เทคโนโลยีปี 2014 กับ 10 คำ�ทำ�นายของ Mark Anderson

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
สื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทัง้ แท็บเลต สมาร์ทโฟน
ของค่ายต่าง ๆ ออกมาแข่งขันกันอย่างสุดตัว จนผู้
บริโภคอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ เปลีย่ นตามกันแทบไม่ทัน
และแน่นอนในอนาคต ยังต้องมีการเปลีย่ นแปลงและ
พัฒนาขึน้ อีกไม่หยุดยัง้
ผู้เขียนได้เข้าไปอ่านบทความของเว็บไซต์
ทรัมป์อพั บทความหนึง่ ทีไ่ ด้รวบรวมการคาดเดา 10 ข้อ
ของ Mark Anderson ทีเ่ ป็นผูก้ อ่ ตัง้ นิตรสาร Strategic
News Service เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปี 2014
ซึ ่ งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิง่ จึงขอหยิบยก
มาเผยแพร่ต่อดังนี้
(1) Siri จะเริ่มเข้ามาเจาะลึกในตลาด ผูค้ นบนโลก
อินเตอร์ เน็ตในลัก ษณะที่คล้ายกัน Siri พบ iOS
จะเริ ่ มขยายตัวเข้าไปสู่ห ลากหลายประเภทของ
อุตสาหกรรม หลากหลายตลาดโดยจะมีบริการที่

คล้ายกับ Siri เกิดมาอีกมากมาย และแต่ละบริการ
จะช่วยในการเพิ่มความสามารถให้กับผู้ใช้ ง านใน
อุตสาหกรรมหรือตลาดนั้น ๆ
“ในข้อนี้ ผู้เขียนขออธิบายเพิ่มเติมว่า Siri
คือ ระบบสั่งการอัจฉริยะ ใช้การสัง่ การด้วยเสียงพูด
แทนที่จะสั่งการด้วยการกด หรือเลื่อนหาข้อมูลก็มา
ใช้เป็นสื่อด้วยเสียงพูดของเราแทน เช่น หากคุณต้อง
การจะพิมพ์ขอ้ ความ,เช็คสภาพอากาศ,ค้นหาสถานท่ี่
ค้นหาร้านอาหาร ก็ใช้เสียงสั่งการได้เลย แม้แต่ตอ้ งการ
หาข้อมูลใน Google หรือ อ่านอีเมล เป็นต้น”
(2) เทคโนโลยี Data visualization หรือการ
ประมวลผลข้อมูลที่เข้าใจยาก ให้ออกมาเป็นภาพที่
ดูได้ง่าย จะกลายเป็นสิ่งทีค่ นทัว่ ไปใช้งานกันได้งา่ ยขึ้น
เนื่องจากความก้าวหน้าของ cloud computing
พื้นที่เก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และความสามารถ
ในการประมวลผลดีขึ้น
“ในเรื่องของ Data visualization มาจาก
คำ�ว่า Data หมายถึง ข้อมูล และ Visualization
หมายถึง การมองเห็ น เมื่อมารวมกันเป็น Data
Visualization จึงหมายถึง ข้อมูลที่มองเห็นได้ดว้ ยตา
เช่น การที่เราจะบรรยายถึงการขึ้นลงของหุ้นแต่ละ
ตัวในตลาดหลักทรัพย์ หากใช้วิธีการพรรณาเป็นตัว
หนังสือ ผูอ้ า่ นคงง่วงนอนหรือตาลาย จนไม่อยากเล่น
หุ้นกันเลยทีเดียว แต่หากใช้การอธิบายด้วยตาราง
หรือกราฟ ก็จะทำ�ให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้

-2ชัดเจนกว่าและน่าสนใจกว่า อย่างนีเ้ ป็นต้น นีค่ อื การ
ใช้ภ าพ ข้ อ มูลในเชิงปริมาณที่วัดได้มาเป็นภาพที่
เข้าใจง่ายกว่า”
(3) ปัจจัยเรื่องราคาที่ถูกลง หากเป็นเช่นนี้ ผู้คน
จำ�นวนหลายร้อยล้านคนที่อยู่ในตลาดที่มีกำ�ลังซื้อ
ไม่สงู จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทม่ี กี ารพัฒนาแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป และมีตน้ ทุนในการผลิตทีไ่ ม่สูงมากนัก
(4) สมาร์ทโฟนราคาช่วง 3,000 บาท จะครองตลาด
จากปัจจัยในข้อ 3 จะเห็นได้วา่ ตลาดเปิดใหม่สำ�หรับ
ผู้ท ี ่ ม ีกำ�ลังซื ้ อ ไม่สูง จะกลายเป็นส่วนสำ�คัญในการ
ทำ�ให้เกิดโทรศั พ ท์สมาร์ทโฟนที่มีราคาไม่กี่พันบาท
ด้วยการใช้ระบบปฏิบัติการบางอย่าง สามารถทำ�
สมาร์ทโฟนที่มีร าคาต่ำ � มากได้ เช่ น ระบบปฏิบตั ิ
การ Android ดังนั้นในปี 2014 นี้ สามาร์ทโฟน
ตลาดล่าง จะเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ
ผลิตโทรศัพท์
(5) อุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ตในช่วงราคา 7,0008,000 บาท จะครองตลาดแท็บเล็ต
ในปี 2014 นี้ ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่มีราคา
ไม่ส ู ง จะบุกตลาดอย่างหนัก เหตุผลเช่น เดี ย วกับ
ข้อ 3 และ 4 ซึ่งจะทำ�ให้สินค้าทั้งสองชนิดนี้มีความ
โดดเด่นที่สุดในปี 2014
(6) ซอฟต์แวร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ในขณะที่ฮาร์ดแวร์จะกลายเป็นผู้ตาม
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาปัจจุบันเน้นไปที่ระบบซอฟต์
แวร์มากกว่า เช่น การจัดการกับ Cloud Computing
หรือการประมวลผลบนก้อนเมฆ ถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือ
แทนที่จะมานัง่ ประมวลผลกัน โดยใช้ PC หรือ Note
book ก็ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ Cloud
Computing. ประมวลผลผ่านพวก WEB Browser
บนโลกอินเตอร์เน็ตแทน รวมถึงการพั ฒ นาระบบ
ปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์พกพา การ
พัฒนาเซิรฟ์ เวอร์แบบจำ�ลอง ถึงแม้วา่ การพัฒนาด้าน
ฮาร์ตแวร์จะยังเดินหน้าต่อไปเรื่อย ๆ แต่ความสนใจ

ของผู้คนจะตกเป็นของซอฟต์แวร์มากกว่า
(7) จะพบกับ Microsoft โฉมใหม่ทไ่ี ม่มใี ครคาดถึง
การที่ Microsoft ได้ CEO คนใหม่ ท ำ � ให้ทิศทางใน
การดำ�เนินธุรกิจเปลี่ยนไปจากการแข่งขันกันแบบ
สงคราม กลายเป็นแบบความร่วมมือ ซึ่งจะทำ�ให้
หุ้นของ Microsoft และความนิยมในบริ ษ ั ท มีมาก
ขึ้น และกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง
(8) การมาถึ ง ของ Micromapping องค์ ก ร
ต่าง ๆ จะเริ ่ ม ให้ บริ ก ารในกลุ ่ ม ที ่ เรี ย กว่ า MALT
(Mapping, Advertising, Location & ID ,
Transactions) โดย Micromapping นี ้ ค ือ
ระบบแผนที ่ ภ ายในอาคาร ผนวกกั บ การระบุ
ตำ�แหน่งเพื่อให้การโฆษณาเข้าถึ ง กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ตรง
เป้าหมายและเร่งให้เกิดการจับจ่าย
(9) การตรวจวัดข้อมูลของตนเองจะเป็ น ที ่ น ิ ยม
อย่างมาก โดยเฉพาะการวัดเกี่ยวกับสุขภาพ จะ
มีบ ริ ก ารประเภทนี ้ ม ากขึ ้ น และอุ ป กรณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพจะได้ รับความนิยม
ในวงกว้าง
(10) การเข้ารหัสข้อมูลจะมีอยู่ทั่วไปเกือบทุกที่
ในอนาคตการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อป้องกันข้อมูลให้
ปลอดภัยจะมีการพัฒนาให้ทันสมั ย ขึ ้ น เนื่องจาก
เกิดการนำ�ข้อมูลลับของหน่วยราชการมาเปิดเผย
และการโจรกรรมข้อมูล ทั้งหน่ วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำ�คัญมากขึ้นนั่นเอง.
รวบรวมจาก.
http://thumbsup.in.th
http://shows.voicetv.co.th
http://hilight.kapook.com
http://www.motioninfostudio.com
http://sarayutluy.wordpress.com.
http://it24hrs.com
เรียบเรียงโดย กทพ.
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