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ตัว
อย่างส่วนหนึ่งของระบบ หรือบริษัทที่กำาลังใช้ Cloud computing 
ไดแ้ก ่ระบบ Times machine ของ New York Times หนงัสือพิมพ์

ยกัษใ์หญ่ในอเมรกิาท่ีใชบ้รกิารของ Amazon EC2 ในการสงัเคราะหข์า่วและ
จดัเกบ็ขา่วตัง้แต ่ค.ศ.1851 ทัง้นี ้การรวบรวมขา่วจำาเปน็ตอ้งมกีารแปลงขอ้มลู
ของข่าวและเนื่องจากข่าวมีจำานวนมหาศาล จึงต้องใช้พลังในการประมวล
ผลเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และจำาเป็นต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
สำาหรับบันทึกข่าวเหล่านี้ 

Website ยอดนิยมอย่าง Face-
book กเ็ลอืกใช ้Amazon EC2 สำาหรบัการ
ขยายความสามารถของระบบให้รองรับ
ผู้ใช้จำานวนมากที่เข้ามาใช้ Facebook 
Apps พรอ้มๆ กนั นอกจากน้ี ยงัมอีงคก์าร 
หรือบริษัทที่ใช้งาน Amazon EC2 อีก

เป็นจำานวนมาก เพียงแต่ไม่มีการ เปิดเผยข้อมูลว่านำา Amazon EC2 ไปใช้
ในงานใดบ้าง

Microsoft ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ IT ก็เข้ามาขอแบ่งพื้นที่ในตลาด
บริการ Cloud computing ด้วยการพัฒนา Platform เพื่อรองรับการทำางาน
ของระบบที่พัฒนาบนเทคโนโลยีของ Microsoft และให้บริการบน Cloud 
computing ในชื่อว่า Azure Service Platform 

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากฉบับที่แล้วต่อ

Cloud computing 
บริการ

(จบ)

บนกลุ่มเมฆ
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อนาคตของ Cloud computing

จากบทความเรือ่งแนวโนม้ทางธรุกจิกบัการเตบิโตของ Cloud com-
puting ในกรุงเทพธุรกิจกล่าวถึงผลงานวิจัยของ IBM ที่คาดการณ์ว่าในอีก 
3-5 ปีขา้งหนา้ Cloud computing จะถกูใช้งานเพ่ิมมากขึน้ เนือ่งจากแนวโนม้ 
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผู้บริโภคในวงกว้าง 5 ประการ อันได้แก่

1. แนวโนม้การใชง้าน 
Web 2.0 ซึง่มลีกัษณะเปน็แบบ 
Interactive มากขึ้น ปัจจุบัน 
ด้วยแนวโน้มของเทคโนโลยี 
Web 2.0 ซึ่งเนื้อหาต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูล รูปภาพ VDO 
หรือ File เสียง ภายใน Web มี
การเปล่ียนแปลงโดยผู้ใช้จาก
ทั่วโลกอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่าง
เช่น Wikipedia และ YouTube 
หรอื Web พวก Social Network 
เชน่ Facebook หรอื Hi5 เปน็ต้น 

แนวโน้มการใช้งาน Web 2.0 
ปัจจุบันเป็นที่นิยมทั้งระดับผู้ใช้ทั่วไปและพนักงานองค์การ ซึ่งต้องใช้ Web 
2.0 ในการประสานงานร่วมกันสำาหรับโครงการต่างๆ และด้วยแนวโน้มด้าน
เทคโนโลย ีWeb 2.0 นีเ้อง ระบบ Cloud computing จึงเขา้มามบีทบาทอยา่ง-
ยิง่ เพราะนอกจากจะเปน็เทคโนโลยทีีม่สีมรรถนะและประสทิธภิาพสงูแลว้ ยงั
ตอบสนองความตอ้งการของทำางานของ Website ทีม่กีารเปล่ียนแปลงเนือ้หา 
หรือข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ด้วยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน 
IT ของ Cloud computing ในการประมวลผลข้อมูลจำานวนมหาศาลภายใน
เวลาเพียงเสี้ยววินาที ตัวอย่างองค์การที่ใช้ประโยชน์จาก Cloud computing 
ในปัจจุบัน ได้แก่ China Telecom และ Sogeti ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการ
ระดับผู้เชี่ยวชาญในยุโรป โดยเฉพาะกรณีของ Sogeti นั้น ได้มีการใช้ Cloud 
computing ภายในองค์การ เพื่อระดมความคิดของพนักงานผ่านระบบ On-
line แบบ Realtime ซึ่ง Cloud computing จะช่วยรวบรวมข้อเสนอแนะและ
แนวคิดดีๆ จากพนักงานของ Sogeti 18,000 คน นำามาจัดเรียงและวิเคราะห์
ข้อมูลในแบบ Realtime เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

2. ความตอ้งการประสทิธภิาพทางดา้นการประหยดัพลงังานท่ีเพิม่
สูงขึ้น สืบเนื่องจากวิกฤติการณ์ด้านพลังงานและกระแสความตระหนัก
เรือ่งความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มในปจัจบุนั องคก์ารหลายแหง่จงึหนัมา
ให้ความสำาคัญกับเรื่อง IT ประหยัดพลังงาน และเนื่องจากความสามารถ
ในการประหยดัพลงังานโดยเฉพาะการจดัการพลงังานในระบบ Datacen-
ter ทำาให้เทคโนโลยี Cloud computing ได้รับความนิยมในระดับต้นๆ 
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การกำาหนดโครงสร้าง Web ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากปริมาณข้อมูลต่างๆ 
ใน Web เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกทุกวินาที ในแต่ละวัน ผู้ใช้ Internet 
หลายล้านคนแลกเปลี่ยน ค้นหาข้อมูล รูปภาพและเสียงผ่าน Website ต่างๆ 
ทั่วโลก ซึ่งหากการค้นหาข้อมูลที่ต้องการไม่สามารถทำาได้อย่างรวดเร็วและ
แมน่ยำาแล้ว ประโยชนข์อง Web ในฐานะเครือ่งมอืสำาคญัในการทำางานกอ็าจ
ลดน้อยลง แต่ด้วยประโยชน์จากเทคโนโลยี Cloud computing นี้เอง ทำาให้
มาตรฐานและการจัดการข้อมูลอันมากมายและหลากหลายใน Web ทำาได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะระบบใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการ
ประมวลผลทีเ่หนอืกว่าของ Cloud computing เพ่ือบรหิารจดัการขอ้มลูจำานวน
มาก รวมทัง้ใชโ้ครงสรา้งพ้ืนฐานทีม่คีวามยดืหยุน่ เพ่ือจดัการความซบัซอ้นของ
ข้อมูลใน Web ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ในอนาคตอันใกล้ Cloud computing จะเป็น Business Model ที่
ยอมรับจากหลายบริษัท เพราะนอกจาก Application ที่จำาลองการทำางาน
ของ Software ขนาดใหญ่ (Virtualized) แล้วในต่างประเทศยังมีหลากหลาย
องค์การที่พยายามหรือทำาการพัฒนาระบบปฏิบัติการเสมือน หรือระบบ
จำาลอง Operating System ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่รองรับธุรกิจ โดยกลุ่ม
เป้าหมายที่เห็นได้ชัด คือ กลุ่มธุรกิจขนาดย่อม ที่มีทุนไม่มากนักในการติด
ตั้งระบบปฏิบัติการ 

ตัวอย่างการจำาลองระบบปฏิบัติการที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้
ดี คือ EyeOs ซึ่งเป็นระบบ Web Base Operating System มีหน้าจอการ
ทำางานที่ใกล้เคียงระบบปฏิบัติการอย่าง Microsoft Windows หรือ Linux 
โดยคุณสมบัติการทำางานของ EyeOs นั้น จะจำาลองความสามารถทุกอย่าง
ที่ระบบปฏิบัติการมาตรฐานพึงมี ตั้งแต่การ Upload รูปภาพไปไว้บนหน้าจอ 
Desktop ของ EyeOs เลน่ Game และ Chat ผา่นเครอืขา่ยกบักลุม่เพือ่น สรา้ง 
Document ผา่น Text Editor บนระบบ สามารถเปิด Browser ภายใน EyeOs 
ผ่าน Browser อีกทีและที่สำาคัญ คือ มีระบบ FTP (File Transfer Protocol) 
อยา่งง่ายในตวั สามารถเช่ือมตอ่และ Upload File งานทีแ่กไ้ข โดยไมต้่องเสยี
เวลาเปิด Program บนเครื่องของเราเอง 

ซึ่งในอนาคตอันใกล้ หาก Cloud computing เป็นที่ยอมรับเมื่อใด
แล้ว Trend ของเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันของเราจะเปลี่ยนไป ไม่แน่ในวัน
ข้างหน้าเครื่อง Computer ของเราอาจจะเหลือแค่ Browser เพียงโปรแกรม
เดียวและระบบปฏิบัติการที่เราใช้งานกันนั้น อาจจะย้ายไปประมวลผลผ่าน
เครือข่าย Cloud เมื่อนั้นเราจะเข้ายุคแห่งการ On-line ที่แท้จริง

กอ่นจบบทความนี ้ผมขอฝากขอ้คดิไว้ว่า ไมว่่าจะมแีนวคดิเทคโนโลย ี
หรอื Trend ใหม่ๆ  ทีส่รา้งความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัธรุกจิขององคก์าร 
หรอืชว่ยเสรมิสรา้งประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการ แตท่กุอยา่งม ี2 ดา้น ตอ้ง
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้งานและประโยชน์สูงสุดต่อองค์การใน
ภาพรวม เพ่ือจะไดเ้คล่ือนทีไ่ปสู่ความสำาเรจ็ตามทีต่ัง้เป้าหมายไวอ้ยา่งมัน่คง
และเพราะ IT คือ อาวุธที่ทรงอานุภาพ หากใช้เป็นจะเกิดประโยชน์มหาศาล
แต่หากเราใช้โดยไม่คำานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ก็อาจจะสร้างความ 
เสียหายให้กับองค์การได้ครับ

Because Cloud Computing...

Without Strategy can be a Threat...

With Strategy is a Huge Opportunity...

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

นิตยสาร e-business  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
www.eyeos.org www.daydev.com
www.thaigrid.net www.google.com
www.oracle.com  www.ibm.com/th
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จากขอ้มูลลา่สดุของ Info-Tech Research Group ระบวุา่ Server 
สว่นใหญท่ีม่กีารทำางานตลอดเวลา โดยมากจะใชท้รพัยากรในระบบเพียง 
10-20% เท่านั้น แต่ด้วยการจัดการระบบด้วยเทคโนโลยี Cloud com-
puting ทรัพยากรทางด้าน IT จะถูกผนวกรวมศูนย์เข้าด้วยกัน เพื่อช่วย
องคก์ารประหยดัพลงังานและคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนินงาน โดยเทคโนโลยี
นีย้งัจะชว่ยใหอ้งคก์ารสามารถเพ่ิมหรอืลดขนาดของระบบไดต้ามตอ้งการ 
โดยไม่จำาเป็นต้องเปิด Computer ทิ้งไว้ให้สิ้นเปลืองพลังงานแต่อย่างใด

3.  แนวโนม้ความตอ้งการสร้างสรรคน์วตักรรมตา่งๆ ในภาคธรุกจิ 
ปัจจุบัน นอกจากการแข่งขันในเชิงธุรกิจแล้ว บริษัทต่างๆ ยังจำาเป็นที่จะต้อง
นำาเสนอสินค้า บริการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอยู่ตลอดเวลา โดย
บริษัทเหล่านี้มองว่าเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยให้การคิดค้นต่างๆ ทำาได้เร็วยิ่ง
ขึ้นและด้วยความต้องการในการนำาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องนี้เอง 
มีส่วนทำาให้องค์การหลายแห่งจำาเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cloud 
computing ซึ่งให้พลังการประมวลผลที่มีสมรรถนะสูงกว่า แต่เสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่า 

ตัวอย่างล่าสุดที่มีการนำา Cloud computing มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
คือ เขตอุตสาหกรรมของจีนในเมืองอู๋ซี ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรม 
ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นบริษัท Software ขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มกิจการ แต่บริษัท
ตา่งๆ นัน้สามารถใชป้ระโยชนจ์ากโครงสรา้งพืน้ฐาน IT ไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ 
ผ่านเทคโนโลยี Cloud computing เนื่องจากเขตอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ร่วม
มือกับ IBM ในการสร้างศูนย์ประมวลผลแบบ Cloud computing ขึ้น เพื่อ
รองรับการใช้งานของบริษัทต่างๆ ภายในเขตอุตสาหกรรม  

โครงสร้างพื้นฐานที่ทำางานผ่าน Cloud computing นี้ช่วยให้บริษัท
เลก็ๆ เหลา่นี ้ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการคดิคน้พฒันานวตักรรม เพราะไมจ่ำาเป็น
ตอ้งลงทนุจดัซือ้และเสยีคา่ใชจ้า่ยในการดแูลเครือ่ง Server Application หรอื
เครือ่งมอืของตนเองแตอ่ยา่งใด เพยีงแตเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเฉพาะคา่บรกิาร IT ตาม
ที่ใช้งานจริงเท่านั้น อีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้งาน Cloud computing คือ ที่
มหาวทิยาลยัแหง่ชาต ิ(National University) ในประเทศเวยีดนาม ซ่ึงมกีารใช้
เทคโนโลยี Cloud computing ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างทักษะ
ด้าน IT ให้แก่บุคลากรของสถาบัน เป็นต้น

4. ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ใน
ปัจจุบัน ยิ่งเทคโนโลยีมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเท่าใด ผู้ใช้งานก็ต้องการใช้งาน
เทคโนโลยใีหง้า่ยมากขึน้เทา่นัน้ ดว้ยแนวโนม้การใช ้Software ในรปูแบบของ
บริการผ่านทาง Internet นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวโน้มที่ช่วยตอบสนอง
ความตอ้งการใชง้านงา่ยของผูใ้ช้ อีกทัง้ยงัเปน็การบกุเบกิการใช้งานเทคโนโลย ี
Cloud computing ไปในตัวด้วย

ด้วยแนวโน้มดังกล่าวนี้เอง ทำาให้องค์การหลายแห่งเลือกที่จะซื้อ
บริการ แทนการซื้อ Software มาใช้โดยตรง (Software as a service) ซึ่ง
ข้อดี คือ องค์การจะได้มีโอกาสใช้ Software ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ต้องรับมือ
กบัความยุง่ยากซบัซอ้นและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ หรอืการ Upgrade 
Software ที่ต้องทำาอยู่ตลอดเวลา ด้วยความสามารถของ Cloud computing 
ที่นำามาใช้ในการให้บริการทางด้าน Software ช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อน
ให้กับระบบ IT ทั้งหมด เพราะองค์การอาจใช้บริการจาก Cloud computing 
ท่ีถูก Host ไว้ภายนอกและซ้ือใช้ในรูปแบบของบริการแทนที่จะต้องลงทุน
ซื้อ Software มาใช้เอง ซึ่งวิธีการดังกล่าวถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำาหรับ
บริษัทขนาดเล็กที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและมีพนักงานฝ่ายเทคนิคอยู่
อย่างจำากัด 

5. ปริมาณข้อมูลจำานวนมหาศาลที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เนื่องจาก
ขอ้มลูมหาศาลทีม่อียูใ่น Website ตา่งๆ ในปจัจุบนั การจัดการขอ้มลูใน Web 
ถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง แต่ด้วยความสำาเร็จของเทคโนโลยีการค้นหา
ข้อมูล เช่น Google ทำาให้โลกได้เห็นถึงความสำาคัญในการจัดระเบียบและ




