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เปิดเทรนด์เทคโนโลยี ที่น่าจับตา
ต้อง

ยอมรับว่า โลกของเราถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ที่ ทุ ก ภาคอุ ต สาหกรรม มี ก ารปรั บ
ตัวอย่างมาก ปี 2562 เทคโนโลยีจะมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
ทุกธุรกิจ ประเทศไทยอยู่ในระยะปรับตัว น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในธุรกิจมากขึ้น ในปี 2562 มีการคาดการณ์ว่า การใช้เทคโนโลยีใน
ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น จากการสนับสนุนของภาครัฐบาล
“ในอนาคตอันใกล้นี้ สมาร์ทดีไวซ์ ซึ่งหมายรวมถึง สมาร์ท
โฟนและแท็บเล็ตในมือทุกคน จะเป็นเครื่องมือส่งมอบคอนเทนต์
ดิจิทัลล�้ำๆ ทุกที่ทุกเวลา และเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เราได้สัมผัสกัน
แล้วในปีนี้ ก็จะยิง่ ทวีความฉลาด มีประสิทธิภาพ และล�ำ้ สมัยมากขึน้
ขณะทีเ่ ทคโนโลยีทกี่ ำ� ลังอยูร่ ะหว่างการพัฒนา ก็จะเริม่ เป็นรูปเป็นร่าง
และทยอยเผยโฉมออกมาให้เราได้เห็นกันในปี 2019” นายเดวิด
เคิร์ลเลย์ ประธานบริษัทการ์ทเนอร์ ได้เกริ่นก่อนเปิดเผย 10 เทรนด์
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 2019
โดยบริษัทการ์ทเนอร์ ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดไอทีระดับ
โลก ได้ออกมาฟันธงถึง 10 เทรนด์ เทคโนโลยีเปลีย่ นโลก 2019 ซึง่ ทุก
คนมีแนวโน้มจะได้เห็นกันในปี 2562

ในปี 2562

1. Autonomous Things AI ที่จะฉลาดขึ้น
ด้วย IoT

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามีอทิ ธิพลกับทุกชีวติ มนุษย์
และทุกภาคส่วนมากขึ้น ด้วยความสามารถ และศักยภาพของ AI ที่
จะเพิ่มขึ้น ท�ำให้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ มีความสมาร์ทหรืออัจฉริยะ
มากขึน้ โดยจะมีการประยุกต์เอาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)
มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเชื่ อ มโยงถึ ง กั น และท� ำ งานร่ ว มกั น เป็ น
เครือข่ายได้ในวงกว้างขึน้ และในปีหน้าเราจะได้เห็น AI ทีช่ าญฉลาด
เหมือนมนุษย์ เหมือนมี IQ เพิม่ ขึน้ และเข้ามามีบทบาทในการท�ำงาน
แทนมนุษย์ โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม ในรูปแบบของหุ่นยนต์,
โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ
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อย่างไรก็ตาม ฟังแบบนี้แล้ว ใครหลายคนอาจตื่นตระหนก
ว่า AI ที่มาในรูปแบบของหุ่นยนต์หรือแม้แต่โดรนจะมาแย่งงาน
มนุษย์หรือเปล่า ในมุมนี้ รายงานของการ์ทเนอร์ยืนยันว่า แม้ AI จะ
ชาญฉลาดมากขึ้นแค่ไหน แต่ก็สามารถท�ำงานอยู่ได้ในขอบเขต
แคบๆ เพราะอย่างไรเสีย AI ก็ไม่สามารถท�ำงานที่ต้องอาศัยทักษะ
การแก้ปัญหาของมนุษย์ได้อยู่ดี

2. วิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์
Augmented Analytics

การท�ำ Augmented Analytics ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยอัตโนมัตดิ ว้ ยเทคโนโลยี Automated Analytics หรือ Automated
Machine Learning จะได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ โดยเทคโนโลยีนี้
เป็นตัวแทนของคลืน่ ลูกทีส่ ามในแวดวงการวิเคราะห์ขอ้ มูล ท�ำหน้าที่
เหมือนนักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูลทีใ่ ช้อลั กอริทมึ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ค้นหาข้อมูล และสมมติฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งนี่จะเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้า
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในแวดวงธุรกิจอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยท�ำให้ขอ้ มูล
ที่ได้มีมิติ มีความลึกขึ้นโดยไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวมาปะปน
และด้วยเทรนด์นี้ จะท�ำให้เกิดกลุ่ม Citizen Data Scientist
มากขึ้นไปด้วย โดยการ์ทเนอรท�ำนายเอาไว้ว่าภายในปี 2020 จะมี
กลุ่ม Citizen Data Scientist เพิ่มจ�ำนวนขึ้นถึง 5 เท่าเลยทีเดียว

3. การพัฒนาในอนาคตจะมี AI นำ�ทาง
AI-driven development
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แนวทางที่ Data Scientist ต้องท�ำงานร่วมกับ Software
Developer เพื่อพัฒนาโซลูชันส์ด้วยการน�ำ AI เข้าไปเสริมก�ำลังจะ
เปลี่ยนไป เพราะ AI จะเข้ามามีบทบาทเสริมให้แอปพลิเคชันต่างๆ
ที่ก�ำลังคิดค้น และพัฒนาขึ้นมามี options หลากหลาย และใช้งาน
ง่ายมากขึ้น และ AI เองก็จะเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการต่างๆ
โดยการ์ทเนอร์ท�ำนายว่าภายในปี 2020 ที่จะถึงนี้ 40% ของการ
พัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องมี AI Co-developer เข้าไปร่วมพัฒนาด้วย

4. Digital Twin เปลี่ยนโฉมธุรกิจ

Digital Twin (ดิจิทัล ทวิน) หมายถึง การท�ำส�ำเนาสิ่งของ
อาคาร หรื่อเครื่องจักรในรูปแบบดิจิทัล และไม่ได้หมายถึงแค่การ
สร้างโมเดลจ�ำลองของสิ่งของในรูปแบบ 3 มิติ แต่รวมถึงการบันทึก
ข้อมูลสถานะในทุกๆ อย่างของสิ่งของชิ้นนั้น เช่น เพื่อตรวจสอบการ
ท�ำงาน เพื่อคาดการณ์ความผิดปกติล่วงหน้า หาต้นตอของปัญหา
และหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาในอนาคต เป็นต้น
เทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และมีแนวโน้ม
ที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นตามความเฟื่องฟูของ IoT ซึ่งคาดว่าจะ
ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรธุรกิจต่างๆ เพือ่ ส่งมอบคุณค่า ทีล่ กู ค้า
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยผลส�ำรวจจากการ์ทเนอร์ ระบุว่าเกือบ
ครึ่งขององค์กรที่มีการน�ำ IoT เข้ามาใช้ในปีนี้ มีแผนจะติดตั้ง
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทวินเข้าไปด้วย และภายในปี 2020 มีการพยากรณ์
ว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า

TPA news
Cover Story
5. ได้เห็นกันแน่! Edge Computing ที่จะมา
พร้อมความสามารถที่ ไม่ธรรมดา

ของแพลตฟอร์มการสนทนา เช่น แชทบอท จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการ
ทีม่ นุษย์โต้ตอบกับโลกดิจทิ ลั ไปสูร่ ปู แบบใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยี
เสมื อ นจริ ง (Virtual Reality) การรวมสภาพแวดล้ อ มจริ ง กั บ
ภาพเสมือน 3 เข้าด้วยกันให้ผู้ใช้มองผ่านกล้อง (Augmented Reality) ด้วยเหตุนี้การรับรู้ต่อโลกดิจิทัลของทุกคนจะเปลี่ยนไปด้วยวิธี
การสือ่ สาร และโต้ตอบในรูปแบบใหม่ระหว่างผูใ้ ช้งานกับเทคโนโลยี
นั่นเอง

7. Blockchain ความหวังใหม่ ในการทำ�ธุรกิจ
โดยปกติแล้ว ถ้าอุปกรณ์ไหนท�ำหน้าที่เป็น Edge Computing (เอดจ์ คอมพิวติ้ง) ได้ก็จะสามารถประมวลผลข้อมูลที่รับมา
จากอุปกรณ์หลายๆ ตัว แล้วท�ำให้ขอ้ มูลทีจ่ ะถูกส่งต่อออกไปมีขนาด
เล็กลง ปริมาณข้อมูลก็จะน้อยลง ไม่เปลืองแบนด์วดิ ท์ การประมวลผล
ในคลาวด์ ก็อาจลดลงด้วย ซึ่งการ์ทเนอร์มองว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า
เอดจ์ คอมพิวติง้ จะยิง่ เก่งขึน้ ได้ดว้ ยการติดตัง้ อุปกรณ์อจั ฉริยะเข้าไป
ได้แก่ ชิปเอไอที่ได้รับการออกแบบเฉพาะ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
รุ่นใหม่ และการประมวลผลด้วยเทคโนโลยี 5G รวมถึงจะถูกขับเคลื่อนการท�ำงานด้วย IoT และมีความสามารถล�้ำหน้ายิ่งขึ้น

6. สร้างประสบการณ์ดิจิทัล เหนือจินตนาการ
ด้วย Immersive Experience

Wikipedia ให้ค�ำนิยามสั้นๆ ของ Immersive Technology
ว่าหมายถึง เทคโนโลยีที่สร้างความกลมกลืนระหว่างโลกในความ
จริง (physical world) กับโลกจ�ำลองแบบดิจิทัล ด้วยการสร้าง
“ความรู้สึกจมดิ่ง” (immersion) ลงไปในโลกเสมือน ซึ่งให้ความรู้สึก
คล้ายกับอยู่ในโลกความเป็นจริง
ความแรงของเทคโนโลยีนี้ จะหนุนเสริมกับทิศทางการตลาด
ยุคใหม่ ที่พร้อมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ครบทุกมิติ ไม่ว่า
จะในโลกจริง หรือบนโลกดิจิทัล ที่ผ่านมาผู้สร้างประสบการณ์นี้จะ
ขนเอาทุกวิธกี าร และกลยุทธ์ทจี่ ะลบหรือเบลอภาพเทคโนโลยี ไม่ให้
มากัน้ ขวางโลกจริงกับโลกดิจทิ ลั ออกจากกัน อย่างการใช้เทคโนโลยี

ที่ผ่านมา Blockchain (บล็อกเชน) ได้สร้างปรากฏการณ์
กระทั่งได้รับการกล่าวขานทั่วโลกว่า เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยน
โฉมหน้าของการท�ำธุรกิจ เนือ่ งจากบล็อกเชนเข้ามามีบทบาทในการ
วางระบบจัดแยกเก็บบัญชีธุรกรรมไว้ในที่ต่างๆ โดยกระจายฐาน
ข้อมูลแยกศูนย์แต่สามารถเชือ่ มต่อเครือข่ายแบบเพียร์ทเู พียร์ (peer
to peer) หรือระบบทีท่ กุ คนแชร์ขอ้ มูลกันไปมาโดยไม่มศี นู ย์กลางได้
ด้วยเหตุนี้ บล็อกเชนจึงช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยให้ทกุ ธุรกิจได้
เพราะสามารถตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีบล็อกเชนยังมีความเที่ยงตรงสูง จึงสร้าง
ความโปร่งใส และความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจได้มากขึ้น ปัจจุบันจึงมี
บริษทั ขนาดใหญ่บางราย เดินหน้าโครงการน�ำร่องเกีย่ วกับบล็อกเชน
แล้ว ไม่วา่ จะเป็นยักษ์ใหญ่วงการค้าปลีกอย่างวอลมาร์ท หรือบริษทั
เดินเรือขนส่งสินค้าระดับโลกอย่าง Maersk

8. พื้นที่อัจฉริยะ Smart Spaces ทวีความ
จำ�เป็นยิ่งขึ้น
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือดิจทิ ลั ทีป่ ระกอบสร้างขึน้ มา
เพื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์ และเทคโนโลยี มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ได้ ม ากขึ้ น ด้ ว ย
เทคโนโลยีแบบเปิด การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต การท�ำงานร่วมกัน และ
ระบบนิเวศอัจฉริยะ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นนิยามของพืน้ ทีอ่ จั ฉริยะ หรือ Smart
Spaces ที่เราจะพบเห็นกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการ์ทเนอร์ฟันธง
ว่า แนวโน้มการเติบโตของ “พื้นที่อัจฉริยะ” เห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้ ห้องท�ำงานดิจิทัล สมาร์ทโฮม และโรงงาน
โรงงานทีเ่ ป็นการเชือ่ มโยงระหว่างเครือ่ งจักร เซ็นเซอร์ และซอฟต์แวร์
เป็นต้น (Connected Factory) นี่เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งว่าเทคโนโลยี
จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ นับจากนี้ไป

9. ผูค้ นจะหาความเป็นส่วนตัว จริยธรรม ในยุค
ดิจิทัลมากขึ้น

ประเด็นเรื่อง Digital ethics and privacy เป็นอีกประเด็น
หนึ่งที่การ์ทเนอร์จัดมาไว้ใน 10 เทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ซึ่งถ้า
แปลความหมายกันตรงๆ นี่เป็นเทรนด์เดียวใน 10 เทรนด์ ที่ไม่ได้สื่อ
ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ล�ำ้ สมัยแต่อย่างใด แต่กลับต้องการสือ่ ว่าประเด็น
ด้านจริยธรรม และความเป็นส่วนตัวนั้นได้รับความสนใจมากขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และภาครัฐ
โดยผู้คนส่วนใหญ่จะให้ความส�ำคัญกับการที่เหล่าองค์กร
และภาครัฐจะน�ำข้อมูลของตนเองไปใช้ ในขณะที่องค์กร และภาค
รัฐเองก็ต้องออกมาด�ำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อป้องกันกรณีปัญหาที่
อาจเกิดขึน้ ได้ ไม่ใช่รอให้เกิดขึน้ แล้วมาตามแก้ไขภายหลัง ดังนัน้ ข้อ
ตกลงในประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้งานข้อมูล และความเป็น
ส่วนตัวของผู้ใช้งานนั้นจึงจะถูกยกระดับขึ้นมาในฐานะสิ่งที่ถูกต้อง
ที่สมควรท�ำ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกบังคับให้ต้องท�ำ

10. Quantum Computing เปลี่ยนโฉมการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม

เมือ่ ระบบคอมพิวเตอร์ได้เปลีย่ นจากการท�ำงานบนแผงวงจร
มาใช้ คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของอะตอมแทน นี่ คื อ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการ
ประกาศศักดา Quantum Computing ให้ชาวโลกได้รู้จัก โดยระบบ
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นีไ้ ด้มาปฏิวตั กิ ารแทนค่าข้อมูลด้วย Bit อันประกอบด้วยตัวเลข 0 กับ
1 ทีละตัวแล้วน�ำไปประกอบกัน มาเป็นการใช้อะตอมที่มีคุณสมบัติ
ของ Quantum Bit หรือ Qubit สามารถประมวลผลเป็นตัวเลข 0 หรือ
1 พร้อมกันได้
โดยคุณสมบัตนิ ที้ ำ� ให้แต่ละ Qubit ท�ำงานได้เร็วกว่า Bit อย่าง
มหาศาล นอกจากนี้ Qubit ยังสามารถสือ่ สารกับอะตอมทีเ่ ป็น Qubit
ด้วยกันได้โดยไม่ตอ้ งผ่านสือ่ กลาง ท�ำให้ Qubit สามารถประมวลผล
ร่วมกันได้ราบรื่น และรวดเร็ว รวมถึงรองรับงานแบบ Multitasking
ได้งา่ ยกว่า ดังนัน้ ต่อจากนีไ้ ปในเชิงอุตสาหกรรม จะมีการน�ำ Quantum Computing มาใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึน้ ทีผ่ า่ นมา เหล่า
CIO หรือผู้น�ำทางด้านระบบ IT ขององค์กรเอง ก็เริ่มท�ำความเข้าใจ
ในตัวเทคโนโลยีนมี้ ากขึน้ เพือ่ เตรียมความพร้อมว่าในวันทีเ่ ทคโนโลยี
ได้รับการพัฒนาให้เสถียรแล้ว จะสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว โดยการ์ทเนอร์คาดว่า Quantum Computing นั้นจะเริ่มใช้
งานได้อย่างแพร่หลายภายในปี 2023 ถึง 2025 นี้ TPA
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