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ส�ำหรับตอนที่ 2 ที่ผ่ำนมำ ผู้เขียนได้อธิบำยถึงเทคโนโลยีพลิก

ธุรกจิและชีช้ะตำโลกในด้ำนควำมฉลำดของเทคโนโลยี (Intel-

ligent) ซึ่งประกอบไปด้วย Artificial Intelligence: AI & Advanced 

Machine Learning: ML หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ

เทคโนโลย ีMachine Learning และ Intelligent Apps ซึง่จะเน้นกำรน�ำ

เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์มำท�ำให้แอพพลิเคชั่นมีควำมฉลำดและ

สำมำรถโต้ตอบกบัมนษุย์ได้อย่ำงชำญฉลำด รวมถึง Intelligent Things 

หมำยถึง สิ่งของต่ำง ๆ รอบตัวเรำจะมีควำมเป็นอัจฉริยะที่สำมำรถ

เข้ำใจ เรียนรู้ คำดกำรณ์ ปรับตัวและสำมำรถท�ำงำนได้เองอย่ำงเป็น

อิสระ โดยที่ Intelligent Things ในปัจจุบันอยู่บนพื้นฐำนของ Internet 

of Things (ทุกอย่ำงเชื่อมต่อกับระบบ Internet)

ส�ำหรับตอนท่ี 3 นี ้ผูเ้ขยีนจะมำอธบิำยถงึเทคโนโลยพีลกิธรุกจิ

และชี้ชะตำโลกด้ำนดิจิทัล (digital) ซึ่งหลำกหลำยอุตสำหกรรมได้น�ำ

ไปใช้เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 และน�ำไปสู่กำรสร้ำงควำม

แตกต่ำงให้กับธุรกิจ

ตอนที่ 3
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(The Impact of Disruptive Technologies

on Business Model and Competition)

▲ รูปที่ 1 Top 10 Strategic Technology Trends 2017 (ที่มา: Gartner)
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ด้านดิจิทัล (Digital) 

ระบบสำรสนเทศ อินเทอร์เนต็ และอีคอมเมร์ิซ เป็นส่วนส�ำคญั

ในกำรผลักดันให้ดิจิทัลเข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินชีวิตรวม

ทัง้เปลีย่นแปลงลกัษณะในกำรท�ำธรุกจิและโมเดลทำงธุรกิจ จะเหน็ได้

ว่ำเส้นแบ่งระหว่ำงโลกดิจิทัลและโลกทำงกำยภำพ (physical) เริ่มที่

จะแยกกันไม่ออก เช่น ธุรกิจแบบ Click-and-Mortar ที่ผสมผสำนกำร

ท�ำธรุกจิแบบกำยภำพและดจิทิลัเข้ำด้วยกนั โดยมทีัง้ช่องทำงกำรขำย

แบบ Online และหน้ำร้ำนท่ีผสมผสำนกันอย่ำงลงตัว จะเห็นได้ว่ำ 

กำรทีเ่ส้นแบ่งระหว่ำงโลกดจิทิลัและโลกทำงกำยภำพทีแ่ยกกนัไม่ออก

น้ีเองเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจใน

โลกดิจิทัล ซึ่งถ้ำองค์กรใดไม่ปรับตัว ก็จ�ำเป็นต้องตกขบวนทำงธุรกิจ

เป็นอย่ำงแน่นอน

Gartner ได้แบ่งเทคโนโลยีออกมาอยู่ 3 อย่างที่อยู่ในด้าน

ดิจิทัลนี้ (รูปที่ 1) กล่ำวคือ

1. Virtual and Augmented Reality สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะ คือ Virtual Reality: VR และ Augmented Reality: AR โดย

แบบแรก คือ เทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Virtual Reality: VR เป็นกำร

จ�ำลองทกุสภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์จริงเข้ำไปในระบบคอมพิว-

เตอร์หรือโลกเสมือนจริง (เหมือนโลกเสมือนในดิจิทัลเกมต่ำง ๆ) โดย

พยำยำมท�ำให้เหมือนจริงโดยผ่ำนกำรรับรู้ของเรำ ไม่ว่ำจะเป็นกำร 

มองเหน็ เสยีง กำรสมัผสั หรอืกลิน่ และท�ำให้เรำสำมำรถตอบสนองกบั

สิ่งท่ีจ�ำลองน้ันได้ หลำกหลำยธุรกิจได้ใช้ VR ในมุมด้ำนกำรสร้ำง

สถำนกำรณ์จ�ำลอง เช่น กำรฝึกกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย ใน

ธุรกจิสำยกำรบนิ โรงกลัน่น�ำ้มนั โรงงำนผลติเครือ่งจกัรหนกั เป็นต้น ซึง่

ไม่สำมำรถไปฝึกในสถำนกำรณ์หรอืสภำพแวดล้อมจรงิได้ แต่สำมำรถ

ใช้ VR ในกำรทดลองและจ�ำลองสถำนกำรณ์ เพือ่ลดควำมเสีย่งในกำร

ปฏิบัติงำน และเพิ่มโอกำสของควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 

แบบที่สอง คือ เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนร่วมกับ

โลกความเป็นจริง หรือ Augmented Reality: AR ซึ่งจะใช้เทคนิคด้ำน

ซอฟต์แวร์ในกำรผสมผสำนสภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์จรงิร่วมกบั

โลกเสมือนที่สร้ำงขึ้นมำ เพื่อให้ผู้ใช้งำนรู้สึกถึงควำมเป็นจริงมำกขึ้น 

เช่น Pokemon GO ดังนั้น AR สำมำรถช่วยให้ผสมผสำนระหว่ำงโลก

แห่งควำมเป็นจริงและเสมือนจริงได้ 

AR และ VR ก�ำลังเข้ำถึงจุดที่มีควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุนทั้ง 

ในด้ำนของต้นทุนและคุณภำพ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ำทิศทำงของ AR  

และ VR มีกำรขยำยตัวเร็วมำก และหลำยองค์กรเริ่มที่จะใช้ AR และ 

VR อย่ำงจริงจัง

2. Digital Twins คือ กำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกำรข้อมูล

จริงของสินทรัพย์หรือสิ่งของต่ำง ๆ (physical assets) ให้มำอยู่ในรูป

ดิจทิลั เช่น กำรเก็บข้อมลูของระบบกำรท�ำงำนของกำรกลัน่น�ำ้มนั ระบบ

กำรท�ำงำนในห้องผ่ำตดัในโรงพยำบำล หรอืแม้แต่ระบบกำรผลติตัง้แต่

ต้นน�้ำยันปลำยน�้ำให้มำอยู่ในรูปดิจิทัล Digital Twins นี้จะใช้ข้อมูลที่

ได้มำจำก Internet of Things (ทุกอย่ำงเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต 

โดยของแต่ละอย่ำงจะมีตัวเซนเซอร ์ที่ เก็บข ้อมูลและสำมำรถ

เปลี่ยนแปลงได้ และเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต) ซ่ึงท�ำให้สำมำรถ

จ�ำลอง Physical Assets ได้อย่ำงถูกต้องและแม่นย�ำ รวมทั้งสำมำรถ

อัพเดทข้อมูลได้อย่ำงเรียลไทม์ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในสภำพ

แวดล้อมจริง (เช่น มีกำรเปล่ียนวำล์ว หรือคอมเพรสเซอร์ในโรงงำน

ผลติ) ซึง่ Digital Twins เป็นพืน้ฐำนส�ำคญัของระบบ VR และ AR บรษิทั

ยักษ์ใหญ่อย่ำง GE ได้มีกำรใช้ Digital Twins ในกำรช่วยลูกค้ำใน 
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หลำย ๆ  ด้ำน  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรบ�ำรงุรกัษำเชงิป้องกนั (preventive 

maintenance) ด้ำนกระบวนกำรควำมปลอดภัย (process safety) 

โดยน�ำระบบกำรผลิตเข้ำไปในโลกดิจิทัล และสำมำรถใช้วิธีกำร

วิเครำะห์ชั้นสูงในกำรบริหำรระบบกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

และลดของเสียจำกระบบกำรผลิต

3. Blockchains and Distributed Ledgers Blockchain เป็น

แนวคิดที่ต่ำงไปจำกระบบกำรท�ำธุรกรรมแบบดั้งเดิม ซึ่งต้องอำศัย

ตวักลำงหรอืคนกลำงในกำรท�ำหน้ำท่ีเป็นคนกลำงคอยตรวจสอบควำม

น่ำเช่ือถือเวลำท�ำธุรกรรม (เช่น กำรโอนเงิน ต้องมีธนำคำรท�ำหน้ำที่

เป็นตัวกลำงตรวจสอบควำมน่ำเชื่อ) ซึ่ง Blockchain จะมีแนวคิดคือ

กำรสร้ำงระบบท่ีปลอดภยัและน่ำเชือ่ถือ (รวมถึงตรวจสอบได้) ส�ำหรบั

ธรุกรรมในระบบดจิทิลัทีไ่ม่ต้องมตีวักลำงหรอืคนกลำงในกำรท�ำหน้ำที่

ตรวจสอบ (verify, validate and audit) แต่จะใช้ระบบทีอ่ยูบ่นพืน้ฐำน

ของบัญชีแยกประเภท (distributed ledger) (และอยู่ในรูปแบบของ

ดิจิทัล) ในกำรท�ำหน้ำที่แทนตัวกลำงเหล่ำนั้น หลำกหลำยธุรกิจเริ่มที่

จะน�ำระบบ Blockchain มำใช้ เช่น Bitcoin (digital currency) ได้ใช้

ระบบ Blockchain มำเป็นพื้นฐำนในกำรท�ำธุรกรรมของ Bitcoin เช่น 

ระบบกำรจ่ำยสินค้ำโดยใช้ Bitcoin หรือในวงกำรอสังหำริมทรัพย์ ที่

เริม่มแีนวคิดในกำรใช้ Blockchain ในกำรท�ำสัญญำระหว่ำงผูช้ือ้และ

ผู้ขำยอสังหำริมทรัพย์ โดยไม่ต้องผ่ำนคนกลำง หรือแม้แต่ในวงกำร 

Logistics and Freight Forwarding เริ่มมีแนวคิดในกำรใช้ Block-

chain ในกำรเช็กจ�ำนวนของสินค้ำ และกำรจ่ำยเงินอัตโนมัติโดยไม่

ต้องผ่ำนธนำคำร

ในตอนที่ 4 เรำจะมำพูดคุยให้ละเอียดขึ้นถึงเทคโนโลยีพลิก

ธุรกิจและชี้ชะตำโลก (disruptive technologies) ด้ำนกำรเช่ือมต่อ

ระหว่ำงคน กระบวนกำรท�ำงำน สิ่งต่ำง ๆ และระบบนิเวศของดิจิทัล 

(mesh) ที่ทำง Gartner ได้คำดคะเนไว้ ตำมล�ำดับ และยกตัวอย่ำง

เทคโนโลยีพลิกธุรกิจและชี้ชะตำโลกส่งผลอย่ำงไรต่ออุตสำหกรรม 

ต่ำง ๆ ... พบกันใหม่ฉบับหน้ำ !

อ่านต่อฉบับหน้า
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