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แนวโน้มเทคโนโลยี

บริษทั วิจยั ด้านเทคโนโลยี Gartner ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศแนวโน้มของเทคโนโลยี
ที่จะเกิดขึ้นในปี 2017 ที่กำ�ลังหล่อหลอมโลกเสมือนดิจิทัลกับโลกที่แท้จริง (Physical World)
http://bwdisrupt.businessworld.in เข้าด้วยกัน ซึง
่ อาจทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของการตัดสินใจเชิงธุรกิจ การตลาด และการทำ�งาน
ในอนาคตที่เทคโนโลยีจะถูกฝังเข้าไปในทุกสิ่งของโลกธุรกิจ ทำ�ให้เกิดบริการดิจิทัล (Digital Service) ที่มีระบบอัจฉริยะที่อยู่เบื้องหลัง
และมีระบบโครงข่าย (Mesh) ที่เชื่อมโยง คน อุปกรณ์ เนื้อหา และบริการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ที่เรียกว่า Intelligent digital mesh ซึ่งสามารถ
แบ่งกลุ่มของเทคโนโลยีออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
1
Intelligent
ความฉลาด โดยใช้วทิ ยาศาสตร์ขอ้ มูล (Data Science) ทำ�ให้การพัฒนาโปรแกรมยุคใหม่กา้ วสูร่ ะบบปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence (AI)) ที่ทำ�ให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำ�งานเหมือนคน โดยสร้างอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่ใช้หลักการพัฒนาโปรแกรม
แบบให้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอด (Advanced Machine Learning) ประกอบด้วย

การใช้ เ ทคโนโลยี ส ร้ า งระบบที่
สามารถเข้าใจ มีการเรียนรู้ พยากรณ์
ปรับเปลี่ยน แก้ไข มีความสามารถ
Artificial Intelligence &
้ มูล
Advanced Machine ทำ�งานได้เอง เช่น การวิเคราะห์ขอ
Learning
ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค
2

Digital

3

Mesh

Intelligent Apps

การประยุกต์ใช้ AI และ Machine
Learning เพือ่ สร้างโปรแกรมใหม่
เช่น โปรแกรมผูช้ ว่ ยส่วนตัว (Virtual
Personal assistants : VPAs)
Intelligent Apps เครือ่ งมือในการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ

Intelligent Things

การประยุกต์ใช้ AI และ Machine
Learning ทำ�ให้อุปกรณ์สามารถ
โต้ ต อบกั บ สภาพแวดล้ อ มและ
มนุษย์ได้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
หุน่ ยนต์ โดรน และยานพาหนะอิสระ

การผสมผสานระหว่างโลกดิจทิ ลั กับโลกทีแ่ ท้จริง เพือ่ จะสร้างสภาพแวดล้อมทางดิจทิ ลั ทีน่ า่ ดึงดูดและใหญ่ขน้ึ เช่น
บริการดิจิทัลที่มีระบบ Interface ที่เชื่อมโยงโลกทั้งสอง อย่าง VR/AR และการผลักดันให้เกิดธุรกิจดิจทัลในยุคใหม่ ประกอบด้วย
การจำ � ลองสภาพแวดล้ อ มจริ ง
การจำ�ลองสินค้าที่อยู่ในรูปข้อมูล
การรับส่งข้อมูล (transaction) ที่
เข้าไปให้เสมือนจริงโดยผ่านการ
เสมือน โดย Sensor ที่ติดอยู่กับ
เข้ า รหั ส และเก็ บ ไว้ อ ย่ า งถาวร
รั บ รู ้ เช่ น เครื ่ อ งแสดงผลหรื อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะส่ ง ข้ อ มู ล กลั บ มา
และแชร์กันระหว่างผู้เกี่ยวข้องใน
Blockchains &
Virtual Reality &
Digital Twins
เพื ่ อ การวิ เ คราะห์ ก ารทำ � งาน Distributed Ledgers เครือข่าย จะสร้างการเปลีย่ นแปลง
Augmented Reality เทคโนโลยีการฉายภาพ ที่ถูกรวม
เข้าไปกับแว่นตาหรือหมวกกันน็อก
การบำ�รุงรักษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ในการ
ให้สามารถทำ�งานได้ดีขึ้น
ระบุตัวตน การกระจายสินค้า
การใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้คน ธุรกิจ อุปกรณ์ เนื้อหา และบริการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ในทางธุรกิจดิจิทัล Mesh ต้องการส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Interface) ใหม่ ๆ (เช่น ผ่านระบบการสนทนา (Conversational System) ) ระบบความ
ปลอดภัยแบบใหม่ เทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่ และแนวทางการออกแบบโซลูชั่นแบบใหม่ ประกอบด้วย
ระบบติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้
เป็นระบบสถาปัตยกรรม
เป็ น บล็ อ กที่ ร วบรวม
การเข้ามาของ Intelligent
แบบการสนทนา จะทำ�ให้
แบบโซลูชน่ ั หลายช่องทาง
ความสามารถและองค์
digital mesh, digital
Conversational คนและอุ ป กรณ์ โ ต้ ต อบ
Technology ประกอบด้านเทคโนโลยี
Adaptive Security technology platforms
ทีจ่ ะรองรับผูใ้ ช้จ�ำ นวนมาก DigitalPlatforms
Systems
Architecture
กับด้วยการพูดหรือการ
ผ่านหลากหลายเครือข่าย
ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อที่
และสถาปั ต ยกรรม
เขี ย นด้ ว ยภาษาทั ่ ว ๆ ไป โดยจะ โดยการใช้อปุ กรณ์ตา่ งๆ มาติดต่อกัน จะกำ � หนดรู ป แบบการทำ � งาน แอปพลิเคชั่นจะทำ�ให้ต้องมีระบบ
เป็นการติดต่อผ่านโครงข่ายอุปกรณ์ ผ่านเครือข่ายจำ�นวนมาก ไม่วา่ จะเป็น ร่วมกันในการทีจ่ ะสร้าง Apps และ ความปลอดภัยทีซ่ บั ซ้อนและมีเทคนิค
ต่างๆ เช่น Sensor, เครื่องใช้ไฟฟ้า Desktop, Smartphone, รถยนต์ Services เพื่อรองรับการก้าวไปสู่ ทีเ่ ก่งขึน้ เพือ่ สร้างระบบความปลอดภัย
หรือระบบ IoT
ไร้คนขับ
การเป็นธุรกิจดิจทิ ลั
ตัง้ แต่ขน้ั ตอนการออกแบบและพัฒนา
Mesh App &
Service Architecture

Intelligent digital mesh
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