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ปีแห่งการเปลีย่ นผ่านเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำ�ปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8.

Smart Spaces พื้นที่อัจฉริยะที่เกิดขึ้นจากการผสานการ
ท�ำงาน การแลกเปลี่ยนพบปะกันระหว่างผู้คน กระบวนการ
บริการ และสิ่งของต่างๆ จะเกิดมากขึ้นทั้งในโลกจริง และในโลก
เสมือนเพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ ทั้งในการใช้ชีวิต และ
การท�ำงาน โดยเป็นการต่อยอดมาจากเทคโนโลยี Smart City,
Digital Workplace, Smart Home และ Connected Factory ซึ่งจะ
ท�ำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการด�ำเนินชีวิตของเรามากขึ้น
9. Digital Ethics and Privacy ในระหว่างที่เทคโนโลยีมี
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็น
ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเกี่ยวกับงาน กระบวนการ การด�ำเนินธุรกิจ
ธุรกรรม ก็ไหลเข้าสู่โลกเสมือนในรูปแบบ Digital ท�ำให้ประเด็นด้าน
จริยธรรม และความเป็นส่วนตัวได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง
ในระดับบุคคล องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งผู้คนนั้นก็ให้ความ
ส�ำคัญกับการที่องค์การต่างๆ จะน�ำข้อมูลของตนเองไปใช้ประโยชน์
ในขณะที่ภาครัฐ และภาคเอกชนเองก็ต้องออกมาด�ำเนินนโยบาย
เชิงรุกเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ไม่ใช่จะรอให้เกิดขึน้ แล้วมา
ตามแก้ไขภายหลัง ดังนัน้ ข้อตกลงด้านจริยธรรมในการใช้งานข้อมูล
และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานนั้น จะต้องถูกยกระดับขึ้นมาเป็น
สิ่งที่ทุกคนจะต้องท�ำให้ถูกต้อง ในรูปแบบของส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และส่วนรวม ไม่ใช่เป็นเพียงกฏ ระเบียบหรือสิง่ ทีถ่ กู บังคับให้
ต้องท�ำ
10. Quantum Computing การน�ำ Quantum Computing
มาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ซึ่งผู้บริหาร
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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

องค์การเองก็ต้องท�ำความเข้าใจในตัวเทคโนโลยี และมองหาวิธี
การน�ำเอา Quantum Computing มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่ากับการลงทุน และเมื่อเทคโนโลยีมีความพร้อมก็
จะสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว โดย Gartner คาดการณ์
ว่า Quantum Computing นัน้ จะเริม่ ใช้งานได้อย่างแพร่หลายภายใน
ช่วงปี 2023 หรือไม่เกินปี 2025
จากแนวโน้มทางเทคโนโลยีสำ� หรับปี 2019 ทีก่ ล่าวถึงข้างต้น
ในงานประชุมวิชาการ Gartner ITexpo ที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคม
2018 ที่ผ่านมา Gartner ได้วิเคราะห์ และคาดการณ์เพิ่มเติมในด้าน
ผลกระทบกับทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
และกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ (operations) ที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้
● Serverless Computing เทคโนโลยี Serverless Computing ภายใต้การให้บริการบนระบบ Cloud จะช่วยให้นักพัฒนา
ระบบสามารถทุ่มเท และให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาโปรแกรมได้
อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดสรรทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมสามารถรองรับการท�ำงานของระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากมีกลไกเอือ้ ให้สามารถพัฒนาการกลไกแจ้ง
เตือน เมื่อมีความต้องการใช้งานทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นไปยังผู้ให้
บริการ Cloud ด�ำเนินการเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมให้โดย
อัตโนมัติ ซึ่งคาดการณ์ว่า Serverless Computing จะช่วยเพิ่ม
ความคล่องตัวให้แก่องค์การ และประหยัดค่าใช้จ่ายลง โดยในปี
2019 จะเริ่มเห็นองค์การใช้ Serverless Computing กันมากขึ้น
และจะแพร่หลายภายในปี 2022
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การใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในกระบวนการ
Operations เมื่อระบบมีการขยายขนาดตามการให้บริการ ปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ AI จะกลายเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่จะช่วยให้ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้สะดวก
รวดเร็วมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการท�ำงานโดยอัตโนมัติ หรือการลดความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ในส่วน
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยให้สามารถระบุ
เหตุการณ์ ที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น การแจ้งเตือนอุปกรณ์ที่ท�ำงานผิด
พลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเรียนรู้ และ
ปรับตัวเข้ากับรูปแบบการบริหารจัดการร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
● ระบบเครือข่ายทีท
่ ำ� งานแบบอัตโนมัติ ระบบเครือข่าย
ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการ
ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Cloud Services, IoT หรือ Edge Services
ทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจึงต้องเน้นการเพิ่ม Availability
หรือความพร้อมในการให้บริการเครือข่าย และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่ม
ความคล่องตัวให้กับระบบเครือข่ายผ่านการท�ำ Automation และ
Orchestration (การประสานการท�ำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ที่
เกีย่ วข้องบนเครือข่าย) นอกจากนี้ การพัฒนาเครือข่าย 5G และ Edge
Computing ในปี 2019 จะท�ำให้ทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
จ�ำเป็นต้องประสานงานกับฝัง่ งานด้านธุรกิจมากขึน้ เพือ่ ให้ระบบของ
องค์การพร้อมรองรับความต้องการขอผู้ใช้บริการ และโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
● หมดยุคของ Data Center Gartner ได้คาดการณ์ไว้ว่า
ประมาณ 80% ขององค์การจะยกเลิกการใช้งาน Data Center เดิม
ลงภายในปี 2025 ซึ่งปัจจุบันนี้มีองค์การประมาณ 10% ที่ปิดการใช้
งาน Data Center ไปแล้ว แสดงให้เห็นว่าศูนย์รวมข้อมูลนั้นไม่มี
ความจ�ำเป็นอีกต่อไปเมื่อทุกอย่างก�ำลังย้ายไปสู่ระบบ Cloud ใน
ขณะทีผ่ บู้ ริหารจ�ำเป็นต้องเริม่ พิจารณาแล้วว่า ต่อไป Workload ของ
●

องค์การจะถูกจัดเก็บไว้ทไี่ หนจึงจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ทางธุรกิจ ข้อก�ำหนดทางด้านกฎหมาย และความั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล อาทิ เรื่องการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และ GDPR (การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล)
● Edge Computing ปัญหาส่วนใหญ่ของสถาปัตยกรรม
การให้บริการในรูปแบบ Cloud คือ Latency (ระยะเวลาในการส่ง
ข้อมูลไปยังผู้ใช้บริการ) เนื่องจากระบบ Cloud และลูกค้าอยู่ห่างกัน
มาก Edge Computing ช่วยท�ำให้ Workload ถูกประมวลผลใกล้กบั
ลูกค้ามากขึ้นเพื่อลด Latency และตอบโจทย์ความต้องการในการ
ประมวลผลข้อมูลแบบ Real-time ซึ่งจะมอบประสบการณ์ในการ
ใช้งานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ซึ่ง Gartner คาดการณ์ว่า Edge
Computing จะให้บริการอย่างแพร่หลายในช่วงปี 2020 – 2023
● Digital Diversity Management การบริหารจัดการความ
หลากหลายไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือผู้ใช้งาน แต่เป็นการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจ�ำนวนมากใน
องค์การสมัยใหม่ที่ท�ำ Digital Transformation ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย ด้านประสิทธิภาพการใช้งานหรือประเด็นที่
องค์การให้ความสนใจซึ่งมีผลกระทบ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินเหล่า
นัน้ ได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม และท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
● การบริหารจัดการความเชีย
่ วชาญกลายเป็นประเด็น
ส� ำ คั ญ แม้ ว ่ า องค์ ก ารส่ ว นใหญ่ จ ะยั ง มี ค วามต้ อ งการใช้ ง าน
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะในแต่ละด้าน แต่ถา้ ต้องการประสบความส�ำเร็จใน
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศแบบผสมผสาน
องค์การก็จ�ำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญแบบรอบด้าน
ทีท่ ราบถึงความสัมพันธ์ และผลกระทบของเทคโนโลยีแต่ละประเภท
รวมไปถึงการเปลี่ยนวิธีการท�ำงานจากที่ต่างฝ่ายต่างท�ำ ให้กลาย
เป็นการท�ำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อแต่ละเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
● สร้างการให้บริการสารสนเทศที่เชื่อมต่อกันจากทุก
ที่ทั่วโลก ในอนาคตเมื่อลูกค้า และ supplier ขององค์การมีกระจาย
อยู่ทั่วโลก ผู้บริหารจ�ำเป็นต้องสร้างให้ทรัพยากร และบริการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้าถึงได้จากทุกหนทุกแห่ง แต่หาก
การบริหารจัดการดังกล่าวนั้นกระท�ำไปโดยไม่มีการสนับสนุนจาก
partner อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมาก องค์การจ�ำเป็นต้องมี
การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง partner และผสานการ
ท�ำงานร่วมกัน
อ่าน ต่อฉบับหน้า
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