่วนตัวของผู้ใช้งานนั้นจึงจะถูกยกระดับขึ้นมาในฐานะส่ิงที่ถูกต้อง 

ที่สมควรท�า ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกบังคับให้ต้องท�า

10. Quantum Computing เปลี่ยนโฉมการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม

เมือ่ระบบคอมพวิเตอร์ได้เปลีย่นจากการท�างานบนแผงวงจร 

มาใช้คุณสมบัติพิเศษของอะตอมแทน นี่คือจุดเริ่มต้นของการ

ประกาศศักดา Quantum Computing ให้ชาวโลกได้รู้จัก โดยระบบ

นีไ้ด้มาปฏวัิติการแทนค่าข้อมลูด้วย Bit อันประกอบด้วยตัวเลข 0 กบั 

1 ทีละตัวแล้วน�าไปประกอบกัน มาเป็นการใช้อะตอมที่มีคุณสมบัติ

ของ Quantum Bit หรือ Qubit สามารถประมวลผลเป็นตัวเลข 0 หรือ 

1 พร้อมกันได้

โดยคุณสมบติันีท้�าให้แต่ละ Qubit ท�างานได้เรว็กว่า Bit อย่าง

มหาศาล นอกจากนี ้Qubit ยังสามารถสือ่สารกบัอะตอมทีเ่ป็น Qubit 

ด้วยกนัได้โดยไม่ต้องผ่านสือ่กลาง ท�าให้ Qubit สามารถประมวลผล

ร่วมกันได้ราบรื่น และรวดเร็ว รวมถึงรองรับงานแบบ Multitasking 

ได้ง่ายกว่า ดงันัน้ ต่อจากนีไ้ปในเชงิอตุสาหกรรม จะมกีารน�า Quan-

tum Computing มาใช้งานกนัอย่างแพร่หลายมากขึน้ ทีผ่่านมา เหล่า 

CIO หรือผู้น�าทางด้านระบบ IT ขององค์กรเอง ก็เริ่มท�าความเข้าใจ

ในตวัเทคโนโลยนีีม้ากขึน้ เพือ่เตรยีมความพร้อมว่าในวนัทีเ่ทคโนโลยี

ได้รับการพัฒนาให้เสถียรแล้ว จะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง

รวดเร็ว โดยการ์ทเนอร์คาดว่า Quantum Computing นั้นจะเริ่มใช้

งานได้อย่างแพร่หลายภายในปี 2023 ถึง 2025 นี้
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