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ยักษ์ใหญ่สีฟ้า (Big Blue) ฉายาของไอบีเอ็มบริษัทผู้ท�า

คอมพวิเตอร์ของใหญ่ไล่มาเลก็ วจิยัเรือ่งทีจ่ิว๋ลงไปถงึระดบันาโน ผลิต

สารพันเครื่องงาน (machines) เป็นบริษัทด้านไอทีที่แผ่ไพศาล

พนักงานหลักแสนทั่วโลก โดยก่อต้ังมาเกินศตวรรษแล้วตั้งแต่ ค.ศ.

1911 สร้างสิ่งที่โลกตะลึงมามากมาย มีผลงานรางวัลโนเบลขึ้นแท่น

ไปหกคนและเกียรติประวัติอื่น ๆ อีกมาก สิ่งที่ติดตาถามหาจ�าได้มา

นานเห็นจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ อันเรียกขานไปทั่วปฐพีว่า 

“ไอบีเอ็ม พีซี” (IBM PC)

เครื่องคอมฯ ยี่ห้อนี้วิ่งตามแอปเปิล (Apple) 8 บิตมา แต่เจ้า 

16 บติ (CPU 8086/8088) ของผูม้าทหีลงัดงักว่ากวาดตลาดล่าง จอง

พื้นที่วงการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีท�าให้ชื่อยักษ์สีฟ้าพองโตไปทั่ว

ส�านักงานและประจ�าบ้านหลายมมุโลก ในประเทศไทยมคี�าคุน้เคยว่า 

“เครื่องไอบีเอ็มพิมพ์งานเวิร์ดราชวิถี ใช้ดีจึงบอกเพื่อน” ประโยค

ติดปากนี้มาเมื่อพบว่าเครื่องคอมฯ รุ่นแรก ๆ ใช้ท�างานเอกสารดีกว่า

เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้าที่เคยเฟื่องมาก่อนในยุคเก่านั้น พนักงานธุรการ

วัยใกล้เกษียณคงจ�าได้ดีเพราะกว่าจะยอมเปลี่ยนฝืนตนเองมาจาก

เครือ่งพมิพ์ดดีโอลิมเปีย (Olympia) เพือ่มาหัดใช้คอมพวิเตอร์ครัง้แรก

เล่นเอาเหน่ือยเพราะกลัว เป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ในยุคข้อต่อ

เทคโนโลยีนั้นอยู่หลายปี

เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์
สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI)

ไอบีเอ็ม (IBM) กับคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม

ชื่อเสียงมุมอื่น ... ไอบีเอ็มเป็นผู้มีพละก�าลังด้านจ�านวน 

สทิธบิตัร (patent power) แถวหน้าของโลกมาอย่างยาวนานด้วยการ

ทุ่มจริงจังในศูนย์วิจัยกว่าสิบแห่งกว่าสามพันมันสมองสร้างผลงาน 

จนมาถึงข่าวการลงงบร่วม $3 พันล้านเหรียญกับงานวิจัยสมอง

สังเคราะห์และการค�านวณเชิงควอนตัม (synthetic brains & quan-

tum computing) กับเวลา 5 ปีตั้งแต่กลาง ค.ศ.2014 มานี้

ไอบเีอม็ตระหนกัว่ายคุซลิกิอนก�าลงัจากไป เพราะไม่สามารถ

เป็นวสัดทุีร่องรบักบัความซบัซ้อนของโลกค�านวณอนาคตทีม่ากขึน้ ซ่ึง

นั่นก็เป็นไปตามการคาดการณ์ด้วย กฎของมัวร์ (Moore’s law) 

แนวทางวิจัยของยักษ์สีฟ้าจึงได้ขยับมาทางที่จะต่อยอดเทคโนโลยี

ด้านนาโนฯ เพื่องานไอทีกับช่วงหลังยุคซิลิกอนที่ว่านั้น จึงได้ก้าว 

เข้ามาสู่สาขาการค�านวณแบบควอนตัมด้วย … เป็นทศิทางธรุกจิของ

ไอบเีอม็แนวใหม่ทีก่�าลงัท้าทายขึน้ไปอกีมาก มากไปจากโลกของสาร

กึ่งตัวน�าที่ใช้ท�าทรานซิสเตอร์ ไอซี หรือหน่วยประมวลผลอุปกรณ ์

พื้นฐานการค�านวณที่เคยทรงพลัง ดังและเพื่องฟูมานานหลาย

ทศวรรษก่อนหน้า

ไม่เพียงจัดสรรงบเอง บริษัทนี้ยังได้รับงบจากภาครัฐด้าน

ความมั่นคง (US intelligence - IARPA) ก้อนใหญ่ระยะหลายปีกับ

ภารกจิเครือ่งค�านวณควอนตมั ข่าวนีด้แูปลกมากเพราะไม่ปิดซ่อนกนั
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แล้ว ช่วงปีก่อน ๆ หน้า หากไม่มีข่าวจากสโนว์เดน 

(Edward Snowden) น�ามาแฉก็จะไม่ทราบกันว่า

มีแอบไปท�าภารกิจมูลค่าสูง 80 ล้านเหรียญกันท่ี

มหาวทิยาลยัแมริแลนด์ (CollegePark Campus) 

ซึ่ ง เป ็นงานท่ี รัฐบาลอเมริ กันอยากได ้มาใช ้ 

“ถอดรหัสภารกิจยาก ๆ”  … บัดนี้ควอนตัม

คอมพิวเตอร์จึงเป็นภารกิจท่ีปิดไม่อยู่แล้วจริง ๆ 

และไอบีเอ็มก็เป็นหนึ่งในหลายบริษัทดังแม้มา

ทีหลังแต่ก็เปิดตัวเอาจริง !

ท้ายปี ค.ศ.2015 โครงการงบ IARPA นี้

รายงานว่าไอบเีอ็มท�าหน่วยค�านวณควอนตมัได้อยู่

ที่ 8 คิวบิตบนเทคโนโลยีชิปตัวน�ายวดยิ่ง แล้วก็รีบ

เปรยศักยภาพมาล่วงหน้าแบบชัดถ้อยชัดค�าว่า 

หากท�าได้สัก 50 คิวบิตเมื่อใด เครื่องท่ีว่าน้ีจะน�า

หน้าความสามารถของเหล่าซุปเปอร์คอมฯ (super computer) ของ

โลกที่มีใช้อยู่ทั้ง 500 อันดับความเร็วแรก แม้จับมาร่วมมือกันก็ยังคง

แพ้ความเร็วของควอนตัมคอมฯ … ขนาดนั้นเลย !

ถึงกลางปี ค.ศ.2016 ไอบีเอ็มมาอีกครั้ง แถลงเปิดให้ทดสอบ

ต้นแบบขนาด 5 ควิบติโดยผ่านเข้าไปใช้งานทางคลาวด์ (cloud) สร้าง

ความตื่นเต้นให้วงการการค�านวณโลกเป็นอย่างมาก (www.re-

search.ibm.com/quantum)

ส่วนแนวท่ีนักประยกุต์มองและกล่าวถงึการใช้งานในอนาคต 

ยังคงเป็นเรื่องส�าหรับคนคอวิชาการหนัก ๆ ทั้งด้านงานวิจัยเคมี 

ฟิสกิส์ฯ เช่น เพือ่การค�านวณหาสตูรยาใหม่แบบทีล่ดการทดลองรวม

ทอนความผดิพลาดและความเส่ียงให้ต�า่ลงได้ด้วย น�าไปสู่การแข่งขนั

หานวัตกรรมใหม่เอี่ยมได้เร็วขึ้น หรือต่อขยายอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้

คกึคกัมากขึน้จากการค�านวณท่ีเรว็ย่ิงยวดของเครือ่งน้ัน ท้ังน้ีโครงการ

ของกูเกิลด้านการรู ้จ�า การเรียนรู ้ของเครื่องค�านวณ (machine  

learning & cognitive computing) และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก็มี

กล่าวถึงว่าจะใช้งานเครื่องค�านวณแห่งอนาคตแนวน้ันร่วมประมวล

ผลให้เช่นกัน

โลกไอทีเดิมก�าลังมุ ่งสู ่หลังยุคซิลิกอนและมีอุปสรรคกับ

ปริมาณข้อมูลมหาศาล (Big Data) ที่สูงขึ้นรายวันแบบคาดคะเนได้

ยาก ควอนตัมคอมฯ จึงเป็นความหวังอันทรงพลังที่จะมาปรับใช้ใน

อนาคตแน่ … แม้เครือ่งทีว่่ายังอยู่กับเฉพาะนักวจิยัเป็นผู้ได้เล่นใช้เพือ่

ค้นหา สร้างงาน โดยยังห่างจากการใช้แบบบ้าน ๆ มาก และแม้ปีที่

ประธานาธบิดทีรัมป์ได้รับต�าแหน่งโลกยงัไปไม่ถงึยคุควอนตมัเต็มตัว 

แต่สญัญาณบ่งชีก้ารมารวมอยู่ในงานไอทีหลักของโลกได้ปรากฏมาก

ขึ้นแล้ว นอกจากไอบีเอ็มก็ยังมีกูเกิล D-Waves และอีกหลากหน่วย

วิจัยของหลายประเทศ จึงก�าลังจะมีทั้งการเฮและโฮหนักขึ้นอีกครั้ง

แน่นอนในอนาคต (เพราะดีใจที่เร็วแรงจัดเมื่อใช้ท�างาน และเสียใจ

เมือ่ข้อมลูความลบัถูกละเมดิอย่างเรว็เช่นกนัหากใช้งานโดยมจิฉาชพี

หรือภารกิจลับของทางการ)

จากยุคของหน่วยประมวลผล 8086/8088 ในไอบีเอ็มพีซี  

16 บิตท่ีดังสุดขีด ก�าลังมาสู่ยุคไอทีควอนตัมท่ีต้องมาตามดูกันว่า 

ไอบีเอ็มจะย้อนพลิกโลกวิจัยและพัฒนาสร้างให้คนท่ัวไปใช้ได ้

ไหวไหม แบบไหน และเมื่อใดกับว่าท่ีอุตสาหกรรมเครื่องค�านวณ

พันธุ์ใหม่ที่ยังได้ไม่กี่คิวบิตนั้น

มาเอาใจช่วยยกัษ์สฟ้ีาให้กลบัมาเกดิใหม่ท�านอง … จากยุค 

“ไอบีเอ็ม พีซี” (IBM PC) สู่ “ไอบีเอ็ม คิวซี” (IBM QC) “ควอนตัม

คอมฯ ใช้ดี จึงบอกเพื่อน” !

อธิบายศัพท์เทคโนโลยีใหม่:

กฎของมัวร์ (Moore’s law) มัวร์ (Gordon E. Moore) ผู้ร่วม

ก่อตั้งบริษัทอินเทล ระบุเมื่อ ค.ศ.1965 ว่า เทคโนโลยีไมโคร

อิเล็กทรอนิกส์จะสามารถบรรจุส่วนประกอบเล็ก ๆ ได้เป็นสองเท่า

ขณะที่ใช้พื้นที่เท่าเดิมและราคาจะต�่าเหลือครึ่งของมูลค่าเดิมในทุก

ช่วงเวลา 18 เดือน อุปกรณ์เครื่องใช้จึงจะเล็กและถูกลงตามไปด้วย 

… จาก “ไมโคร” หนึ่งในล้านส่วนไปสู่หนึ่งในพันล้านส่วนของระดับ 

“นาโน” เข้าสู่ย่านวิทยาการควอนตัมต่อไป

คิวบิต  คือ หน่วยพื้นฐานเสมือน “บิต” ในคอมพิวเตอร์ทั่วไป 

(ปกติ 2 บิตมี 4 ค�าตอบ คือ 00 01 10 และ 11 ประมวลผลได้ทีละ 

ค�าตอบ) หากเป็นของคอมพวิเตอร์เชงิควอนตมัทกุควิบติจะประมวล-

ผลได้ค�าตอบทั้งหมดนั้นในครั้งเดียว ประสิทธิภาพจึงพุ่งข้ึนแบบ 

เอกซ์โพเนนเชยีลตามจ�านวนคิวบติทีเ่พิม่ขึน้ … ย่ิงมากย่ิงเร็วย่ิงทิง้ห่าง !


