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บท
ความตอนนี้ผมขอกล่าวถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี

สารสนเทศทีค่าดการณ์ว่าจะเข้ามามบีทบาทมอีทิธพิลต่อ

การด�าเนินงานขององค์การในปี 2019 ซึ่งก็มีหลายเทคโนโลยีที่

องค์การเริม่ศกึษาความเป็นไปได้ หรอืกระทัง่มกีารน�ามาประยกุต์ใช้ 

และเร่ิมมีบทบาทที่ส�าคัญต่อองค์การอย่างต่อเนื่อง จนน�าไปสู่การ

เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์การ ซ่ึงส�าหรับ

ปี 2019 นี้ Gartner องค์การที่มีผลการวิจัยแนวโน้มด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ได้ออกมาท�านาย 

แนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะมีอิทธิพลต่อโลกไว้ดังนี้  

10 เทคโนโลยสีารสนเทศทีท่รงอทิธพิลในปี 2019

1. Autonomous Things อุตสาหกรรมเก่ียวกับหุ่นยนต์ 

Drone รวมไปถึงรถยนต์ไร้คนขับจะน�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence หรือ AI) ไปใช้เพื่อให้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้

สามารถท�างานต่างๆ ที่มนุษย์เคยต้องท�าเองได้มากขึ้น มีการเริ่มใช้ 

AI ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจจากสถานการณ์แทน รวมถึงสร้าง

กลไกในการประสานการท�างานร่วมกันระหว่าง AI ตวัอย่างเช่น หาก 

Drone ท�าการบินส�ารวจในฟาร์มที่มีการปลูกพืชผลทางการเกษตร

แล้วพบว่า พืชผลในแปลงนั้นๆ มีความพร้อมที่จะถูกเก็บเกี่ยวแล้ว 

AI ใน Drone ก็จะท�าการส่งสัญญาณไปยังหุ ่นยนต์ที่ท�าหน้าที ่

เก็บเกี่ยว หรือรถเก็บเกี่ยวอัตโนมัติให้เริ่มท�างานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ก�าหนดหน้าที่ไว้ได้ เป็นต้น ช่วยให้สามารถลดขั้นตอนการ

ท�างานท่ีเกีย่วข้องกบัมนษุย์ลง และมคีวามรวดเรว็แม่นย�ามากขึน้ใน

การตดัสนิใจด�าเนนิการด้วยระบบ sensor ต่างๆ ทีม่กีารเชือ่มโยงกนั

อย่างเป็นระบบ ท�าให้สามารถสร้างกระบวนการท�างานหรอืการแก้ไข

ปัญหาที่ครบวงจรได้ 

2. Augmented Analytics Augmented Analytics หรอืการ

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Automated 

Machine Learning มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 

ทั้งนี้มันถูกน�ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลได้

อย่างมปีระสิทธภิาพ ท�าให้องค์การธรุกิจสามารถสร้างองค์ความรูใ้น

แง่มุมใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 

ผู้บริโภคได้แม่นย�ายิ่งขึ้น รวมไปถึงเกิดการสร้างงาน และกลุ่มของ 

Citizen Data Scientist (หรือกลุ่มอาชีพนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล) 

มากขึ้นไปด้วย โดย Gartner ได้ท�านายเอาไว้ว่าภายในปี 2020 จะมี

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กลุ่ม Citizen Data Scientist เพิ่มจ�านวนมากขึ้นจากปัจจุบันถึง 

5 เท่า ซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจะทวีความ 

เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

3.  AI-Driven Development ปัจจุบันหากนักวิทยาศาสตร์

ด้านข้อมลู หรอื Data Scientist ต้องการพฒันากลไกในการวเิคราะห์

หรือจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้น จ�าเป็นต้องอาศัย

หรือท�างานร่วมกันกับนักพัฒนาระบบซึ่งส่วนใหญ่จะพบปัญหา

ความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารความต้องการ การก�าหนดแนวทาง

ด�าเนินการ และแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อพัฒนากลไกเหล่าน้ัน แต่ใน

อนาคตจะมีเครื่องมือท่ีจะช่วยให้นักพัฒนาระบบ และนักวิทยา-

ศาสตร์ด้านข้อมูล สามารถน�าเอาปัญญาประดิษฐ์เข้าไปเสริมการ

ท�างานในระบบได้สะดวก และหลากหลายรปูแบบย่ิงขึน้ ซึง่จะส่งผล

ให้การน�าปัญญาประดษิฐ์ไปใช้งานจรงิมคีวามแพร่หลายมากยิง่ขึน้

ด้วย โดยปัญญาประดิษฐ์ก็จะเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการต่างๆ 

เช่น การพฒันาระบบ Software หรอืระหว่างกระบวนการท�างานของ

นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลมากขึ้น ซึ่ง Gartner ท�านายว่าภายในปี 

2020 นั้น กว่า 40% ของการพัฒนาระบบ Software ขององค์การ จะ

ต้องมีการน�าเอาปัญญาประดิษฐ์ และนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญ

ในเรื่องดังกล่าวเข้ามาร่วมท�างานด้วย

4. Digital Twins Digital Twin คอืการน�าข้อมลู วตัถุ ส่ิงของ 

รวมถงึกระบวนการ และบรกิารต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ในโลกจรงิ ไปน�าเสนอ

ในรปูแบบ Digital ในโลกเสมอืนซึง่จะได้รบัความนยิมมากขึน้เรือ่ยๆ 

โดย Gartner ก็ได้ท�านายเอาไว้ว่าภายในปี 2020 อุปกรณ์ที่มีการ

เชือ่มต่อเครอืข่าย internet ทัว่โลกกว่า 20,000 ล้านชิน้ จะมกีารสร้าง

ตวัตนในแบบ Digital Twin ควบคูไ่ปด้วย เพือ่เป็นสญัลกัษณ์หรอืสือ่

กลางตัวแทนของผู้ใช้งานส�าหรับโลกเสมือน

5. Empowered Edge Computing การท�า Edge Comput-

ing คือ การย้ายระบบจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลไปวางไว้ให้

ใกล้กับ Sensor หรือแหล่งก�าเนิดข้อมูลให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถ

ท�าการวเิคราะห์ หรือประมวลผลข้อมลูต่างๆ ได้เสรจ็สิน้สมบูรณ์ก่อน ต่อฉบับหน้าอ่าน

ทีส่่งข้อมลูดงักล่าวขึน้สูร่ะบบ Cloud ซึง่แนวทางดงักล่าวก�าลงัได้รบั

ความนิยมมากขึ้น ภายใน 5 ปีนับถัดจากนี้จะมีเทคโนโลยีหน่วย

ประมวลผลส�าหรบัปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะถกูพฒันาขึน้มาใช้งาน 

รวมถึงระบบโครงข่าย 5G ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ครอบคลุม

6.  Immersive Experience เทคโนโลยี Conversational 

Platform หรือการสร้างกลไกการโต้ตอบอัตโนมัติโดยใช้ปัญญา

ประดิษฐ์ซึง่ท�าให้ผูใ้ช้งานสามารถติดต่อหรอืควบคุมระบบสารสนเทศ

ต่างๆ ได้ด้วยภาษามนุษย์ผ่านทาง Chat หรือห้องสนทนา ซึ่งจะถูก

น�ามาผสานรวมเข้ากับเทคโนโลยี Virtual Reality (VR), Augmented 

Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) สร้างให้เกิดวิธีการสื่อสาร 

และโต้ตอบรูปแบบใหม่ระหว่างผู้ใช้งานกับเทคโนโลยีขึ้น (เหมือนที่

เราเคยเห็นในหนัง sci-fi ต่างๆ)

7.  Blockchain Gartner วิเคราะห์ว่าว่าการประยุกต์ใช้งาน

เทคโนโลยี Blockchain ในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถดึงประสิทธิภาพ

การท�างานของเทคโนโลยีดังกล่าวออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพราะ 

นอกเหนือจากการน�าเอาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อท�าการ

แปลงกระบวนการทางธุรกิจให้มีความเป็นอัตโนมัติ หรือการบันทึก

ธุรกรรม และสอบทานยืนยันข้อมูลการท�าธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างน่า

เชื่อถือในรูปแบบ Digital แล้ว ในอนาคตจะมีการน�าเอาเทคโนโลยี 

Blockchain มาใช้เพื่อการแบ่งปันข้อมูล การติดตามหาวัตถุสิ่งของ 

และการสร้าง Digital Twin รวมถึงการลดปัญหา Vendor Lock-In 

หรือการผูกขาดของผู้ให้บริการ ต่อผู้บริโภค (กลไกของ Blockchain 

จะท�าให้ไม่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งอยู่ตลอด แต่จะ 

กลายเป็นการพึง่พาเครอืข่าย Blockchain แทน สามารถลดค่าบรกิาร 

ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลง 

        


