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8. Mesh App and Service Architecture (MASA)

MASA นี้คือการที่ mobile application web application 
desktop application และ internet of thing application เชื่อมต่อ
ไปยงับรกิาร Backend จ�านวนมากเพือ่สร้างสิง่ทีผู่ใ้ช้งานอย่างเรามอง
เห็นว่าเป็น Application ใดๆ โดยสถาปัตยกรรม MASA นี้จะท�าการ
น�าเสนอบริการ ให้อยู่ในรูปของ application interface เพื่อเชื่อมต่อ
ไปยงับริการอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเรว็ และเพิม่ขยายได้ง่าย ซึง่ผูใ้ช้งานนัน้
จะสามารถน�าอุปกรณ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็น PC, Notebook, Smartphone 
รถยนต์ไร้คนขบัเข้ามาเชือ่มต่อกบับรกิารในสถาปัตยกรรม MASA ได้
อย่างอิสระ และเข้าถึงข้อมูลหรือบริการต่างๆ ได้อยู่ตลอดเวลาแม้จะ
เปลีย่นอุปกรณ์ทีใ่ช้งานไปตามอริยิาบถใดๆ กต็าม ท�าให้การเชือ่มต่อ
บริการไม่ขาดตอน

9.  Digital Technology Platforms
Digital Technology Platform จะเป็นฐานแบบ Building 

Block ที่ส�าคัญซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวไปสู่การเป็น Digital 
Business ได้ โดยในการเปลี่ยนธุรกิจให้กลายเป็น Digital Business 
นี้จะมีจุดที่ต้องมุ่งเน้นด้วยกัน 5 ประเด็น ได้แก่ 

1) Information Systems 
2)  Customer Experience 
3)  Analytics and Intelligence 
4)  Internet of thing 
5)  Business Ecosystems 
ซึ่งแต่ละองค์การอาจจะมุ่งเน้นในประเด็นเดียวหรือหลาย

ประเด็นที่แตกต่างกัน และอาจใช้ Digital Technology Platform ที่
แตกต่างกันไปก็ได้

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากฉบับที่แล้วต่อ
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และการรับมือด้านความปลอดภัย
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10. Adaptive Security Architecture
ทั้ง 9 เทคโนโลยีข้างต้นจะส่งผลกระทบท�าให้การรักษาความ

ปลอดภัยมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกเป็นอย่างมาก โดยการรักษาความ
ปลอดภยัขัน้พื้นฐานให้กบัเหลา่อุปกรณ์ Internet of thing นัน้ ควรจะ
เป็นสิ่งที่องค์การต้องด�าเนินการได้ ซึ่งการติดตามผู้ใช้งาน และ
พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นสิ่งที่ส�าคัญ อย่างไรก็ดี Internet of 
thing เองน้ันก็เป็นปัญหาแก่เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความ
ปลอดภัย เป็นเพราะอุปกรณ์มีอยู่หลากหลายผู้ผลิต application 
หลากหลายผู้พัฒนาท�าให้มีช่องโหว่ที่เปิดกว้างค่อนข้างมาก และยัง
ต้องการวธิกีารในการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัทีแ่ตกต่างกัน
ออกไป

จะเห็นได้ว่าแนวโน้มเทคโนโลยีของ Gartner นั้น อาจจะยัง
ไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยซะทเีดยีว 
อันสืบเน่ืองมาจากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่าน การใช้งาน
เทคโนโลยีในการท�าธุรกรรม การปรับตัวขององค์การ รวมถึงการ
ยอมรับในตัวเทคโนโลยีที่ส่วนใหญ่ยังเป็นแบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป 
หรืออยู่ในช่วงของการประเมินความคุ้มค่า และเหมาะสม จะมีเพียง
ไม่กีอ่งค์การท่ีเร่ิมน�ามาประยกุต์ใช้เนือ่งจากมคีวามพร้อมทัง้ด้านทนุ 
บุคลากร การบริหารจัดการ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี 

ดังนั้น ส�าหรับประเทศไทยองค์การผู ้เชี่ยวชาญในระดับ
ประเทศอย่าง IMC Institute โดย ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ จึงได้ท�าการ
ศึกษาวิเคราะห์แน้วโน้มเทคโนโลยีของ Gartner แล้วสรุปแนวโน้ม
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ไว้ดังนี้

1) Cloud Computing
ในปัจจุบัน Cloud Computing ก�าลังเข้ามาเข้ามามีบทบาท

ส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่ง 
ถกูบ่งชีด้้วยปัจจยั และข้อมลูประกอบต่างๆ ในเชงิของการลงทนุ และ
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะแนวโน้มของตลาดโลกที่มี
ผลกระทบต่อวงการ IT ของไทย ซึ่งจะพบว่า Tradition IT ด้าน IT 
Infrastructure (การลงทุนจัดหา Hardware) ลดลงไปอย่างต่อเนื่อง
สวนทางกับตลาด Public Cloud (บริการเช่าHardware/Software/
Framework Cloud service) ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยคาดการณ์
ว่าตลาด Tradition IT ด้าน IT Infrastructure จะเหลือเพียงแค่ 55% ต่อฉบับหน้าอ่าน

ในปี 2019 นอกจากนี้ ตลาด Cloud Computing ท�าให้ผู้ให้บริการ
เปลี่ยนไป ซึ่งกลับกลายเป็นว่าผู้น�าในตลาด Cloud Computing  
Infrastructure กลับกลายเป็นองค์การที่ไม่เคยผลิต Hardware  
มาก่อน เช่น Amazon Web Services หรือ Microsoft เป็นต้น ซึ่งมี 
ความเข้าใจ มีศักยภาพ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน 
service ค่อนข้างสูง รวมถึงทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญจ�านวนมาก 

ประกอบกับในปัจจุบันองค์การต่างๆ ในประเทศไทยก็หันมา
ใช้ Software หรอื application ทีเ่ป็น SaaS (Software as a Service) 
หรือใช้บริการแบบเช่าซื้อมากขึ้น แม้แต่หน่วยงานภาคการเงินการ
ธนาคารหลายแห่งก็มีการใช้ software SaaS จากต่างประเทศอย่าง 
Salesforce Google Apps และ Microsoft Office 365 นอกจากนี้ยัง
มีผู้พัฒนา software รวมถึงกลุ่ม Start up จ�านวนมากที่หันมาใช้
บริการ IaaS (Infrastructure as a Service) หรือ PaaS (Platform as 
a Service) อย่าง Amazon Web Services หรือ Microsoft Azure 
กระแสการใช้ Cloud Computing ในอนาคตจะยิ่งมีมากขึ้นกว่าเดิม 
และอาจกลายเป็นรปูแบบหลกัทีท่กุองค์การเลอืกมาใช้งาน มากกว่า
รปูแบบเดิมๆ ทีต้่องจดัหา ดูแลรกัษาเองซึง่ใช้งบประมาณในการลงทนุ
ที่ค่อนข้างสูงในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง

2) Big Data Analytics
Big Data ในประเทศไทยนัน้ หลายองค์การเริม่มกีารวางแผน 

เตรยีมความพร้อมเพือ่น�ามาใช้งานอย่างจรงิจงัในช่วงหนึง่ถงึสองปีที่
ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในกลุม่อตุสาหกรรมโทรคมนาคม 
และสถาบันการเงิน เริ่มมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านนี้ 
มากขึน้ มกีารจดัหาเทคโนโลยจีดัเกบ็ และบรหิารจดัการข้อมลูจ�านวน
มหาศาล และเริ่มมีการคิดที่จะน�าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางการท�าธุรกิจใหม่ๆ ให้ได้ข้อมูลการตลาด และลูกค้ามากขึ้น 
ตลอดจนภาครัฐก็ให้ความส�าคัญกับเรื่องของ Open Data และม ี
นโยบายในการที่จะพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซ่ึงก็มี
ส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลกั
ทีท่�างานในด้านนีม้าอย่างต่อเนือ่ง มกีารจดักจิกรรม และความร่วมมอื
ต่างๆ ในกลุ่มนักพัฒนา และสถาบันการศึกษา มีการเริ่มให้ความ
ส�าคัญกับอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) มากขึ้น  
โดยมีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ๆ ทางด้านนี้ อาทิ 
หลักสูตรปริญญาตรีด้าน Data Science ของสถาบันเทคโนโลย ี
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั หรอืการจดัสมัมนาของ Data Science User 
Group

คาดว่าปี 2018 ความตืน่ตวัทางด้านนีจ้ะมมีากยิง่ขึน้ หลายๆ 
องค์การจะเริ่มให้ความสนใจกับการน�าข้อมูลขนาดใหญ่ไปวิเคราะห์ 
โดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคาร การตลาด โทรคมนาคม และ 
ค้าปลีก มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น ให้ความส�าคัญกับการ
ท�า Data Visualization และเริ่มมีการท�า Predictive Analytics รวม
ทัง้ความต้องการนกัวทิยาศาสตร์ข้อมลูทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะกจ็ะ
เพิ่มมากขึ้น


