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ผู้สนับสนุน
อีบุ๊กฉบับนี้เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญสี่ท่านในสาขา IT และเทคโนโลยีเกิดใหม่

Rafael Bloom
Rafael เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยี การสื่อสารข้อมูลด้านการ
ตลาดและการพัฒนาธุรกิจ คำาแนะนำาของ
เขาเน้นไปที่ข้อจำากัดใหม่ ๆ เกี่ยวกับองค์กร 
ผลิตภัณฑ์และการสื่อสารเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและระเบียบข้อ
บังคับ การทำางานที่มีความหลากหลายเป็น
อย่างยิ่งทำาให้ต้องเรียนรู้ทักษะในหลาย ๆ 
ด้านเกี่ยวกับการกำากับดูแลข้อมูลและการ
ควบคุมมาตรฐานด้านการออกแบบ ความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลและเทคโนโลยีเกิด
ใหม่ เช่น AdTech, Mobile & 5G, AI และการ
เรียนรู้ของเครื่อง

Simon Besteman

Simon ดำารงตำาแหน่ง CEO ของ ISPConnect 
ผู้ให้บริการโฮสต์ภายใต้โครงการร่วมทุนของ
เนเธอร์แลนด์ ในฐานะบุคคลระดับแนวหน้า
ของกลุ่มอุตสาหกรรม เขาได้ใช้โอกาสหลาย 
ๆ ครั้งทำาหน้าที่เป็นบล็อกเกอร์ให้ความรู้ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมและด้านนโยบาย และยัง
เป็นผู้บรรยายคนสำาคัญในงานประชุมขนาด
ใหญ่หลายงาน และยังเคยร่วมเสวนากับภาค
รัฐของเนเธอร์แลนด์ในการพิจารณาประเด็น
ด้านโทรคมนาคม ศูนย์ข้อมูลและการกำากับ
ดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ต เขารับตำาแหน่ง
คณะกรรมการให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
มากมาย ทั้งในด้านการศึกษา การจ้างงาน
และธรรมาภิบาล

David Clarke

David ได้รับการยอมรับในฐานะอินฟลู
เอนเซอร์ 10 อันดับต้น ๆ โดย Thompson 
Reuter’s ในกลุ่ม “Top 30 most influential 
thought-leaders and thinkers on social 
media, in risk management, compliance 
and reg-tech in the UK” และติด 50 
อันดับของ Global Experts by Kingston 
Technology ในอดีต David คือดำารงตำาแหน่ง
บริหารด้านงานรักษาความปลอดภัย
มากมาย เช่น Global Head of Security 
Service Delivery และ Head of Security 
Infrastructure ให้กับบริษัทในกลุ่ม Global 
FTSE 100

Pasi Siukonen

Pasi รับหน้าที่ดูแลทีมผู้เชี่ยวชาญของ
ส่วนงานต่าง ๆ ใน Kingston เช่น ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ การตลาด การขายภาค
สนาม บริการด้านเทคนิคและฝ่ายบริการ
ลูกค้าสำาหรับผลิตภัณฑ์จาก Kingston 
ผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ที่เขาดูแลคือกลุ่มแฟลช
และ SSD ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Kingston 
Technology Europe ในปี 2008 Pasi ทำางาน
ที่สำานักงานใหญ่ของบริษัทใน Fountain 
Valley รัฐแคลิฟอร์เนียในตำาแหน่งวิศวกร
ทดสอบผลิตภัณฑ์แฟลช นอกจากนี้ยังเคย
ทำางานในภาควิชาของ University of Illinois 
in Chicago (UIC) และองค์กรไม่แสวงหาผล
กำาไรอย่าง American Cancer Society



เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ คำาว่า “Big Data” เพิ่งเริ่มเป็นคำาติดปาก
ออกหน้าสื่ออยู่บ่อยครั้ง และถูกใช้อ้างอิงกับประเด็นหลัก ๆ 
อยู่สามอย่างได้แก่ ปริมาณของข้อมูล ความหลากหลายของ
ข้อมูลและความเร็วของข้อมูล หากตัดภาพอย่างรวดเร็วมาที่
สถานการณ์ปัจจุบัน Big Data จะเชื่อมโยงกับวิธีการขั้นสูงเพื่อ
สร้างมูลค่าหรือความคุ้มค่าจากข้อมูล เช่น การคาดการณ์และ
การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน ผลที่เกิดขึ้นคือพัฒนาการ
ที่รวดเร็วและตลาดการวิเคราะห์ Big Data ที่คาดว่าจะมีมูลค่า
ถึง 103,000 ล้านเหรียญ ภายในปี 20231 โดยในปัจจุบันเรา
ยิ่งเห็นถึงความต้องการเทคโนโลยี AI ระบบการเรียนรู้ของ
เครื่องจักร และ Deep Learning นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เพราะ
สามารถช่วยให้องค์กรต่าง ๆ มีอัลกอริทึมในการทำางานเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูง
เม่ือพูดถึงการใช้งาน AI ใครถือเป็นผู้ใช้ระดับแถวหน้ากันบ้าง 
ภาคการเงิน2 คือหน่ึงในกลุ่มท่ีมีการใช้งาน AI และอัลกอริทึม
การเรียนรู้ของเคร่ืองจักรและลงทุนในด้านน้ีอย่างจริงจัง การ
ใช้งานครอบคลุมต้ังแต่การประเมินย้อนราคาทรัพย์สินไปจนถึง
การปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ และการดูแลการ
ซ้ือขายท่ีมีความถ่ีสูง เม่ือพูดถึงแอพพลิเคช่ัน สถาบันการเงิน
มีการใช้ AI เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มในตลาดด้วยเช่นกัน อัลกอริ
ทึมการเรียนรู้ด้วยตัวเองสามารถออกแบบเพ่ือเน้นการสร้างผล
กำาไรสำาหรับวงจรการทำางานต่าง ๆ เช่น การย่ืนขอเงินกู้

“ สถานการณ์ทางธุรกิจสำาหรับการลงทุนด้าน AI และ Deep Learning 
จะมีอิทธิพลอย่างมากในสาขาน้ี และน่ีเป็นสาเหตุท่ีทำาให้ภาคการ
เงินถือเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในแถวหน้าของเทรนด์น้ี ข้อดีท่ีได้สามารถ
ประเมินได้ง่ายมากเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีย่ิงกว่า ”Simon Besteman

นอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคการเงิน AI และ 
Deep Learning ยังมีบทบาทสำาคัญในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
เพื่อการวางแผน พิจารณาสาเหตุและการเรียนรู้ ตั้งแต่
ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าไปจนถึง
การปลดล็อคโทรศัพท์ด้วยใบหน้า ในช่วงทศวรรษที่ผ่าน
มา AI ได้เริ่มเข้ามาแก้ไขปัญหามากมายให้กับเราซึ่งก่อน
หน้านี้เป็นเรื่องในฝันเท่านั้น การเรียนรู้ของเครื่องซึ่งเป็น
สาขาย่อยของ AI ก็มีบทบาทสนับสนุนอยู่ไม่น้อย เช่น การ
พัฒนาผู้ช่วยส่วนตัวเสมือนจริง แชทบอท ระบบการตลาด
อัตโนมัติและระบบแปลงคำาพูดเป็นตัวอักษร

“ ข้อมูลจาก OECD ระบุว่า AI มีบทบาทสำาคัญในสาขาโทรเวชกรรม 
การคัดกรอง และยังช่วยในการพิจารณาการตอบสนองต่อยา และ
ช่วยในการพัฒนาตัวยาใหม่ ๆ AI ทำาให้เกิดข้อดีมากมายโดย
เฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสามารถแยกแยะ
และวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อแบ่งกลุ่มความเสี่ยงและคาดการณ์
วิธีที่ดีที่สุดในการกำาหนดแนวทางจัดการ เช่น การฉีดวัคซีนหรือ
การคาดการณ์เชิงพฤติกรรม AI สามารถนำามาใช้ประโยชน์สำาหรับ
งานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ในโรงพยาบาลหรือการขนส่ง เราจะเริ่ม
เห็นพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในด้านการแพทย์ในช่วงไม่กี่ปีต่อ
จากนี้ผ่านการใช้ประโยชน์ AI”Pasi Siukonen

AI มีการใช้งานอย่างไรเพื่อสร้างความแตกต่าง



กลุ่มงานบริการด้านสุขภาพเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลอย่าง
มีนัยสำาคัญจาก AI เพื่อช่วยให้บุคลากรเข้าใจรูปแบบซ้ำาของ
สถานการณ์การทำางาน ณ ปัจจุบัน รวมไปถึงการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ป่วย ในบางกรณีอาจมีการใช้อุปกรณ์สวม
ใส่และอุปกรณ์การแพทย์อื่น ๆ เพื่อช่วยในการตรวจหาโรค 
ผลการศึกษาพบว่า AI สามารถใช้เพื่อตรวจและแปลผลแมม
โมแกรมได้เร็วกว่าปกติถึง 30 เท่าและมีความแม่นยำา
มากถึง 99%3 — ซึ่งช่วยลดภาระในการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อที่
ไม่จำาเป็นลงได้อย่างมาก

“ เราเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเกิดขึ้นกับ AI ที่
ใช้เพื่อการดูแลผู้ป่วย แต่ก็ยังมีอุปสรรคบางประการที่ทำาให้เกิดความ
ล่าช้าในการใช้งานระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักรอย่างเต็มรูปแบบ
และ AI เพื่อการดูแลสุขภาพ ซึ่งอุปสรรคประการแรกคือการหาข้อสรุป
เกี่ยวกับอัลกอริทึมที่จะใช้เพื่อยืนยันผู้ป่วย แต่ก็เชื่อว่าจะมีพัฒนาการ
ที่สำาคัญเกิดขึ้นในด้านนี้ภายในช่วง 24 เดือนต่อจากนี้ ”Simon Besteman

“ AI และการเรียนรู้ของเครื่องคือสิ่งที่แฝงอยู่ในชีวิตของเราทุก ๆ ด้าน 
และเทคโนโลยีเองก็กำาลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากระบบ AI ที่
ถูกนำามาใช้กับบริการดิจิตอลอื่น ๆ มากมาย ผมจึงเชื่อว่า AI จะสามารถ
สร้างความแตกต่างอย่างมากในชีวิตของเราหลาย ๆ ด้าน ”Rafael Bloom

AI ไม่ใช่แค่เรื่องของประสิทธิภาพและการปรับประสานงาน
ต่าง ๆ ที่ต้องใช้แรงงานเท่านั้น การเรียนรู้ของเครื่อง Deep 
Learning และ AI มีความสามารถในการเรียนรู้จากข้อมูลและ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ โดยช่วยให้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลใหม่ ๆ จากแหล่งที่มาต่าง ๆ และนำาไปปรับใช้ได้อย่าง
สอดคล้องและแม่นยำาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและช่วยใน
การรองรับงานที่เกิดขีดความสามารถของมนุษย์ ศักยภาพใน
การปรับประสิทธิภาพในการทำางานและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
หมายถึง AI จะมีบทบาทผลักดันธุรกิจและสร้างประโยชน์ใน
หลาย ๆ ด้าน

AI สามารถเข้าใจและสืบค้นข้อมูลเชิงลึก ไม่ว่าจากพฤติกรรม
ในปัจจุบันของลูกค้า ความเชื่อหรือความต้องการที่ยังไม่ได้
รับการตอบสนอง รวมไปถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ใน
อาคาร ทั้งในด้านพลังงาน พื้นที่และจำานวนคนที่รองรับ สิ่ง
เหล่านี้ทำาให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อคาดการณ์ 
วางแผนและเตรียมงานในด้านต่าง ๆ เมื่อเสริมแต่งด้วยความ
คิดสร้างสรรค์เล็ก ๆ น้อย ๆ ตามความเหมาะสม ความลงตัว
ก็จะเกิดขึ้นและสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากใน
ธุรกิจทุกภาคส่วน

AI มีการใช้งานอย่างไรเพื่อสร้างความแตกต่าง



AI มีบทบาทในการเสริมประสิทธิภาพของงานด้านระบบ
รางอัจฉริยะ เพราะได้ติดตั้งเซ็นเซอร์สำาหรับรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ รถไฟจึงสามารถใช้แอปเพื่อป้อนข้อมูลเหล่านี้ไปยัง
แอปพลิเคชั่นการเรียนรู้ของเครื่อง จากนั้นข้อมูลจะถูกนำา
ไปวิเคราะห์และใช้ช่วยในการตัดสินใจแบบเรียลไทม์เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและคาดการณ์ความต้องการด้านการ
ดูแลรักษาต่าง ๆ Deutsche Bahn Cargo บริษัทขนส่งที่ให้
บริการขบวนรถถึง 250 ขบวนซึ่งติดตั้งซอฟต์แวร์จัดการเชิง
ประสิทธิภาพ โดยทำาหน้าที่ตรวจสอบการทำางานในทุก ๆ ด้าน
ตั้งแต่ประสิทธิภาพการเบรกไปจนถึงอุณหภูมิเครื่องยนต์ และ
แจ้งข้อมูลต่อไปเพื่อลดอัตราข้อผิดพลาดของขบวนลงได้
ถึง 25%4 จากโครงการนำาร่องของบริษัท

“ AI สามารถแยกย่อยข้อมูลเป็นจำานวนมหาศาลและเชื่อมโยงข้อมูล
เหล่านี้เข้าด้วยกันในรูปแบบที่มนุษย์ไม่สามารถทำาได้ ”Rafael Bloom

ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ AI มีศักยภาพอย่างไม่จำากัดด้าน
การวินิจฉัยและรักษาโรคในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ 
นอกจากนี้ การใช้ AI และ Internet of Medical Things (IoMT) 
สำาหรับการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคยังช่วยในการส่งเสริม
พฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ ทำาให้ผู้ใช้สามารถดูแลสุขภาพ
และสวัสดิภาพของตนเองได้ดียิ่งกว่าเดิม ในด้านการวินิจฉัย
โรค IBM Watson สามารถพิจารณาและจัดเก็บข้อมูลด้านการ
แพทย์เป็นจำานวนมากได้รวดเร็วกว่ามนุษย์อย่างเทียบกันไม่

ได้ Google เองก็มีการปล่อย DeepMind Health ออกมาโดย
ความร่วมมือกับนักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านการดูแลสุขภาพ โดยการผสานเอาการเรียน
รู้ของเครื่องและระบบประสาทวิทยาเข้าด้วยกัน ผลที่ได้คือ
ความสามารถในการพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรู้เป็นเครือข่าย
ประสาทที่ทำาหน้าที่เหมือนกับสมองของมนุษย์

“ AI จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ให้
ก้าวเกินขีดจำากัดเดิม ๆ หลายคนอาจเริ่มเห็นระบบการประมวลผลค
วอนตัมที่สามารถเพิ่มความเร็วในการทำางานของ Natural Language 
Processing (NLP) ได้อย่างมาก ซึ่งถือเป็นการกรุยทางไปสู่การพัฒนา
เครื่องมือที่เราใช้ทั้งในระบบการแปลสดหรืองานตรวจจับคำาพูด
อัตโนมัติสำาหรับอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ (โทรศัพท์ ระบบแชท) ซึ่งใน
อนาคตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ AI จะมีส่วนช่วยในการแก้ไข
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบอัจฉริยะ ฟังก์ชั่
นการจัดการตนเองจะเริ่มถูกนำามาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ กับอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ก่อนหน้าที่ต้องอาศัยมนุษย์ควบคุม ”Pasi Siukonen

การใช้ AI เพื่อแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง



IDC คาดการณ์ว่าข้อมูลดิจิตอลที่เราจัดทำาและใช้งาน
จะเพิ่มจำานวนจากประมาณ 40 เซททาไบท์ในปี 2019 
เป็น 175 เซททาไบท์ในปี 2025 ซึ่งเป็นสี่เท่าของปริมาณ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นในปี 20195 ภายในปี 2022 รายได้ต่อปี
จากตลาด Big Data และระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่ามากถึง 274,300 ล้านเหรียญ6

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า AI และปริมาณข้อมูลจะเติบโตอย่าง
ยิ่งยวดควบคู่กันไป ในทศวรรษต่อจากนี้ ข้อมูลจะเป็นตัวชี้วัด
ที่สำาคัญในการทำางาน หน่วยงานต่าง ๆ จะประสบความสำาเร็จ
หรือล้มเหลวก็จะขึ้นอยู่กับการปรับใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 
AI เพื่อรวบรวม ใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสอดคล้องกัน 
ผลก็คือ จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ที่
พร้อมสำาหรับการใช้งานในอนาคตไปพร้อม ๆ กันโดยทำางาน
ร่วมกับ CPU/GPU หน่วยความจำาและ NVMe SSD รุ่นใหม่ ๆ เพื่อ
ให้การทำางานเต็มศักยภาพ

“ ในปัจจุบันแนวทางเดียวท่ีเราสามารถทำาได้คือการรวบรวมข้อมูลให้ได้
มากท่ีสุด แล้วจัดเก็บไว้จากน้ันจึงค่อยนำามาคัดแยกเพ่ือใช้ประโยชน์ ”Simon Besteman

นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำาคัญของธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งองค์กรต่าง ๆ จะ
ต้องพร้อมสำาหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและลงทุนในด้าน
นี้อย่างจริงจัง

ลองพิจารณาจากตัวอย่างของงานดูแลรักษาเชิงป้องกันที่
อาศัยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจากการดำาเนิน
ธุรกิจทั้งหมด และจัดเก็บผ่านคลาวด์ จากนั้นจึงนำาตัวเลข
เหล่านี้มาวิเคราะห์ซ้ำา ๆ ไปมา จำานวนข้อมูลที่ผลิตและจัดเก็บ
มากขึ้นเรื่อย ๆ ทำาให้ต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและ
แม่นยำามากขึ้นตามไปด้วย

ในลักษณะเดียวกัน ระบบวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เป็นอีก
หนึ่งกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีบทบาทในด้าน AI 
เนื่องจากมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่จำากัด
เฉพาะข้อมูลที่มีเก็บไว้เดิมเพียงอย่างเดียว ความสามารถ
ในการผลิตชุดข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์จริง AI จึงสามารถให้คำาแนะนำาได้ว่าจะต้องทำา
อย่างไรเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้น ระบบการทำางานที่
ใช้อัลกอริทึมแบบใหม่ที่มีความทันสมัยจะช่วยในการแก้ไข
ปัญหาและทำาให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้อย่างดีที่สุดจาก
ข้อมูลที่รอบด้าน

ผลกระทบจาก AI ต่อปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่าง
มาก



แน่นอนว่าจำานวนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจะยังคงเป็น
เช่นนี้ต่อไป บทบาทของ AI และการเรียนรู้ของเครื่องก็จะยิ่ง
มีบทบาทสำาคัญมากขึ้น สำาหรับในปีนี้คาดการณ์กันว่าคนหนึ่ง
คนจะมีการผลิตข้อมูล 1.7 เมกะไบต์ในเวลาหนึ่งวินาที7 – และ
เมื่อคูณด้วยจำานวนของบุคลากรในหน่วยงานและปริมาณฐาน
ข้อมูลของลูกค้า จะเห็นได้ว่าข้อมูลมีอยู่อย่างมหาศาล ดัง
นั้นเราจึงต้องการความสามารถในการเจาะลึกข้อมูลและแปล
ความข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึง
ต้องมีการพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นและมากขึ้น ทั้งผ่าน CPU/GPU หรือหน่วยความจำา เพื่อ
ให้การตีความข้อมูลมีคุณภาพมากขึ้น

“ กล้องดิจิตอลตัวแรกของผมที่ซื้อในปี 2002 มีความละเอียด 3.2 เมกะ
พิกเซล รองรับภาพ 90 - 100 ภาพโดยใช้การ์ด SD ขนาดเล็ก ซึ่ง
ปัจจุบันกลายเป็นตัวเลขที่เล็กน้อยจนเกินไปแล้ว ไม่ว่าคุณจะมองไป
ที่ไหน เราจะเห็นข้อมูลปริมาณมากที่เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณภายในช่วง
เวลาสั้น ๆ
ความจำาเป็นในการจัดเก็บข้อมูลเป็นจำานวนมากในรูปแบบที่เชื่อถือได้
คือเป้าหมายที่หาจุดสิ้นสุดไม่ได้ เนื่องจากมีแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ เกิด
ขึ้นที่ทำาให้ต้องการระบบจัดการข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า
เดิม การเติบโตของเทคโนโลยี AI ถือเป็นผลพวงจากสิ่งนี้และเป็นตัว
เร่งการเติบโตในอนาคตสำาหรับงานด้าน AI อื่น ๆ ที่เน้นหนักในส่วน
ของข้อมูลและหน่วยความจำา ”Rafael Bloom

หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
จะต้องเข้าใจว่าจะจัดการและจัดเก็บข้อมูลของตนเอง
อย่างไร จากนั้นจึงพิจารณาการใช้ AI และระบบการเรียนรู้
ของเครื่องจักรเพื่อสั่งสมองค์ความรู้แฝงเกี่ยวกับลูกค้า คู่
แข่ง ซัพพลายเออร์และพฤติกรรมในต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทำางาน ด้วยเหตุนี้ ความต้องการ SSD 
ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งในรองรับ
ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากแอปพลิเคชั่นในตลาดที่มีความซับ
ซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ

“ บางคนอาจเถียงว่าการบริโภคข้อมูลก็ต้องเพิ่มขึ้นตามปกติอยู่แล้ว 
และขอบเขตการใช้ข้อมูลก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลผ่านเกณฑ์การ
ใช้งานที่เหมาะสมหรือไม่ สำาหรับ Daniel J. Boorstin อุปสรรคที่สำาคัญ
ที่สุดในการเรียนรู้ไม่ใช่การเพิกเฉย แต่เป็นการคิดเอาเองว่าเข้าใจดี
อยู่แล้ว ”David Clarke

การบริโภคข้อมูลจะเป็นประโยชน์หรือไม่ขึ้นอยู่กับ “คุณภาพ” 
ของข้อมูลเป็นสำาคัญ นี่เป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ กล่าวหาหากคุณสามารถคาดการณ์อนาคตได้ 
ข้อมูลดังกล่าวก็ถือเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ใช่แค่ข้อมูลทั่ว ๆ ไป 
ภายใต้นิยามองค์ความรู้ของ Deming ข้อพิจารณาสำาคัญคือ
ประโยชน์ที่มีต่อเราในการคาดการณ์หรือไม่ ไม่ใช่ว่าจะต้อง
ทราบข้อเท็จจริงใด ๆ8

ผลกระทบจาก AI ต่อปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่าง
มาก



“ ในหลาย ๆ ด้าน ปี 2020 คืออีกปีที่ยังคงตอกย้ำากระแสนี้อย่างต่อเนื่อง 
ผมเชื่อมาตลอดว่าเวลาเดินทางทำางานที่ลดลงและการทำางานจาก
ที่บ้านที่แพร่หลายมากขึ้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจาก
ความสามารถของเทคโนโลยีในการลดข้อจำากัดด้านระยะทางที่เคย
เป็นอุปสรรคในการทำาธุรกิจ สถานการณ์ระบาดคือสิ่งที่ทำาให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมจากเดิมที่เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้รับการให้ความสำาคัญ
มากนัก ”Rafael Bloom

แม้ว่าเราจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ แต่ก็ถือว่ายังมีอรรถประโยชน์ให้เราได้ใช้สอยไม่มาก
ก็น้อย เรากำาลังทำางานภายใต้นวัตกรรมที่ไม่เพียงแต่จะมีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราจับต้อง
ได้ในหลาย ๆ ด้านแล้วตามที่ได้กล่าวถึงไป และเชื่อว่าเทรนด์
ดังกล่าวจะแพร่ขยายต่อไปเรื่อย ๆ

และในอนาคตต่อจากนี้ การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตหลังจากปี 2020 อาจแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 
เนื่องจากมีโอกาสที่เป็นไปได้อยู่อย่างไม่จำากัด โดยเฉพาะใน
ส่วนของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทหลาย ๆ ด้านระหว่าง
สถานการณ์แพร่ระบาด เพื่อช่วยในการวางแผนและกำาหนด
มาตรการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยน 
ปรับตัวและอยู่รอด การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลอย่าง
สมบูรณ์แบบจึงเป็นสิ่งจำาเป็น สิ่งนี้จะทำาให้เราสามารถเตรียม
ระบบการทำางาน บุคลากรและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้พร้อม
สำาหรับการปรับใช้เทคโนโลยีอย่าง AI, การเรียนรู้ของเครื่อง 
และ Deep Learning

“ ในด้านของมุมมอง ผมเชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจยังต้องทำาความเข้าใจ
กับ AI พอสมควร และนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องผลักดัน AI สามารถช่วย
ในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้คน เช่น การประเมินโอกาสที่
จะได้รับอนุมัติเงินกู้ หรือการทำาประกันภัย AI จะเริ่มถูกนำามาใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์เหล่านี้เนื่องจากเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ไม่ใช่แค่เพราะเป็น
เรื่องที่น่าลองทำาเพียงเท่านั้น ”Rafael Bloom

เชื่อกันว่า AI และ Big Data จะยังคงเป็นกลจักรที่สำาคัญใน
โลกดิจิตอลต่อไป ในขณะที่จำานวนข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเป็น
ทวีคูณ ขีดความสามารถของ AI ก็จะต้องก้าวให้ทันกันเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่รอบด้านมากขึ้นและทำาให้ผู้คนคุ้นเคย
กับการใช้งานในชีวิตประจำาวันมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม 
เทคโนโลยีอย่าง 5G คาดว่าจะมีผลอย่างมากต่อความสามารถ
ในการใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เนื่องจาก
จะต้องมีการรับส่งข้อมูลเรียลไทม์จำานวนมหาศาลเพื่อการ
วิเคราะห์ผลและเรียนรู้

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันที่มีจำานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และ AI จะ
ถือเป็นวิถีใหม่ โดยเราจะต้องเจอกับอุปสรรคจากจำานวน
ข้อมูลมหาศาลที่มีการสื่อสารระหว่างกัน

“ การเพิ่มขึ้นของปริมาณข้อมูลที่เราใช้จะไปถึงจุดที่การใช้งานพลังงาน
ส่วนใหญ่จากโลกใบนี้จะถูกผลิตขึ้นเพื่อรองรับอุปกรณ์ IT เป็นสำาคัญ 
เราจึงต้องค้นหาวิธีที่คุ้มค่าในการนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังโดยใช้
ข้อมูลปริมาณที่น้อยที่สุด และใกล้กับผู้ใช้ปลายทางมากที่สุดเพื่อให้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ”Simon Besteman

อนาคตของ AI: พัฒนาการด้านเทคโนโลยีเทียบ
กับมุมมองที่เกิดขึ้น



คงปฏิเสธไม่ได้ว่าน่ีคือทศวรรษใหม่ท่ีน่าต่ืนเต้นสำาหรับ AI, การ
เรียนรู้ของเคร่ือง และระบบวิเคราะห์ข้อมูลระดับองค์กร แต่เพ่ือ
ตอบสนองเง่ือนไขเหล่าน้ี หน่วยงานของคุณจะต้องเตรี
ยมขีดความสามารถในการประมวลผลและเทคโนโลยีจัด
เก็บข้อมูลท่ีเพียงพอ โดยการคาดการณ์ปริมาณข้อมูล
ท่ีจะเพ่ิมข้ึนและการใช้งานด้าน AI ท่ีจะเข้ามาเก่ียวข้อง 
วิธีน้ีจะช่วยให้คุณพร้อมสำาหรับการทำางานในอนาคต และใช้
ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มท่ีเพ่ือให้ธุรกิจของคุณสามารถ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
ท่ีจะช่วยในการส่งเสริมนวัตกรรมและขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา

1. Techjury - https://techjury.net/blog/big-data-statistics/#gref

2. O’Reilly - https://www.oreilly.com/radar/ai-adoption-in-the-enterprise-2020

3. Wired - https://www.wired.co.uk/article/cancer-risk-ai-mammograms

4. IFC - https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7c21eaf5-7d18-43b7-bce1-
864e3e42de2b/EMCompass-Note-75-AI-making-transport-safer-in-Emerging-Markets.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=mV7VCeN

5. ItProPortal - https://www.itproportal.com/features/ai-digital-skills-and-data-growth-
dominate-the-analytics-agenda-in-2020/

6. Statista - https://www.statista.com/topics/1464/big-data/

7. Techjury - https://techjury.net/blog/big-data-statistics/#gref

8. The Deming Institute - https://deming.org/management-is-prediction
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เกี่ยวกับ Kingston
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พิจารณาแนวทางในการเตรียมพร้อมศูนย์ข้อมูลของคุณและปรับปรุงขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลไปกับ Kingston Technology บริษัทที่เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในด้าน IT ณ 
ปัจจุบันในกลุ่มบริษัท Fortune 500

©2021 Kingston Technology Far East Corp. (Asia Headquarters), No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan. 
สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ

#KingstonIsWithYou

https://www.kingston.com/solutions/servers-data-centers

