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➠ Web-Scale IT หรือ ขนาดของระบบ IT ของ Web ใน
ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ Facebook Google และ Amazon 
มีสิง่หนึง่ทีเ่หมอืนกนั คือการท่ีสามารถรบัมอืกับ Transaction เป็นพนั
ล้านรายการต่อวัน Gartner เรียกศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้ว่า 
“Web-scale Data Center” ประมาณร้อยละ 20 ของศนูย์ข้อมลูขนาด-
ใหญ่ที่มีอยู่ในโลกขณะนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Hyperscale หรือ Web-
scale ศนูย์ข้อมูลขนาดใหญ่บางส่วนให้บรกิารสาธารณะ อาท ิGoogle 
และ Facebook และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลขององค์การขนาด
ใหญ่ เช่น ของรัฐบาล สถานบันการเงิน ฯลฯ Gartner พยากรณ์ว่า
องค์การขนาดใหญ่ทั่วโลกริเริ่มท่ีจะน�าสถาปัตยกรรมของศูนย์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ไปใช้ในองค์การมากขึ้น เพื่อให้สามารถบริการ และสร้าง
ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจากทั่วโลกได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นวิธี
ในการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดให้กว้างขวางด้วยการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าผ่านศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่น้ี แต่องค์การ
เหล่านีจ้ะเริม่เข้าใจว่า การขยายศนูย์ข้อมลูขนาดใหญ่นัน้ ความยุ่งยาก
ไม่ได้อยู่ที่ขนาด แต่อยู่ท่ีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นพร้อมรับ
ประเด็นของการบ�ารุงรักษา การแก้ไขปัญหา และกู้คืนระบบงานให้
สามารถกลับท�างานได้ตามปกติโดยเร็ว โดยไม่ส่งผลกระทบผู้ใช้
บริการ และต้องน�าแนวคิด ในเรื่องของ Software-defined Anything 
มาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะสามารถให้บริการอย่างยืดหยุ่น สามารถแก้
ปัญหา ณ จุดวิกฤตที่สุด อันเป็นสิ่งท้าทายในการบริหารจัดการศูนย์

ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
➠ Smart Machine หรอืจกัรกลอจัฉรยิะ Gartner ได้พยากรณ์

ไว้ว่าในราวๆ ปี 2020 เครื่องจักรกลที่มีอัจฉริยภาพ หรือ Smart Ma-
chine จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในภาคเศรษฐกิจจนเป็นผลต่อการจ้าง
งานระดับกลาง เหมือนในยุคที่เครื่องจักรกลอัตโนมัติหรือเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ที่มีผลต่อการจ้างแรงงานระดับล่างในโรงงานอุตสาหกรรม

Smart Machine คือ เครื่องจักรกลที่อาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศท�าให้เกิดความเป็นอัจฉริยะ อาทิ รถยนต์รุ ่นใหม่ๆ ที่
สามารถจอดด้วยตัวเองได้ ซึ่งเป็นไปได้ว่าในอีกไม่เกินสองปีข้างหน้า
รถยนต์จะสามารถท�าตามค�าสั่งของผู้ขับขี่ผ่านเครื่องโทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์พกพา เราสั่งให้รถขับมารับจากที่จอด หรือเตือนคนขับ 
ล่วงหน้าก่อนที่จะขับชนสิ่งกีดขวาง ระบบสมองกลอัจฉริยะของ IBM 
ในชื่อ Watson สามารถที่จะเข้าใจและตอบค�าถามด้วยภาษามนุษย์
ได้ โดยมีการน�าไปใช้ในการวินิจฉัยโรคมะเร็งในปอด เพื่อแนะน�าวิธี
รักษาที่เหมาะสมที่สุด เหล่านี้เป็นตัวอย่างของ Smart Machine ที่
นอกจากจะท�างานแบบอัตโนมัติแล้ว ยังสามารถที่จะคิด และเรียนรู้
ด้วยตัวเองได้ เหตุเพราะเป็นเครื่องจักรที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่
รวม Intelligent software agents, expert systems และ Virtual 
Reality ที่จะเสริมความสามารถของหุ่นยนต์รุ่นใหม่ งานใดๆ ที่มนุษย์
ท�าได้โดยอาศัยความรู้เพื่อวินิจฉัย และตัดสินใจ ก็จะสามารถท�าได้
ด้วย Smart Machine เช่นกัน  กลุ่มของ Smart Machine ที่ถูกน�ามา
ช่วยท�างานในส�านักงาน หรือในโรงงานจะถูกเรียกว่า “Digital Work-
force” หรอื “แรงงานดิจติอล” ในขัน้แรกเครือ่งจกัรกลเหล่านีจ้ะสามารถ
ท�างานโดยอาศัยความรู้พื้นฐานแทนมนุษย์ ซึ่งในขณะเดียวกันก็
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะที่ช่วย
ให้ท�างานทีส่ลบัซบัซ้อนเพิม่ขึน้ได้ สิง่จงูใจทีท่�าให้องค์การธรุกจิหนัมา
สนใจใช้ Smart Machine ทดแทนมนุษย์ เป็นเพราะค่าแรงของ
บุคลากรระดับที่มีความรู้นั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห ์
กล่าวว่าโดยเฉลีย่ค่าจ้างแรงงานสงูถงึประมาณร้อยละ 40 ของรายได้
ในบางธุรกิจ ในสภาวะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง และจ�าเป็นต้อง 
ตัดลดค่าใช้จ่าย การใช้ Smart Machine ดูเสมือนจะเป็นทางออกที่
เหมาะสม

Gartner พยากรณ์ว่าในระยะเริ่มต้น Smart Machine จะเข้า
มารบับทบาทแทนมนษุย์ในงาน ประเภททีเ่ป็นทีป่รกึษาในด้านข้อมลู 

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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และความรู ้ช่วยให้คนสามารถรบัรูส้ิง่ทีเ่กิดขึน้รอบด้านทัง้ปัจจบุนั และ
อนาคตได้แม่นย�าขึ้น ตลอดจนเป็นผู้ช่วยในด้านปฏิบัติงานบางอย่าง
ที่จะอ�านวยความสะดวกและประหยัดเวลา อาทิ รถยนต์ท่ีขับเองได้
โดยอัตโนมัติ เคร่ืองจักรช่วยท�างานบ้านได้ และเป็นผู้ช่วยส่วนตัว 
เพื่อท�างานประจ�าอื่นๆ Gartner เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์ที่เรียกกันว่า 
Cosumerization ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยี ICT บางชนิดที่สร้างความ
นิยมในหมู่ผู้บริโภค ก่อนท่ีจะเข้าสู่ตลาดธุรกิจหรือองค์การ ตัวอย่าง
เช่น Tablet และ Smart Phone ซึง่ต่างจาก PC ทีเ่ข้าสู่ตลาดภาคธรุกจิ
ก่อนที่บุคคลท่ัวไปจะเร่ิมหาซื้อมาใช้เป็นสมบัติส่วนตัว ในกรณีของ 
Smart Machine นั้น Gartner พยากรณ์ว่า มีแนวโน้มที่พนักงานจะ
ลงทุนซื้อใช้เอง เพื่อการเพิ่มคุณค่าให้ตนเองก่อนหรือระยะเวลา
เดียวกันกับที่องค์การเริ่มตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ยุคของ Smart 
Machine ทีก่�าลงัจะมาถงึในอกีไม่กีปี่ข้างหน้าจะเกดิผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกจิอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ธรุกิจทีป่รบัใช้ Smart Machine ได้ก่อน 
จะได้เปรียบด้านการแข่งขันเนื่องจากต้นทุนจะต�่ากว่า และมีความ
คล่องตัวสูงในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ การผลิตด้วยวิธีทดแทนใช้
แรงงานคนด้วยหุ่นยนต์ย่อมท�าให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่า

➠ 3-D Printing หรือ การพิมพ์แบบ 3 มิติ การพิมพ์ดังกล่าว
มีการน�ามาให้บริการบ้างแล้วในปัจจุบัน อาทิ การท�าฟันเทียม ซึ่งแต่
เดิมจะใช้วิธีท่ีน�าขี้ผึ้งมาขึ้นรูปกับฟันของคนไข้เพื่อท�ารูปฟัน หรือ 
Dental model น�าไปหล่อท�าแบบ แล้วน�าไปท�าเป็นฟันเทียม แต่ด้วย
เทคโนโลยใีหม่จะใช้เครือ่งสแกนรปูร่างของช่องปาก และฟันของคนไข้ 
เพื่อให้ได้ภาพในรูปแบบ 3 มิติ ข้อมูลชุดนี้ถูกส่งไปโรงงานท�าเป็นแม่
พมิพ์ (Mold) ด้วยเครือ่งพมิพ์ 3 มติ ิซึง่ได้ผลทีเ่ทีย่งตรงกว่าวธิเีดิมมาก 
ฟันเทียมสามารถใส่พอดี และสวยงามตามต้องการนอจากนี้เรายังใช้ 
3D Printer ออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิด 
เราสามารถออกแบบสินค้าที่มีกายภาพทุกชนิดด้วยซอฟต์แวร์ 3 มิติ 
แล้วน�าข้อมลูส่งไปพมิพ์ด้วยเครือ่งพมิพ์ 3 มติ ิได้ผลออกมาเป็นรปูร่าง
ทีจ่บัต้องได้ จากนัน้จงึน�าไปสร้างต้นแบบส่งเข้าสายการผลิตเป็นสนิค้า
ที่วางขายจริงต่อไป 

Gartner พยากรณ์ว่า จ�านวนเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ถูกผลิตส่ง
ลูกค้าทั่วโลกในอีกสองปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นไม่ต�่ากว่าหนึ่งเท่าตัว 
สาเหตุหนึ่งของความนิยมที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการช่วย
ลดต้นทุนการออกแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังท�าต้นแบบ
ที่มีคุณภาพดีกว่าเทคนิคเดิมมากท่ีส�าคัญ คือ ลดเวลาการพัฒนา

ต้นแบบ และลด Time to market ได้เป็นอย่างดีด้วย
เหล่านี้ คือการพยากรณ์แนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2014 ของ 

Gartner ทีน่่าสนใจ หลายๆ หวัข้อเป็นเรือ่งทีไ่ด้คาดหมายไว้แล้วว่าจะ
เกดิขึน้ ซึง่เป็นการตอกย�า้ให้เกดิความมัน่ใจในระดบัหนึง่ว่าเทคโนโลยี
ดังกล่าวมีแนวโน้นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการพยากรณ์ของ Gartner นั้นไม่
ส�าคญัเท่าการทีอ่งค์การสามารถรบัรูก้ารมาถงึ การน�าไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม การสร้างโอกาสในการแข่งขัน มีกรอบในการพัฒนา และ
เตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อ
การสร้างก้าวต่อไปทีม่ัน่คงขององค์การ นอกจากนีไ้ม่ควรทีจ่ะลมืค�านงึ
ถึงคมอีกด้านของเทคโนโลยี และความเสี่ยงของภัยคุกคามจากผู้ไม่
ประสงค์ดี ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมแต่มองในมุม
ของช่องโหว่ของกระบวนการ และเทคนิคที่มีความซับซ้อน เพื่อเข้าถึง 
และกระท�าการที่ไม่เหมาะสมกับข้อมูล และทรัพย์สินขององค์กรด้วย 
โดยเฉพาะผลที่มาจาก Internet of Everything ที่เป็นตัวแปรส�าคัญ
ของการพัฒนาเทคโนโลยีส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือแม้
กระทั่งขององค์การจะมีการเชื่อมต่อ และส่งผ่านอยู่ตลอดเวลาแม้จะ
ได้รับความสะดวกแต่ก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วย จึงควร
ต้องมีการบริหารจัดการที่รัดกุม และนโยบาย แนวทางปฏิบัติในการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม บุคลากร และองค์การจึงจะได้รับความ
ปลอดภัยในยุคของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างในปัจจุบันนี้
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