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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Cloud Computing เป็น Business Model ที่ก�าลังได้รับความ
สนใจจากผูใ้ห้บรกิารดา้น IT จากท่ัวทุกมมุโลก คลา้ยๆ วา่

เป็นตลาดเปิดใหมแ่ตผู่แ้ขง่ขนัหน้าเดมิ โดยจะมองเทคโนโลยตีา่งๆ เปน็ Standard 
ด้านต่างๆ ซึ่งหากมีการพัฒนา Standard ให้มีเสถียรภาพและเป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล ก็จะสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงกันทั่วโลก สามารถสร้างกลุ่มเมฆด้าน 
IT ในธุรกิจประเภทต่างๆ  

Cloud Computing ยังเป็นแนวคดิดา้นการให้บรกิารโดยใชป้ระโยชนจ์าก
โครงสร้างพื้นฐาน IT ที่ท�างานเชื่อมโยงกัน โดย Computer ต่างๆ ที่ท�างานร่วมกัน
นั้น อาจตั้งอยู่ภายในห้องเดียวกัน หรือห่างไกลกันคนละซีกโลกก็ได้ โดยระบบจะ
ท�างานสอดประสานกันแบบรวมศูนย์ มีข้อดีคือ ลดความซับซ้อน ยุ่งยาก อีกทั้งยัง
ช่วยประหยดัพลงังานและลดคา่ใชจ้า่ย สามารถรองรบัความตอ้งการท่ีหลากหลาย
กว่า ซึ่งแตกต่างกับเทคโนโลยี Grid Computing ที่ค่อนข้างเน้นการท�างานเฉพาะ
ดา้น เนือ่งจากท�างานผา่นเทคโนโลยเีสมอืน (Virtualization) ระบบจึงไมไ่ด้ถกูจ�ากดั
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ในเรือ่งของสมรรถนะและขดีความสามารถของ Computer จากระบบต่างๆ 
จึงถอืไดว้า่เปน็นวตักรรมรปูแบบใหมแ่หง่อนาคต ซึง่การบรกิารทีเ่กิดขึน้จะ
อยู่ภายใต้ Concept หลัก 3 ประการ ซึ่งยึดแนวทางของ Pay Per Use คือ

1.  IaaS (Infrastructure as a Service) คือ Hardware ส�าหรับ
เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บ หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบเครือข่ายที่
น�าเสนอในรปูแบบของบรกิาร โดยท่ัวไปแล้ว Hardware โครงสรา้งพืน้ฐาน
ถูกท�าให้เป็นแบบ Virtualized โดยใช้สถาปัตยกรรม Grid Computing ดัง
นัน้ Software ส�าหรบั Virtualized ระบบ Cluster และการจดัสรรทรพัยากร
แบบ Dynamic จงึถกูรวมไวใ้น IaaS ดว้ยเชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ Oracle ไมไ่ด้
เป็นผู้ให้บริการ IaaS แต่จะท�าหน้าที่ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการ IaaS 
เชน่ Amazon Web Services เพือ่เพิม่ความยืดหยุ่นให้แก่องคก์ารตา่งๆ ใน
การเลือกที่จะปรับใช้เทคโนโลยีของ Oracle ในระบบ Cloud ทั้งแบบส่วน
ตัว หรือระบบสาธารณะ (กลุ่มเมฆขององค์การ หรือกลุ่มเมฆที่ใช้งานร่วม
กับองค์การอื่นๆ)

2.  PaaS (Platform as a Service) คอื Platform ส�าหรบัการพฒันา
และปรับใช้ Application ที่น�าเสนอในรูปแบบของบริการให้แก่ผู้พัฒนาที่
ใช้ Platform ดังกล่าวเพื่อสร้าง ปรับใช้และจัดการ Application ของ SaaS 
โดยทัว่ไปแลว้ Platform ดงักลา่วประกอบดว้ยฐานขอ้มลู Middleware และ
เครือ่งมอืส�าหรับการพฒันา โดยท้ังหมดน้ีไดร้บัการน�าเสนอในรปูแบบของ
บรกิารผา่นทาง Internet สถาปตัยกรรม Grid Computing แบบ Virtualized 
และแบบ Cluster ซึง่มกัจะเปน็พืน้ฐานส�าหรบั Software โครงสรา้งพืน้ฐาน
นี้ เช่น Oracle ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ PaaS โดยตรง แต่จัดหาเทคโนโลยีที่
จะช่วยให้ผู้ให้บริการ PaaS และ SaaS สามารถสร้างบริการของตนเองได้ 
Oracle เรียกเทคโนโลยีดังกล่าวว่า Oracle Platform for SaaS

3. SaaS (Software as a Service) เป็นรูปแบบการให้บริการ 
Software หรือ Application บนเครือข่าย Internet ท�าให้ลูกค้าที่ On-line 
บนเครือข่าย Internet ใช้บริการ Software เหล่านี้ได้โดยไม่จ�าเป็นต้อง 
ติดตั้ง Software ไว้ที่หน่วยงาน หรือ Computer ของลูกค้า โดย SaaS 
เป็นหลักการที่ตรงกันข้ามกับ On-premise software อันเป็นการติดตั้ง 
Software ไว้ที่ท�างาน หรือ Computer ของลูกค้า

การนำา Cloud computing มาใช้อย่าง

เป็นรูปธรรม

ถึงตรงนี้ ถ้าถามว่าเราเคยเห็น Cloud computing มาบ้างหรือไม่ 
ลองดูที่ Google Application จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ไม่ว่าจะเป็น 
Google Earth, Google Maps หรือแม้แต่ Google Docs ส�าหรับ Google 
Earth นั้น หากว่าเราท�าการเชื่อมต่อ Internet เมื่อไรก็จะสามารถรับชม
ภาพถ่ายดาวเทยีมผา่น Application ตวัน้ีไดทั้นที ถดัมา Google Maps นัน้ 
เป็น Platform Application ที่อ�านวยความสะดวกในเรื่องการค้นหาสถาน
ที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ทั้งยังมี Feature ตั้งแต่การหาเส้นทาง หา
ต�าแหน่งพิกัดที่ตั้งขององค์การ หรือสถานที่ที่เราต้องการ สุดท้าย Google 
Docs เป็น Application ที่จ�าลองโปรแกรมด้าน Office Platform โดยไม่
ต้องติดตั้ง Software ใดๆ บนเครื่อง Computer ของเรา โดย Application 
ทั้งหมดจะท�างานผ่าน Browser ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ด้าน Cloud com-
puting ได้ชัดเจนที่สุด ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหา หรือจัดสรรทรัพยากร 
ประหยัดงบประมาณขององค์การ เพราะไม่ต้องหาซื้อ Software ด้านการ
จัดการเอกสารมารองรับ ซึ่ง Google Docs ก็สามารถท�างานได้ใกล้เคียง
กับ Software ด้าน Office Platform ที่ได้มาตรฐานเลยทีเดียว

หากพิจารณา Google Application ท้ังหลายแล้ว จะพบว่า
เป็นระบบการบริการที่ค่อนข้างใหญ่และท�างานหนักพอสมควร แต่เวลา ต่อฉบับหน้าอ่าน

ที่ท�าการประมวลผลแต่ละครั้งใช้เวลาน้อยมาก แถมผู้ใช้งานก็ไม่จ�าเป็น
ต้องติดต้ังอะไรมากมายนอกจาก Browser มาตรฐานที่เราใช้กันอยู่เป็น
ประจ�า ผนวกกบัเทคโนโลย ีWeb 2.0 ท�าใหร้ะบบจัดสรรผูใ้ช้งานในปรมิาณ
มาก ไมเ่กดิชอ่งวา่งระหวา่งการประมวลผล ขยายจ�านวนผูใ้ชง้านไดเ้รือ่ยๆ 
หากเกิดความต้องการในการใช้ระบบ หรือที่เรียกว่า Scalability ซึ่งข้อดี
ในส่วนนี้ ท�าให้สามารถแยกการท�างานของผู้ใช้และการท�างานของเครื่อง 
Computer ที่ร่วมประมวลผลผ่านเครือข่าย Cloud อย่างชัดเจน การแสดง
ผลที่ปรากฏจึงดูเสถียรและมีประสิทธิภาพ

มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านกล่าวว่า เนื่องด้วย Web 2.0 อันเป็นยุค
ที่รุ่งเรืองในเรื่องของสมาคม On-line หรือสังคม Digital เป็นเหตุให้ผู้คน
จ�านวนมากเข้าถึงบริการ World Wide Web (WWW) เพื่อขอใช้บริการ
ที่มีความหลากหลายและจ�านวนการใช้บริการเริ่มจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้น
และมีความถี่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะพบว่าเราอยู่กับหน้าจอ Computer เพื่อ
ใช้งาน Internet มากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียง chat เช็ค email หรือเปิดหน้า 
Website เพื่ออ่านข่าวเท่านั้น หากแต่เป็นการใช้งานเพื่อเข้าสังคมผ่าน 
Group และ Web board รวมไปถึง Blog ส่วนตัวและ Community อย่าง 
Hi5 หรือ Facebook รวมไปถึงการ Shareไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะรูปภาพผ่าน 
Flickr Share วิดีโอผ่าน Youtube รวมไปถึงการเข้าไปใช้งาน Application 
ต่างๆ ที่ให้บริการบนโลก Internet อย่างที่ Hi5 และ Facebook ได้บริการ 
Application แบบตา่งๆ ไวใ้หผู้ใ้ชส้ามารถตดิตัง้ไวบ้นหนา้ Web สว่นตวัได ้
และอย่างที่ Google ได้เตรียม Google Doc ไว้เป็นโปรแกรมสร้างเอกสาร
ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 

ดังที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งจะท�าให้เห็นตัวอย่างของ Web 2.0 ที่เป็น
จุดที่ท�าให้เกิด Cloud Computing ได้จาก Google Apps ที่รวม Applica-
tion ต่างๆ ผ่านจุดเดียว รวมไปถึงบริการที่มีอยู่มากมาย ต้ังแต่ search 
engine, gmail, picasa, google video, google doc, google calendar, 
youtube, google maps, google reader และ blogger เป็นต้น และเมื่อ
ไหรก็่ตามท่ีบรกิารและ Application ต่างๆ เหลา่น้ีท�างานรว่มกัน เสมอืนเปน็
ระบบเดียว รวมไปถึงสามารถ Share ทรัพยากรและใช้งานร่วมกันระหว่าง
ผู้ใช้อื่นๆ ได้ ก็จะท�าให้เกิด Cloud computing ขึ้นมาในที่สุดและตัวอย่าง
ของความส�าเร็จนี้เกิดขึ้นจริงแล้ว ในกรณีระหว่าง Salesforce.com และ 
Google ได้ร่วมมือกันสร้างเครือข่ายดังกล่าวขึ้น เพื่อการท�างานร่วมกัน
ระหว่างพนักงานขายของบริษัทเดียวกัน หรือแม้แต่ระหว่างบริษัท ท�าให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้น
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