
ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์



Direction – Sustainable Development Goals



Direction

ขนส่ง

ไฟฟ้า

ความร้อน



Disruptive Technology

ที่มา : Technopedia



Impact of Disruptive Technologies

ที่มา : McKinsey Global Institute, May 2013.

McKinsey Global Institute ได้ประเมินอีกด้วยว่า การใช้
เทคโนโลยีทั้ง 12 ประเภทดังกล่าว จะสามารถท าให้เกิดผล
กระทบทางเศรษฐกิจ มูลค่ารวมประมาณ 14 – 33 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ในปี 2025 ซึ่งการประเมินดังกล่าว 
ไม่ใช่แค่เพียงการคาดเดา แต่เป็นการวิเคราะห์เชิงลกึ จาก
การใช้งานที่ส าคัญ และสามารถสร้างมูลค่าได้ได้หลายๆ
แนวทาง รวมทั้งความต้องการส่วนเกินของผู้บริโภค ซึ่งเป็น
ผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น มีราคาถูกลง สิ่งแวดล้อมที่สะอาด
มากขึ้น และดีต่อสุขภาพมากขึ้น



12 Disruptive Technologies

ที่มา : McKinsey Global Institute, May 2013.



12 Disruptive Technologies

ที่มา : McKinsey Global Institute, May 2013.



12 Disruptive Technologies

ที่มา : McKinsey Global Institute, May 2013.



Digital Technologies

ที่มา : https://disruptionhub.com/five-stage-tech-disruption/



Ubiquitous



Ubiquitous



Ubiquitous



Big Data

ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล 
(Volume) อยู่ในรูปแบบที่
หลากหลาย (Variety) และ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
(Velocity) สามารถน ามาใช้
วิเคราะห์สังเคราะห์สนบัสนุนการ
วางแผน การตัดสินใจ และ
ตอบสนองความต้องการในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต



Big Data Application

การใช้ประโยชน์จาก Big Data นั้นจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจที่
ซับซ้อนยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการรายบุคคลได้แม่นย ามากขึ้น และการเชื่อมโยงข้อมูลจะเป็น
อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ได้อาศัยการน าเข้าข้อมูลจากบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับอุปกรณ์ และ Applications ต่างๆในชีวิตประจ าวัน



Big Data – Internet Minute

ที่มา : https://jacobsmedia.com/wait-internet-minute/, April 9, 2018.

https://jacobsmedia.com/wait-internet-minute/


Big Data – Commercial Value

ที่มา : http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/20140920_GDC111.png



Big Data – In depth Analysis



Big Data – Commercial Value



การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เป็นเรื่องส าคัญมากในการบริหารจัดการในอนาคต 
โดยเฉพาะข้อมูลของสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือมีความไม่แน่นอนสูง จะต้องยิ่งให้
ความส าคัญเพื่อน ามาลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

Big Data – In depth Analysis



Rise of the Bots



Rise of the Bots



Rise of the Bots



Rise of the Bots



Robotic Process Automation - RPA



Robotic Process Automation - RPA



All about reality – VR AR MR XR

ที่มา : http://www.cloud4every1.com/2018/01/10/just-a-simple-post/



ที่มา : http://www.arreverie.com/blogs/ar-vr-mr-arreverie/

All about reality – VR AR MR XR



ที่มา : http://www.arreverie.com/blogs/ar-vr-mr-arreverie/

Extended Reality

Extended reality (XR) is a term referring to all real-and-virtual 
combined environments and human-machine interactions 
generated by computer technology and wearables. It includes 
representative forms such as augmented reality (AR), augmented 
virtuality (AV) and virtual reality(VR).

https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality
https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_virtuality
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality


Internet of Things (IoT)



Artificial Intelligence



Artificial Intelligence – Machine Learning



Artificial Intelligence – Machine Learning



3-D Printing



Energy Innovation – Smart Grid



Energy Innovation – Smart Grid



Energy Innovation – Smart Grid



Energy Innovation



German Architect Andre Broessel
believes he has a solution that 
can “squeeze more juice out of 
the sun”, even during the night 
hours and in low-light regions. His 
company Rawlemon has created 
a spherical sun power generator 
prototype called the beta.ray. His 
technology will combine 
spherical geometry principles 
with a dual axis tracking system, 
allowing twice the yield of 
a conventional solar panel in a 
much smaller surface area. 

Energy Innovation

http://www.rawlemon.com/
http://www.alternative-energy-news.info/technology/solar-power/photo-voltaics/


The wind lens is a 
modification on the wind 
turbine created by Professor 
Ohya from the Kyushu 
University as an attempt to 
be more efficient in 
production of electricity and 
less invasive to both humans 
and nature. While still in 
progress, the wind lens has a 
few changes in design which 
have led to impacts on how 
wind energy can be used and 
harnessed while changing 
how it impacts the world 
around us.

Energy Innovation – Wind Lenses

https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_turbine
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyushu_University


Energy Innovation –Algae Fuel

ที่มา : The 2010-2020 World Outlook for BioFuels, Wilson Jordão Filho, 2010.



Energy Innovation –Algae Fuel

ท่ีมา : https://inhabitat.com/influx_studio-wants-to-turn-chicagos-marina-city-into-an-algae-producing-co2-scrubbing-powerhouse/



A fuel cell is a device 
that converts 
chemical potential 
energy (energy 
stored in molecular 
bonds) into electrical 
energy. A PEM 
(Proton Exchange 
Membrane) cell uses 
hydrogen gas (H2) 
and oxygen gas (O2) 
as fuel. The products 
of the reaction in the 
cell are water, 
electricity, and heat. 

Energy Innovation – Fuel Cell



ROAD CHARGING
Equipment installed beneath the road surface could soon be wirelessly charging EV 
vehicles as they travel along UK motorways. 

Energy Innovation – Road Charging



Fin Tech – Distributed Ledger Technology

ที่มา : https://codeburst.io/distributed-ledger-technology-fundamentals-you-must-know-2d0f82628258



Fin Tech – Blockchain



Fin Tech – Bitcoin



Fin Tech – IOTA

OTA is an open source cryptocurrency founded in 
2015 by Anders Sønstebø and Serguei Popov. It 
runs on a system called "The Tangle", a form of 
directed acyclic graph (DAG) applied to a 
distributed ledger protocol. IOTA allows for free 
transactions on a decentralized network without 
the need for miners, blocks and chains. IOTA 
therefore significantly diverges from bitcoin and 
other blockchain based cryptocurrencies.



5 Stages of Disruption

ที่มา : https://disruptionhub.com/five-stage-tech-disruption/



Scenario Analysis

เหตุการณ์ในอดีตช่วยให้เราสามารถคาดเดาหรือพยากรณ์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะสั้นๆ และท าให้
เราทราบถึงว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดีใน
ระยะปานกลางหรือระยะยาว เราอาจจะไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนัก แต่เราก็
พอจะสามารถคาดเดาอย่างมีระบบได้ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในอนาคต



Scenario Analysis



Scenario Analysis



Global Risks



Enterprise Architecture

ที่มา : https://medium.com



Digital Transformation



Digital Transformation

Digital Transformation คือการที่องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนและปรบัปรุงองคก์รในหลากหลายมิติทั้งในเรื่อง
ของการบริหารจัดการ กระบวนการท างาน วิธีการท างาน ความรู้ ทักษะ และวิธีการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการ
สร้างวัฒนธรรมในการใช้งานระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด



แนวคิดของการพัฒนาที่
ท างานให้เป็น Digital 
Workplace นั้นก าลัง
ได้รับความสนใจ โดยที่
รูปแบบการท างานจะ
แตกต่างจากแต่เดิม มีการ
แบ่งปันข้อมูลกันมากขึ้น มี
โครงสร้างขององค์กร
น้อยลง (More flat) มี
ตอบสนองความต้องการที่ 
Real-time มากขึ้น และ
อัตโนมัติมากขึ้นกว่าเดิม
มาก ซึ่งต้องอาศัยการ
ประมวลผลข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาก

Digital Work



Digital Transformation Framework

ที่มา : http://blog.lnsresearch.com/dx



Disruptive Technology

Facebook.com/tanavichc
tanavich.c@gmail.com
089.009.0009


