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Dell Technologies จดังานสมัมนาใหญ่ประจ าปี Dell Technologies Forum 2019 ภายใตธ้มี Real Transformation 
พรอ้มอปัเดตเทคโนโลยลี่าสุดเพื่อสนบัสนุนการพลกิโฉมธุรกจิของทุกอุตสาหกรรมสู่ยคุดจิทิลั รวมไปถงึแนะน าโซลู
ชนัใหม่จาก Dell Technologies ซึง่ช่วยใหทุ้กองคก์รสามารถเตรยีมความพรอ้มส าหรบัรบัมอืต่อความเปลีย่นแปลงที่
จะเกดิขึน้ในอนาคตไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
ในการยา่งเขา้สู่ปี 2020 นี้ Dell Technologies จะโฟกสัทีก่ารน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยพลกิโฉมการด ารงชวีติของ



มนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาในสงัคมทีม่คีวามยุง่ยากและซบัซอ้น ทีส่ าคญัคอื Dell Technologies ยดึหลกัความ
เป็นส่วนบุคคล (Privacy) ในการช่วยผลกัดนัลกูคา้ไปขา้งหน้าเพื่อท า Digital Transformation นอกจากนี้ Dell 
Technologies ยงัตระหนกัถงึปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มและไดอ้อกโปรแกรมเพื่อดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มมากมาย เช่น 
การใชว้สัดุรไีซเคลิในการผลติอุปกรณ์ฮารด์แวร ์เป็นตน้ 

 
เทคโนโลยเีป็นหวัใจส าคญัในการช่วยผลกัดนัการพฒันาของมนุษยชาต ิคาดการณ์วา่ในอกี 10 ปีขา้งหน้าเทคโนโลยี
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชวีติเราอยา่งแทจ้รงิ โดย 5G, Internet of Things (IoT) และ AI จะเป็นเทคโนโลยบุีกเบกิ
ไปยงัจุดนัน้ ดงัทีเ่ราไดเ้ริม่เหน็กนัแลว้ในปัจจุบนั เช่น ตูเ้ยน็อจัฉรยิะสามารถสัง่ซือ้ของออนไลน์ไดโ้ดยอตัโนมตัเิมือ่
เหน็วา่ของก าลงัจะหมด, ระบบ IoT ในอุตสาหกรรมการผลติสามารถตรวจสอบสายการผลติไดด้ว้ยตนเองและผลติ
สิง่ของใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ณ ขณะนัน้ หรอืสนามบนิ Shangi ใชหุ้่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัใิน
การใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่วหรอืผูใ้ชบ้รกิารสนามบนิ เป็นตน้ เหล่านี้ตอ้งขอบคุณเทคโนโลย ีIoT, Data Analytics และ 
AI ทีเ่ขา้มาสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิ 
เทคโนโลยยีคุใหม่ทีจ่ะเขา้มาเปลีย่นแปลงบรบิทหรอืปฏริปูรปูแบบของการด ารงชวีติของเราในปี 2030 รวม 5 
รายการ ดงันี้ 
1. Networked Reality 
Networked Reality หรอืเครอืขา่ยของระบบเสมอืนจรงิ กล่าวคอื ในอกี 10 ปีขา้งหน้า โลกเสมอืนจรงิ (Virtual 
Reality) หรอืโลกไซเบอร ์(Cyberspace) จะซอ้นทบักนักบัโลกแห่งความเป็นจรงิทีม่นุษยอ์าศยัอยู ่โดยมสีาเหตุมา
จากการทีส่ภาพแวดลอ้มดจิทิลัขยายออกไปเกนิกวา่โทรทศัน์ สมารต์โฟน หรอือุปกรณ์ในการแสดงผลอื่นๆ ท าให้
มนุษยส์ามารถกา้วขา้มไปมาในแต่ละโลกไดอ้ยา่งอสิระและไรร้อยต่อ 
2. Connected Mobility and Networked Matter 
ยานยนตจ์ะเชื่อมต่อเขา้ดว้ยกนั และเชื่อมโยงกนัเป็นเครอืขา่ย อาจกล่าวไดว้า่ในอนาคตยานยนตจ์ะกลายเป็น
คอมพวิเตอรท์ีเ่คลื่อนทีไ่ด ้และมคีวามชาญฉลาด มนุษยส์ามารถวางใจใหย้านยนตเ์หล่านี้พาไปสง่ถงึจุดหมาย
ปลายทางโดยไม่ตอ้งกงัวลวา่จะชนอะไร เพราะยานยนตส์ามารถสื่อสารและทราบต าแหน่งของกนัทัง้หมด รวมไปถงึ
สามารถรูไ้ดด้ว้ยตนเองวา่เมื่อไหร่จะตอ้งเขา้ศนูยเ์พื่อตรวจสภาพ 
3. From Digital Cities to Sentient Cities 
เมอืงดจิทิลัในปัจจุบนัจะพฒันาสู่เมอืงทีร่บัรูค้วามรูส้กึได ้โดยอาศยั Smart Objects และอุปกรณ์ IoT รวมไปถงึมี



ระบบรายงานผลดว้ยตนเอง สง่ผลใหเ้มอืงรบัรูถ้งึสภาพแวดลอ้มรอบตวัทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการจราจรหรอืมลภาวะ 
ทัง้ยงัสามารถสื่อสารกนัเพื่อบรหิารจดัการสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมต่อการด ารงชวีติของมนุษยไ์ด ้
4. Agents and Algorithms 
มนุษยจ์ะไดร้บัการดแูลจาก “ระบบปฏบิตักิารเพื่อการด ารงชวีติ (Operating System of Living)” ทีเ่ป็นของตวัเอง ที่
สามารถคาดเดาถงึความตอ้งการของเราและใหก้ารสนบัสนุนภาระกจิต่างๆ ในแต่ละวนัไดแ้บบเชงิรุก อาจกล่าวได้วา่
มนุษยจ์ะมผีูช้่วนส่วนตวัในอนาคตทีจ่ะท าใหม้เีวลาวา่งไปท าอยา่งอื่นไดม้ากขึน้ 
5. Robot with Social Lives 
หุ่นยนตจ์ะกลายมาเป็นหุน้ส่วนในชวีติของมนุษย ์ช่วยเพิม่ทกัษะและขยายขดีความสามารถดา้นต่างๆ ทัง้ยงัแบ่งปัน
ความรูใ้หมท่ีไ่ดร้บัไปยงั Social Robot Network เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันานวตักรรมและความกา้วหน้าแบบ
เรยีลไทม ์

 
Dell Technologies ระบุวา่ ขอ้มลูจะกลายเป็นสิง่ล ้าค่าในยคุดจิทิลั เนื่องจากเราสามารถน ามาใชส้รา้งมลูค่าหรอืต่อ
ยอดธุรกจิต่อไปได ้และเมื่อเรามขีอ้มลูเพยีงพอ AI กจ็ะสามารถแสดงความสามารถออกมาไดเ้ตม็ที ่กลายเป็น
หุ่นยนตท์ีเ่ขา้มาช่วยแบ่งเบาภาระของเรา คาดการณ์วา่ขอ้มลูดจิทิลัจะมปีรมิาณพุ่งสงูถงึ 163 Zetabytes ภายในปี 
2025 นี้ 
 
โนโลยสี าคญั 5 ประการทีก่ าลงัเขา้มาสนบัสนุนการท า Digital Transformation ในขณะนี้ ไดแ้ก่ 

- AI: เทคโนโลย ีAI ไมใ่ชเ่รือ่งใหม ่มมีานานกว่า 50 ปีแลว้ แต่เราเพิง่เริม่น ามาใชอ้ย่างจรงิจงัไมก่ีปี่มานี้เนื่องจากเรามขีอ้มลู
มากเพยีงพอทีจ่ะท าให ้AI สามารถแสดงความสามารถออกมาไดอ้ย่างเตม็ที ่

- Hybrid & Multi-cloud: แนวคดิเรือ่ง Hybrid Cloud และ Multi-cloud ชว่ยใหเ้ราสามารถประมวลผลงานสเกลขนาดใหญ่และมคีวาม
ซบัซอ้นเพื่อตอบโจทย์ความตอ้งการรูปแบบใหม่ๆ  ได้ 

- Edge Computing: งานบางประเภทตอ้งประมวลผลใกลก้บัอุปกรณ์ปลายทาง เพราะตอ้งการ Latency ต ่า เชน่ Self-driving Car 

- Software-defined: ใชซ้อฟต์แวรใ์นการควบคมุการท างานของระบบ IT และเชือ่มโยงแต่ละระบบเขา้หากนัดว้ย API เพื่อใหเ้กดิ
การท างานอย่างอตัโนมตัแิละไรร้อยต่อ 

- Workforce Modernization: ปรบัเปลีย่นประสบการณ์ของพนกังานให้มคีวามทนัสมยั ตระหนกัถงึความเป็นดจิทิลั เพื่อลดชอ่งวา่ง
ระหวา่งคนยุคปัจจุบนักบัคนยุคใหม่ 

การท า Digital Transformation ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ที ีสุ่ดตอ้งใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในยคุ Multicloud ซึง่ Dell 
Technologies พรอ้มสนบัสนุนการท า Digital Transformation ใหแ้ก่ทุกองคก์ร ไมใ่ช่เพยีงแค่น าเสนอโซลชูนัดจิทิลั
ในรปูของโปรเจก็ตแ์ลว้จบไป แต่เป็นการสรา้ง Journey ไปพรอ้มกบัลกูคา้โดยยดึเป้าประสงค์เชงิธุรกจิเป็นส าคญั 
แลว้กา้วเดนิไปสู่จุดหมายดว้ยกนั 



 
Dell Technologies น าเสนอการท า Digital Transformation ครอบคลุมทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ IT Infrastructure, Digital 
Workforce, Cybersecurity และ Application โดยมทีมีวศิวกรผูเ้ชีย่วชาญคอยใหค้ าปรกึษา แนะน าแนวทางปฏบิตัทิี่
ดทีีสุ่ด รวมไปถงึวางแผนกลยทุธเ์พื่อใหก้ารท า Digital Transformation ประสบความส าเรจ็ตามเป้าประสงคเ์ชงิธรุกจิ
ทีไ่ดต้ัง้เอาไว ้
 

 






