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The Internet of Everything หรือ Internet ของทุกสิ่งทุก
อย่ำง Gartner ขยำยควำมหมำยของค�ำว่ำ “Internet 

of Things” ทีค่นส่วนใหญ่ใช้กัน ให้เป็น “Internet of Everything” โดย
ควำมหมำยเดิม คือ “Things” นั้นครอบคลุมสินทรัพย์ทำงกำยภำพ 
เช่น อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น รถยนต์ เครื่องเล่นโทรทัศน์ เครื่องปรับ
อำกำศ รวมทั้งสิ่งอื่นๆ เช่น กล่องบรรจุอำหำร ฯลฯ อุปกรณ์ Sensors 
และ RFID เป็นส่วนส�ำคญัทีท่�ำให้ Things เหล่ำนีส้ือ่สำรข้อมลูกับโลก
ภำยนอกผ่ำน Internet ได้ ส�ำหรับ “Everything” นั้น Gartner ให้รวม
ถึงบุคคล (People) ข้อมูลข่ำวสำร (Information) และสถำนที่ (Pla-
ces) ด้วย Gartner พยำกรณ์ว่ำ จำกนีไ้ปควำมสำมำรถในกำร Digitize 
ทุกสิ่งทุกอย่ำง (Everything) ท�ำให้เกิดตัวแทนของทุกส่ิงทุกอย่ำง 
(Avatar) ในรปูข้อมลูดจิิตอลท่ีจะขยำยผลกำรท�ำกิจกรรมให้กว้ำงขวำง
ขึ้น และเปลี่ยนรูปแบบพื้นฐำนในกำรท�ำธุรกิจใน 4 ด้ำน คือ 

1) กำรบริหำรจัดกำร Manage 
2) กำรสร้ำงรำยได้ Monetize  
3) กำรปฏิบัติงำน และด�ำเนินงำน Operate  
4) กำรขยำยผลไปในมิติใหม่ ๆ Extend

ถงึแม้องค์กำรส่วนใหญ่ จะเริม่ตระหนกัถงึควำมสำมำรถของ 
Internet รวมทัง้กำรเปลีย่นแปลงทีก่�ำลงัเกิดขึน้ แต่คงยังไม่พร้อมทีจ่ะ
ด�ำเนนิกำรตำมแนวคิดของ Internet of Everything ได้ทนัท ีกำรพฒันำ 
Internet โดยเฉพำะ Broadband Internet หรือ Internet ควำมเร็วสูง 
ท�ำให้เรำเข้ำสู่ยุคที่ท�ำธุรกรรมบนโลกสอง 2 ใบ โลกใบแรก คือ โลก
ทางกายภาพทีพ่วกเรำคุน้เคยกนั เหมำะส�ำหรบักำรท�ำธรุกรรมทีอ่ำศยั
คน และทรัพยำกรที่มีกำยภำพ เหมำะส�ำหรับกำรท�ำธุรกิจที่เป็น 
Transactional-based คือซื้อสินค้ำและบริกำรในรูปกำรแลกเปลี่ยน
กรรมสทิธิ ์(Value in-exchange) โลกใบทีส่องนัน้ เป็นโลกไม่มีรปูแบบ 
หรืออกายภาพ ซึ่งก็คือ Cyber world นั่นเอง โลกใบที่สองนี้ เหมำะ
ส�ำหรับท�ำธุรกรรมที่อำศัยควำมสัมพันธ์ (Relationship) เป็นกำรท�ำ
ธรุกรรมทีอ่ำศัยควำมรู ้และข้อมลูเป็นหลกั กำร Digitize ทกุสิง่ทกุอย่ำง
บนโลกกำยภำพ แล้วส่งข้อมลูดจิติอลมำขยำยผลในเชงิควำมสมัพนัธ์
เพือ่ให้เกดิคณุค่ำต่อบนโลกใบทีส่อง ควำมคดิ Abstract นี ้น�ำไปสูก่ำร
พัฒนำกรอบแนวคิดกำรท�ำธุรกิจใหม่ ท�ำให้เกิด Frame of reference 
ของกำรท�ำธุรกิจใหม่ที่ยังต้องมีกำรศึกษำ และคิดค้นวิธีกำรที่ 
เหมำะสมอีกมำก

Hybrid Cloud and IT as Service Broker หรือ Cloud Com-
puting แบบลูกผสมกับตัวแทนผู้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ค�ำว่ำ 
Hybrid Cloud ส่วนผสมระหว่ำง Private Cloud และ Public Cloud 
โดย Private Cloud จะหมำยถึง Cloud ที่ให้บริกำรในองค์กำรมีทั้ง 
Internal Private Cloud ที่เป็นศูนย์บริกำรของเรำเอง และ External-
Private Cloud เป็นกำรใช้บริกำรจำกศูนย์บริกำรภำยนอกส�ำหรับ 
Public Cloud นัน้ เป็นกำรใช้บรกิำร Cloud เต็มรปูแบบจำกผูใ้ห้บรกิำร
ภำยนอกด้วยสัดส่วนข้อจ�ำกัด ควำมส�ำคัญของระบบ และข้อมูลที่
สำมำรถส่งผ่ำนไปท�ำงำนภำยนอกองค์กำรได้โดยไม่มีควำมเสี่ยงที ่
จะเกิดกับธุรกิจมำกนัก หรืออยู่ในระดับที่บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ 

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ส่วนใหญ่จะเป็นงำนในลักษณะของกำรประมวลผลข้อมลูในเชิงตรรกะ
ที่มีนัยส�ำคัญหรือตำมรูปแบบ (Model) กำรค�ำนวณท่ีถูกก�ำหนดขึ้น
เพื่อกำรพยำกรณ์กำรผลิต และกำรตลำด

Gartner พยำกรณ์ว่ำองค์กำรท่ีเริ่มด้วยบริกำร Personal 
Cloud และ Private Cloud จำกศูนย์บริกำรภำยนอก สุดท้ำยจะไป
ลงเอยด้วย Hybrid Cloud จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนให้รอบคอบ
พร้อมปรบัเปลีย่นไปใช้บรกิำรแบบลกูผสมเมือ่ถงึเวลำ โดยต้องค�ำนงึถงึ
เรื่องกำรบูรณำกำร (Integration) และท�ำงำนร่วมกันกับระบบงำนอื่น
ได้ (Interoperability) กำรผสมผสำนระบบงำนให้ท�ำงำนในสภำพ-
แวดล้อมของ Hybrid cloud นั้นท�ำได้หลำยวิธีขึ้นอยู่กับบริบทหรือ
เหตุกำรณ์ของธุรกิจ 

กำรผสมผสำนกันนั้นเป็นกำรผสมทรัพยำกร ICT เพื่อท�ำงำน
ร่วมกันในสภำวกำรณ์หนึ่งๆ กำรท�ำงำนแบบ Hybrid cloud มี 4 แบบ

1) การผสมผสานแบบคงที่ (Static Composition) หมำยถึง
กำรแบ่งหน้ำที่ระหว่ำง Private cloud และ Public cloud ชัดเจน และ
แน่นอน เช่น ในกระบวนกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำแบบ End-to-end ตั้งแต่
สัง่ซือ้จนส่งมอบสนิค้ำ และช�ำระเงนิ ส่วนทีใ่ห้บรกิำรค้นหำสนิค้ำ และ
ตรวจสอบรำคำ รวมทั้งกำรสั่งซื้อ ก�ำหนดให้ท�ำผ่ำน Public cloud แต่
งำนด้ำน Fulfillment ทั้งหมดให้ท�ำจำกภำยใน Private Cloud เป็นต้น

2) การผสมผสานแบบตามเหตุการณ์ (Event Composition) 
ในกรณีนี้ กำรแบ่งหน้ำที่ระหว่ำง Private cloud และ Public cloud 
จะขึน้อยูก่บัเหตกุำรณ์ เช่น ในกรณเีตรยีมตวัเพือ่ป้องกันกำรหยดุชะงกั
อันเกิดจำกภำยพิบัติ ได้ก�ำหนดว่ำ งำนปกติที่ท�ำงำนอยู่กับ Private 
Cloud นั้นให้เพิ่มกระบวนกำรท�ำ Backup และพร้อมท่ีจะกู้คืนจำก 
Hybrid cloud ได้

3) การผสมผสานที่ค�านึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งาน 
(Deployment composition) ควำมเหมำะสมในที่นี้ เป็นควำม 
เหมำะสมในเชงิเทคนคิด้ำน System deployment เช่น เรำอำจก�ำหนด
ให้ระบบงำนประมวลผลกำรส่ังซื้อสินค้ำจำกลูกค้ำต่ำงประเทศไป 
Deploy หรือท�ำงำนบน Public cloud ในต่ำงประเทศ ในขณะที่ระบบ
งำนสัง่ซือ้จำกลกูค้ำภำยในประเทศให้ Deploy จำก Private cloud ใน
ประเทศ หรือในกรณีที่ธุรกิจมีปริมำณงำนท่ีเพิ่มลดตำมฤดูกำล เช่น 
กำรสัง่ซือ้จำกต่ำงประเทศในเทศกำลครสิต์มำส อำจส่งไปประมวลผล
กับ Public cloud ในประเทศจีน ซึ่งมีระบบ ICT ขนำดใหญ่ แต่มีงำน
ไม่มำกนักในช่วงเทศกำลคริสต์มำสเหมือนประเทศในแถบอเมริกำ 
หรือยุโรป

4) การผสมผสานส�าหรับงานแบบพลวัต (Dynamic compo-
sition) งำนบำงประเภทอำจมีปริมำณงำนและข้อมูลที่ขึ้นลงอย่ำงมี
นัยส�ำคัญ เช่น กรณีที่ธุรกิจจัดรำยกำรพิเศษ แนะน�ำสินค้ำใหม่ มี
รำยกำรลดรำคำแจกแถม ซึ่งไม่ใช่เป็นธุรกิจปกติ เหตุกำรณ์เช่นนี้ 
ประมำณงำน และข้อมูลมีเกินกว่ำที่ระบบงำนใน Private cloud จะ
รองรับได้  เนื่องจำกองค์กำรที่ใช้ Private cloud มักจะจัดเตรียม
ทรัพยำกร ICT ให้เพียงพอกับงำนแบบปกติ ในกรณีนี้จ�ำเป็นต้องใช้
บริกำรจำก Public cloud เป็นตัวเสริมในช่วงที่มีปริมำณงำนมำกเกิน

ปกติ ศัพท์เทคนิคใช้ค�ำว่ำ “Cloud bursting” สื่อควำมหมำยว่ำ 
ปริมำณงำนและข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกเป็นช่วงๆ โดยระบบงำนถูก
ออกแบบให้มีควำมสำมำรถเฝ้ำระวัง และประเมินควำมต้องกำรใช้
ทรพัยำกรไอซทีใีนแต่ละขณะ เพือ่ปรบัลด หรอืเพิม่ปรมิำณทรพัยำกร
ไอซีทีที่ต้องใช้บริกำรเพิ่มโดยอำศัย Public cloud เป็นระบบเสริมได้

กำรเลือกใช้บริกำร Hybrid cloud ทั้ง 4 รูปแบบนี้ อยู่บน 
พื้นฐำนของควำมเข้ำใจของผู้ใช้บริกำรที่ครอบคลุมในหลำยมิติ โดย
สรุปแล้ว ผู้ใช้บริกำรจ�ำเป็นต้องมีควำมรู้และทักษะในด้ำนต่ำงๆ 
ประกอบด้วย

● การก�าหนดคุณลักษณะของ Cloud และกำรจัดซื้อจัดหำ
บริกำร Cloud ทั้งจำกตลำดในประเทศ และต่ำงประเทศ  

● สามารถออกแบบ หรือด�าเนินการบูรณาการระบบงานที่
จะท�างานในสภาวะของ Hybrid cloud โดยต้องค�ำนึงถึงมำตรฐำน
ข้อมูล มำตรฐำนกำรเชื่อมโยงระหว่ำงระบบซอฟต์แวร์ (Software 
services) ตลอดจนมำตรฐำนกำรติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง
ระบบงำนที่เกี่ยวข้องข้ำมระบบ Cloud ของศูนย์บริกำรที่แตกต่ำงกัน

● มีทักษะในด้านปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์
ให้เหมาะกับการท�างานกับ Cloud ซึง่ทัง้หมดนี ้รวมทัง้ด้ำนควำมมัน่คง
ปลอดภยัในกำรใช้ระบบงำนแบบลกูผสม ถ้ำไม่ได้อยูใ่นกำรดแูลของ
คนที่มีประสบกำรณ์ ก็จะเกิดปัญหำที่รุนแรงได้ทุกเมื่อ

ด้วยเหตผุลดงักล่ำว Gartner จงึพยำกรณ์ว่ำ ในยคุของ Cloud 
Computing ผู ้ใช้บริกำรจ�ำเป็นต้องอำศัยควำมช่วยเหลือจำกผู ้
เชี่ยวชำญ ที่เรียกว่ำ “Cloud Service Broker (CSB)” บุคลำกร หรือ
แม้กระทั่งที่อยู่ในรูปแบบขององค์กำรลักษณะนี้มีหน้ำที่เป็นตัวเช่ือม
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับผู้ใช้บริกำร ท�ำหน้ำที่เป็นคนกลำง (intermedi-
ary) มีหน้ำที่หลัก คือ 

● บริการในด้าน Aggregation ซึ่งหมำยถึงกำรแนะน�ำวิธี
สร้ำงสถำปัตยกรรมระบบ Cloud ประกอบด้วยผูใ้ห้บรกิำรหลำยๆ รำย
ตำมควำมจ�ำเป็นและตำมลกัษณะงำน เพือ่ให้ระบบงำนท�ำงำนอยูก่บั 
Cloud หลำยๆ ระบบ ทัง้ Private cloud และ Public cloud ผสมผสำน
กันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัยมั่นคง

● ช่วยเหลือด้านบรูณาการระบบงาน (Integration) ทัง้ระบบ
งำนภำยใน และระบบงำนภำยนอกองค์กำร บ่อยครั้งกำรบูรณำกำร 
(Integration) น�ำไปสู่กำรออกแบบระบบฐำนข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
กำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงระบบงำนหลำยๆ ระบบ โดยเฉพำะระบบ
งำนของคู่ค้ำที่มีมำตรฐำนที่แตกต่ำงกัน

● ช่วยเหลือในด้านปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม (Customiza-
tion) บ่อยครัง้ ระบบซอฟต์แวร์ต้องได้กำรปรบัปรงุ หรอืพฒันำใหม่ให้
เหมำะกับงำนในสภำวกำรณ์ของ Cloud Computing

ต่อฉบับหน้าอ่าน


