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นอก
จากน้ียงัมเีทคโนโลยีทียั่งคงมบีทบาทมาอย่างต่อเนือ่ง 

ซึ่งได้แก่ Cryptocurrency และ Internet of Thing 

โดยมกีารคาดการณ์ แนวโน้มของทัง้ 2 เทคโนโลยจีากองค์การชัน้น�า

ดังนี้

แนวโน้มของ Cryptocurrency ในปี 2019

ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2017 เป็นต้นมา Cryptocurrency มี

บทบาทมากขึน้ ท�าให้ผูเ้ชีย่วชาญหลายคนมองว่าสกุลเงนิ Digital จะ

ถูกน�าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เมื่อเข้าสู ่ช่วงครึ่งหลังของปี 

สกุลเงิน Digital เริ่มมีมูลค่าลดน้อยลง ส่งผลให้สาธารณชนเริ่มลด

ความสนใจ และความเคลื่อนไหวของกลุ่ม Community และ Trad-

ers ก็เร่ิมเบาบางลง จากเหตุดังกล่าว Kaspersky Lab จึงได้คาด

การณ์ความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเกิดขึ้นกับ Cryptocurrency ในปี 

2019 ดังนี้

● ความพยายามในการน�าเอาเทคโนโลยี Blockchain ไป

ประยกุต์ใช้ในเรือ่งอืน่ๆ นอกเหนอืจาก Cryptocurrency จะส่งผลให้ 

Cryptocurrency ลดความส�าคัญลง แต่ในทางกลับกันก็มีหลาย

องค์การจากหลากหลายภาคอตุสาหกรรม เริม่ได้ข้อสรปุจากการวจิยั

และพฒันาเกีย่วกบั Blockchain แล้วว่า ขอบเขตการน�า Blockchain 

ไปประยุกต์ใช้นั้นค่อนข้างมีจ�ากัด และได้มีการด�าเนินการมานาน

หลายปีแต่กลับประสบความส�าเร็จเพียงไม่กี่โครงการ ซึ่งคาดการณ์

ว่าปี 2019 การนักวิจัย และนักพัฒนาน่าจะเริ่มมองหาเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ท่ีตอบโจทย์ได้มากกว่า ซึ่งก็ยังส่งผลกระทบต่อ Cryptocur-

rency ในทางอ้อมเช่นกัน

● การช�าระเงินผ่าน Cryptocurrency จะเริ่มลดน้อยลง

เรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี 2017 ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้า และบริการเป็นจ�านวน

มากประกาศจะรบัช�าระเงนิผ่านสกลุเงนิ Digital ต่างๆ อย่างไรกต็าม 

ปัญหาด้านข้อตกลง การโอนเงนิทีช้่า ค่าใช้จ่ายในการท�างานร่วมกนั

ระหว่างระบบที่ค่อนข้างสูง และจ�านวนลูกค้าที่ใช้บริการจ�านวน 

ไม่มากเท่าทีค่วร ท�าให้การช�าระเงนิผ่าน Cryptocurrency เริม่ซบเซา

ลงเรื่อยๆ จนในที่สุด การใช้ Cryptocurrency ในการท�าธุรกรรม 

เชิงธุรกิจอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าสนใจอีกต่อไป

● อัตราแลกเปลี่ยนอาจจะไม่กลับไปสู่จุดสูงสุดเหมือนใน

ปี 2017 โดยตั้งแต่ช่วงกลางปี 2017 มูลค่าของ Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่าง

มหาศาล จนกระทั่งเข้าสู่มกราคมปี 2018 ที่มูลค่าเริ่มลดลงเรื่อยๆ 

Kaspersky Lab คาดการณ์ว่า Bitcoin ไม่น่าจะกลบัไปมมีลูค่าสงูสดุ

อย่างช่วงปลายปี 2017 อกีแล้วเนือ่งจากความนยิมของ Cryptocur-

rency ลดน้อยลง และเชือ่ว่ามเีพยีงไม่กีค่นทีส่นใจ Cryptocurrency 

อย่างแท้จรงิ เนือ่งจากมกีารก�าหนดเพดานของจ�านวน coin และเมือ่

จ�านวนผู้ใช้งานมากขึ้นถึงขีดจ�ากัด ค่าเงินก็จะไม่สูงเกินกว่านั้นอีก

แนวโน้มของ Internet of Thing (IoT) ในปี 

2019

เว็บไซต์ Network World ได้คาดการณ์ส่ิงที่จะเกิดขึ้นกับ

เทคโนโลย ีInternet of Things (IoT) ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความม่ันคง

ปลอดภยั ทกัษะของบคุลากร หรอืแม้แต่ผลกระทบของเครอืข่าย 5G 

ไว้ดังนี้

จากฉบับที่แล้วต่อ

จบ

IT Trend 2019 
ปีแห่งการเปล่ียนผ่านเทคโนโลยี

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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● Internet of Things หรอื IoT จะยังคงเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 

ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ ข้อมูล และการลงทุน จากรายงานของ Inter-

national Data Corporation (IDC) ระบวุ่า IoT ยงัคงได้รบัความนยิม

อย่างแพร่หลาย คาดว่าจะมกีารลงทุนสูงถึง 1 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั 

หรือประมาณ 32 ล้านล้านบาท ภายในปี 2020 ซึ่งจะเป็นการช่วย

สนบัสนนุเงนิทุนทางด้านการเชือ่มต่ออปุกรณ์ IoT ในแต่ละปีไปจนถงึ

ปี 2023 นอกจากนี้ โดยคาดการณ์ว่าปริมาณการเชื่อมต่อจะเพิ่มขึ้น

ถึง 1,300 ล้านอุปกรณ์ ในปี 2019 นี้

● เครือข่าย 5G จะสามารถยกระดับศักยภาพของ IoT ได้

มากขึน้ โดยอปุกรณ์ IoT ส่วนใหญ่มกัจะใช้งานเชือ่มต่อบนเครอืข่าย

ที่มีอัตราการการรับ-ส่งข้อมูลต�่า และประหยัดพลังงาน เช่น NB-IoT 

หรอื Cat-M แต่การพฒันาเครอืข่าย 5G จะส่งผลกระทบต่อ Applica-

tion IoT ในระดับ High-end ที่เชื่อมกับระบบจ�าพวก Robotics & 

Automation VR/AR และ AI/ML เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น รถยนต์

อตัโนมตัไิร้คนขบั และ Smart Cities เป็นต้น นอกจากน้ีเครอืข่าย 5G 

ยังจะช่วยพลิกโฉมหน้าของอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง ความ

ปลอดภัยสาธารณะโดยมี IoT คอยสนับสนุนได้อีกด้วย

● ความมั่นคงปลอดภัยบนอุปกรณ์ IoT จะกลายเป็น

ประเด็นส�าคัญอันดับหน่ึง เน่ืองจากปริมาณอุปกรณ์ IoT ที่เพิ่มขึ้น 

ส่งผลโดยตรงกับปริมาณช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัย และย่ิง

มีช่องโหว่มากขึ้น ยิ่งท�าให้เกิดการโจมตี และความเสียหายที่เพิ่มขึ้น

ตามมา การที่อุปกรณ์มีความม่ันคงปลอดภัยต�่าไม่ใช่แค่ท�าให้ IoT 

กลายเป็นช่องทางที่ถูกใช้ในการโจมตีเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไป

ถึงการที่ IoT ถูกเปลี่ยนไปเป็นเครื่องมือเพื่อใช้โจมตีเป้าหมายอื่นๆ 

ต่อได้อีกด้วย คาดการณ์ว่าในปี  2019 จะได้เหน็การโจมตทีางไซเบอร์

บนอุปกรณ์ IoT, Routers และเครือข่าย Wi-Fi มากยิ่งขึ้น

● องค์การธุรกิจจะจับกลุ่มกับผู้ให้บริการรายใหญ่เพื่อ 

ช่วงชิงความได้เปรียบ องค์การชั้นน�าต่างๆ จะใช้หลายๆ วิถีทางเพื่อ

เข้ามาครองตลาด IoT ในปี 2019 โดยผู้ให้บริการ Cloud Platform 

อย่าง AWS, Microsoft และ Google ต่างพยายามเพิ่มบริการให้

ครอบคลมุความต้องการของผูบ้รโิภค ในขณะทีอ่งค์การขนาดเล็กลง

มาก็พร้อมท่ีจะจบัมือกบัผูใ้ห้บรกิารเหล่านีเ้พือ่ส่งมอบบรกิารทีพ่ร้อม

จะขยายระบบได้อย่างง่ายดายในอนาคต

● แม้ผู้ให้บริการรายใหญ่ๆ จะแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงส่วน

แบ่งการตลาด แต่ยังคงมีผู้ให้บริการรายย่อยที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์

เฉพาะกลุ่มเช่นกันเพื่อความอยู่รอดในตลาด IoT ในขณะเดียวกัน 

ผู้ให้บรกิารหลายรายค้นพบว่าตลาด IoT อาจจะไม่ใช่พืน้ทีท่ีเ่หมาะสม 

ตัวอย่างเช่น General Electric แยกการให้บริการ IoT ออกเป็น

องค์การธุรกิจในชื่อ Predix แต่ขาดเงินทุนสนับสนุนจนต้องปิดตัวลง

● เกดิปัญหาการขาดแคลนบคุลากรท่ีมทัีกษะด้าน IoT จาก

รายงานของ Canonical องค์การผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการ Linux 

ยอดนิยม Ubuntu พบว่า มากกว่า 2 ใน 3 ขององค์การที่ต้องการ

พัฒนา IoT นั้น ไม่สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT ตามที่ตนเอง

ต้องการได้ ในขณะที่ความต้องการด้านทักษะ IoT เพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 3 

เนื่องจากปริมาณของอุปกรณ์ IoT ที่ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้  

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data และ Cybersecurity รวมไปถึงสายงาน 

IT ทีม่ปีระสบการณ์ด้าน Device Equipment, Application Develop-

ment และการใช้เทคโนโลยี IoT ทั่วไปก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาด

เป็นอย่างมาก

จากแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศที่คาดการณ์ว่าจะส่งผล 

กระทบต่อการด�าเนนิงานขององค์การในปี 2019 จะพบว่าเทคโนโลยี

บางส่วนที่น�ามาใช้เป็นเสมือนกับดาบ 2 คม กล่าวคือ ถึงแม้จะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์การได้ก็จริงแต่ก็สามารถกลายเป็นช่อง

โหว่ หรือจุดอ่อนที่ผู้ไม่ประสงค์ดีน�าไปใช้เพื่อโจมตี สร้างให้เกิดภัย

คุกคามในรปูแบบต่างๆ ต่อทรพัย์สนิ และข้อมลูทีส่�าคัญขององค์การ 

จ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยีมาใช้อย่างรอบคอบควรต้องท�าการศึกษา

ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย และบางกรณีก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์มาช่วยสนับสนุน และแนะน�าแนวทางในการประยุกต์

ใช้เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และคุม้ค่าต่อการลงทนุ โดยผมจะกล่าว

ถึงประเด็นเรื่องการรักษาความมั่นคงผลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศส�าหรบัประเทศไทยในปี 2019 ในบทความครัง้ต่อไปครบั
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