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ข่าวสารงานไอที

เทรนด์เทคโนโลยีมาแรง
น่าจับตามองในปี 2562
ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2562

ดีพเฟคจะกระจายตัวมากขึ้น
ในช่วงปีที่ผ่านมา ประเด็นการใช้ประโยชน์ทางลบของโซเชียลมีเดียและ AI ได้รับการจับตามองจากสังคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง “ดีพเฟค” (Deepfake) หรือรูปแบบของข้อมูลปลอมที่แพร่กระจายทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งคาดว่าในปี 2562 จะเกิดเนื้อหา
ประเภท “ดีพเฟค” มากขึ้น เนื่องจากการทางานของโมเดลอัลกอริทึม ที่เรียกว่า GANs ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและเรียนรู้
เร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคอย่างมากในอนาคตต่อการแยกแยะระหว่า งข้อมูลจริงกับข้อมูลปลอมในโลกดิจิทัล
ดีพเฟคมีบทบาทในการหาเสียง ซึ่งจะเข้ามาปั่นปวนและให้ข้อมูลเท็จต่อสาธารณชน โดยในปี
2562 ประเทศมหาอานาจถึง 2 ประเทศ ได้แก่ อินเดียและสหรัฐอเมริกา มีกาหนดจัดการเลือกตั้ง
และเริ่มรณรงค์หาเสียงประธานาธิบดี
นอกจากนี้จะเริ่มเห็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โอเปอเรเตอร์และ
หน่วยงานกากับดูแลจริงจังกับการกาจัดและสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ต่อกรกับดีพเฟคคอนเทนต์มากขึ้น

AI จะถูกกาหนดด้วยกรอบจริยธรรม

ผู้คนในสังคมเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ
การใช้ชีวิต ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์
โดยในปี 2562 จะมีการตรวจสอบการใช้งาน AI จากสาธารณะ
มากขึ ้น และก าหนดกรอบการใช้ง านของ AI โดยหน่ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชนจะมีการร่วมกันจัดตั้งกรอบธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมในการใช้ AI เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ
“กรอบจริยธรรมอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม” ซึ่งเห็นได้จากการพัฒนาระบบนิเวศของ AI ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ในสหรัฐ อเมริก าและจีน ขณะที่ในภูมิภ าคที่มีการกากับ อย่า งยุโ รปพัฒ นาได้อ ย่า งช้ากว่า อย่างไรก็ตาม กรอบ
ธรรมาภิบาลถือเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัต กรรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างยั่งยืน ซึ่งสุดท้ายแล้ว
กรอบทางจริยธรรมที่กาหนดขึ้นจะช่วยทาให้เกิดความมั่นคง ความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี

นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าในเวทีโลกจะมีการอภิปรายต่อสิ่งที่
เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของ AI ในหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะ
เป็นในทางการเมือง การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทางด้าน AI ตลอดจนการลงทุนในเครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมของการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จาก AI

เกิดเมืองจาลอง 5G ขึ้นทั่วโลก

ในช่ว งหลายปีที่ผ่า นมา มีการพัฒ นาและทดสอบเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อ ง ทั้ง การ
พัฒนาระบบคลาวด์เพื่อเชื่อมต่อกับสถานีทดสอบคลื่น 5G การพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์
จาก 5G เช่น การแสดงโดรนในพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ และในปี 2562 นี้ จะเริ่ม
เห็น เมืองจาลองที่ใช้ส าหรับ ดาเนินโครงการนาร่อ งเพื่อ ทดลองการใช้ประโยชน์จาก 5G ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ตะวันออกไกล
นอกจากนี้ ในปี 2562 จะเป็นปีที่คนในสังคมจะได้รับรู้และสัมผัสถึงความเป็นสังคมดิจิทัล
อย่างแท้จริง ตัวอย่างที่เมืองคองสเบิร์ก ประเทศนอร์เวย์ ที่มีการนาร่องทดลอง 5G ในขณะนี้
หลังจากที่มีการพูดถึงสังคมดิจิทัลอย่างแพร่หลาย ทั้งในฝั่งผู้ ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐและ
ธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมา
แม้ 5G คาดว่าจะมีการกาหนดมาตรฐานอย่างเป็นทางการในปี 2563 แต่ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่หนุน
ให้เกิด 5G ขึ้นอย่างเต็มศักยภาพจะเกิดขึ้นในปีหน้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางด้านการตลาดและการ
รับรู้ของ 5G ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับ รถบัสควบคุมทางไกล การทาประมงด้วยระบบ
อัตโนมัติ การผ่าตัดทางไกล โครงการนาร่องต่าง ๆ ที่เเสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ 5G จะเริ่มเกิดขึ้น
ในปี 2562 เพื่อเตรียมพร้อมสู่การให้บริการทางพาณิชย์ในปี 2563

IoT จะเข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง หรือ IoT ที่เริ่มมีการใช้
ในภาคอุตสาหกรรมจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากห้องทดลอง
สู่การให้บริการเชิงพาณิชย์แก่ลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น ด้วย
เครือข่ายแบบ LPWA หรือการสื่อสารแบบไร้สายทางไกล
พลังงานต่า ซึ่งออกแบบมารองรับการสื่อสารระหว่าง
อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (M2M) เน้นรับส่งข้อมูลจานวนไม่มากนัก และใช้พลังงานต่า ทาให้การใช้งานมีความยาวนานมากกว่าการใช้
ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น เช่น การบริหารเมืองอัจฉริยะ ภาคอุตสาหกรรม และ
แอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ เช่น การติดตามระบบขนส่งทั้งทางบกและทางน้า การทาประมง และการควบคุมจราจร
ในส่วนของระบบหลังบ้านนั้น เริ่มมีความชัดเจนขึ้นถึงการใช้ประโยชน์ของระบบการสื่อสารต่าง ๆ ต่อการใช้ประโยชน์ที่
แตกต่างกัน ไป ตัวอย่างเช่น ระบบ LTE เหมาะกับการใช้กับระบบกล้องวงจรปิดและระบบการสื่อสารภายในรถยนต์ ขณะที่
LTE-M เหมาะกับ การใช้ในระบบขนส่ง ส่วน NB-IoT ใช้สาหรับการวัดเซนเซอร์ ซึ่งการพัฒ นาของ LWPA จะยังคงมีขึ้น และ
ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในปี 2562

“แชทบอท” ผู้ช่วยคนต่อไปในบ้านคุณ
ในช่วงปีที่ผ่านมา การพัฒนาของระบบผู้ช่วยส่วนตัวจะมาในรูปแบบ
ของแชทบอทผ่านการพิมพ์ผ่านตัวหนังสือ แต่ในปี 2562 นี้ จะเห็น
การพัฒนาและการใช้แชทบอทที่ผ่านระบบการสั่งการด้วยเสียงมาก
ขึ้น และสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวหน้ามากขึ้น
โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ในบ้าน ทาให้การสั่งงานอุปกรณ์ภายในบ้าน
ต่าง ๆ สามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่านแชทบอทที่อยู่ในบ้าน เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว ทาให้ชีวิตในบ้านง่ายดายมากยิ่งขึ้น และเป็นไป
ได้ว่าอุปกรณ์ล้าสมัยที่สามารถสั่งการผ่านแชทบอทได้นั้น จะกลายเป็นของเล่นชิ้นใหม่ภายในบ้านทั่วโลกในปีหน้าอย่างแน่นอน

โทรศัพท์ฝาพับจะกลับมา
ความกัง วลของผลกระทบต่อ การใช้เ วลากับ จอสมาร์ท โฟนและแท็บ เล็ต กาลัง เป็น ที่อ ภิป รายมากขึ้น ในสัง คม โดย
คาดการณ์ว่าในปี 2562 การพัฒนาแอปพลิเคชัน หรือเครื่องมือที่ติดตามการใช้งานจอ การเปิดโหมดป้องกันการรบกวนใน
เวลากลางคืนจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
นอกจากแอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ที่จะออกสู่ตลาดแล้ว ผู้พัฒนาดีไวซ์หรือโซเชียลมีเดียนั้น ๆ จะเพิ่มฟังก์ชัน
ให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้เอง ขณะที่ กระแส “เขตปลอดการใช้มือถือ” จะกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม เช่น การห้ามใช้มือถือ
ระหว่างรับประทานอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อน และการงดใช้มือถือระหว่างประชุม กระแสดังกล่าวจะเริ่มปรากฏและถูก
รณรงค์โดยผู้ให้บริการ เพื่อสร้างการรับรู้
ด้วยเหตุนี้ ทาให้โทรศัพท์แบบฝาพับจะได้กลับมาได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มติดจอ โดยโทรศัพท์แบบฝาพับ
จะสามารถรองรับ ได้ 2 ซิม ทั้งซิมที่เน้น เฉพาะดาต้าสาหรับเล่นอินเทอร์เน็ต และซิมที่เน้นการโทร ซึ่งย้อนกลับไปสู่ยุค ที่
โทรศัพท์ฝาพับยุคอนาล็อกเคยได้รับความนิยมในอดีต

กระแสกรีนเทคแรงขึ้น

จากการที่คณะทางานขององค์การสหประชาชาติว่าด้ว ยการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ออกโรงเตือนถึงความร่ว มมือ
ในการป้อ งกัน การเปลี ่ย นแปลงของสภาพอากาศที ่ม ีแ นวโน้ม
รุนแรงขึ้น ทาให้ความกังวลและการรับรู้ของผู้ คนในสังคมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสูงขึ้น ทาให้กระแสการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้ว ยเทคโนโลยี (Green tech) จะเริ่มมีความชัด เจน
มากขึ ้น ในปี 2562 โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง บทบาทของเทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถใช้ชีวิตอย่างฉลาดขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ตัวอย่างที่ นครออสโล เมืองต้นกาเนิดของเทเลนอร์ได้เป็นผู้นา
ของการพัฒนาและอาศัยศักยภาพเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน การใช้สินค้าและบริการของ
เทคโนโลยีที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคก็มีความนิยมสูงขึ้ น
เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน Too Good To Go ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มที่ช่ว ยลดปริมาณขยะอาหาร (food waste) การแบ่ง
รถยนต์ใ ช้ (car sharing) หรือ แม้แ ต่ก ารใช้บ ริก ารส่ง อาหารที่
ใช้จักรยานเท่านั้น

กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนอร์เวย์สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค โดยข้อมูลระบุว่า 30% ของ
รถยนต์อ อกใหม่ใ นนอร์เ วย์เ ป็น รถยนต์พ ลัง งานไฟฟ้า
สอดรับ กับ นโยบายภาษีแ ละค่า ใช้จ ่า ยต่า ง ๆ ที ่ม ีก าร
จัด เก็บ สูง ขึ้น ส าหรับ สิน ค้า และบริก ารที่ไ ม่เ ป็น มิต รต่อ
สิ่งแวดล้อมในนอร์เวย์ ซึ่งการเปลี่ยนผ่านโดยภาพรวม
เป็น ผลมาจากความร่ว มมือ ของผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ผู้พัฒนาเทคโนโลยี ผู้บริโภค
และแรงกดดันจากสังคม ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนนั้น
ล้วนเป็นแรงผลักดันที่ก่อให้เกิดกระแส Green tech ที่
นอร์เวย์ในปี 2019.
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