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4. Human augmentation

Human augmentation คือการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่จะ

สร้างให้ user มีความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) และมีประสบการณ์

โดยตรงในทางกายภาพ (Physical experience) ซึง่ส�าหรบัในมมุของ 

Cognitive augmentation จะเป็นการเข้าถึงองค์ความรู้ และการใช้

ประโยชน์จาก application ต่างๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี Multi-expe-

rience (เทคโนโลยีที่ 2) ในรูปแบบของ smart space แต่ส�าหรับ 

Physical augmentation นั้น ก็คือการน�าเทคโนโลยีให้มาเชื่อมโยง

กับอวัยวะการรับรู้ของ user เช่น wearable device หรืออุปกรณ์ AR 

การสั่นสะเทือน การได้ยิน การมองเห็นภาพเสมือน

5. Transparency and Traceability

Transparency and Traceability เทคโนโลยนีีแ้ปลเป็นภาษา

ไทยได้ว่า ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ส�าหรับเทคโนโลยีนี้จะถูก

น�ามาใช้เพื่อการตรวจสอบการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Data pri-

vacy) ในระบบ Digital โดยองค์การต่างๆ น�าข้อมูลของ user มาใช้

ประโยชน์ ท�าให้ user มคีวามกงัวลต่อความปลอดภยั และความเสีย่ง

จากการถกูใช้ข้อมลูเหล่านีใ้นกจิกรรมทีไ่ม่พงึประสงค์หรอืน�าไปสูก่าร

ถกูละเมดิสทิธิ ์จงึจ�าเป็นต้องมกีารสร้างความความเชือ่มัน่ และความ

โปร่งใสในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการมีจริยธรรมดิจิทัล 

(Digital Ethics) ที่ดีขององค์การ นอกจากนี้การพัฒนาระบบ AI ใน

การจัดเก็บหรือส่ือสารโต้ตอบข้อมูล ก็จ�าเป็นต้องอธิบายได้ว่า น�า

ข้อมูลส่วนใดมาใช้งาน มีกระบวนการพัฒนา และสอนระบบ AI 

อย่างไร โดยจะต้องสามารถติดตามตรวจสอบได้ว่ามีการใช้งาน AI 

อย่างไรบ้างด้วยเช่นกัน

6. Empowered Edge

Empowered Edge คือการที่เทคโนโลยี Edge (Edge ใน 

ที่นี้หมายถึงอุปกรณ์ IoT) ที่มีอยู่มากมายรอบตัวเรา สามารถที่จะดึง

ข้อมูลใน IoT เหล่านั้นเข้ามาในอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวเรา และแทนที่จะ 

ส่งข้อมูลไปประมวลผลที่ระบบ Cloud แต่จะเป็นการประมวลผลที ่

อุปกรณ์นั้นๆ เลยเพื่อที่จะลด Latency หรือ Delay ของการส่งข้อมูล

จากฉบับที่แล้วต่อ

จบ

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ไปมาระหว่างอุปกรณ์กับระบบ Cloud ตัวอย่างเช่น การพัฒนาให้ 

อุปกรณ์ IoT หุ่นยนต์ หรือ Drone มีทรัพยากรส�าหรับใช้ในการ

ประมวลผล และเก็บข้อมูลได้มากขึ้นในตัว เพื่อที่จะได้เข้าสู่ยุคของ

เทคโนโลยี Edge Computing

7. Distributed Cloud

Distributed Cloud คือระบบ Cloud Computing ในยุคถัด

ไป (Next era of Cloud) ซึง่กเ็ป็นระบบ cloud ทีม่รีปูแบบอย่างทีค่วร

จะเป็น กล่าวคือแทนที่ระบบ Cloud จะมี Physical ที่ถูกรวมศูนย์อยู่

ที่ server ภายใน Data Center ที่ใดที่หนึ่ง โดยปัจจุบันอาจจะมีการ 

กระจายไป Data Center หลายที่ แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์

เรือ่งของกฎระเบยีบต่างๆ ในการใช้งานข้อมลูทีอ่าจต้องการให้ข้อมลู 

และการประมวลผลอยู่ในบริเวณที่ต้องการหรืออาจต้องการลด 

Latency หรอื delay ของการส่งข้อมลูไปยงั Server ทีอ่ยู ่Data center 

ไกลๆ เช่นการส่งข้อมูลของ IoT เพื่อไปประมวลผล ซึ่ง Distributed 

Cloud ต้องท�างานผสานกับเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ 

Solution ที่มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ

8. Autonomous Things

Autonomous Things เป็นแนวโน้มเทคโนโลยีทีท่าง Gartner 

กล่าวถึงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยระบุถึงการน�าระบบ AI 

มาประยุกต์ใช้กับงานที่ใช้คนในการด�าเนินการเช่นใช้ในระบบ 

หุ่นยนต์ Drone หรือรถยนต์ไร้คนขับ โดยระบบเหล่านี้จะเปลี่ยนจาก

การท�างานตามล�าพัง (stand-alone) เป็นการส่งข้อมูลเชื่อมโยง

ระหว่างกันท�าให้ท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. Practical Blockchain

Practical Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ Gartner ระบุไว้ว่า

ถึงแม้ว่าระบบ Blockchain ที่สมบูรณ์จะมีองค์ประกอบครบถ้วนแต่

กอ็าจยงัไม่สามารถทีจ่ะท�าให้องค์การน�าไปประยุกต์ใช้ได้ทัง้หมด นัน้

กเ็พราะปัญหาทางด้านเทคนคิโดยเฉพาะในแง่ของ Scalability (การ

เพิ่มลดขนาดของการใช้งานระบบ Blockchain ที่มีความซับซ้อน) 

และมาตรฐานท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น Gartner จึงกล่าวเน้นไปที่เรื่อง

ของการน�าไปปฎิบัติเพื่อสร้าง Case studies และ Practices ในการ

ประยุกต์ใช้งานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยยกตัวอย่างการน�า 

Blockchain ไปใช้ในด้าน Supply chain management

10. AI Security

AI Security เป็นเทคโนโลยีท่ีก�าลังกลายเป็นเรื่องส�าคัญ 

เนื่องจากปัจจุบันมีการน�า AI และ Machine Learning มาประยุกต์

ใช้มากขึ้น ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องส�าคัญ เนื่องจากเทคโนโลยี 

ในการพัฒนา AI และการน�ามาประยุกต์ใช้เปิดกว้าง จึงไม่ใช่เพียง

นักพัฒนาทั่วไปเท่านั้น แต่ผู้ไม่ประสงค์ดีก็เช่นกัน ดังนั้น สิ่งส�าคัญ 

ที่ต้องเตรียมการรับมือภัยคุกคามทาง Cyber แบบใหม่ๆ ที่ใช้ AI 

ในการโจมตี

จากแนวโน้มของเทคโนโลยสีารสนเทศในปี 2020 ข้างต้นของ 

Gartner จะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเทคโนโลยี การ

ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเกิดเป็น Solution ทีอ่งค์การจะสามารถ

หยบิจบัมาใช้งานได้สะดวกมากขึน้ ท�าให้สิง่ทีท้่าทายองค์การ ซึง่ต้อง

ก้าวผ่านไปให้ได้นั้นก็คือ การท�า Digital transformation เพื่อ 

ที่องค์การจะก้าวไปยืนในจุดที่สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นๆ ได้  

ไม่ช้าก็เร็วการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจะมาถึง และจะเกิดขึ้นอย่าง

รวดเรว็ องค์การจงึต้องตระหนกัถงึการวางแผน และก�าหนดทศิทางใน

การพฒันาในอนาคตอนัใกล้เป็นส�าคัญ ประกอบกบัด้วยสภาวะการณ์

ปัจจบุนัทีเ่ศรษฐกจิ และอตุสาหกรรมเปลีย่นแปลง ผนัผวนอย่างมาก 

ยิ่งเป็นเรื่องที่องค์การต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน
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