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งานระบบผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง (Pay 

as you go) และสามารถปรบัเปลีย่นฮาร์ดแวร์ดงักล่าวได้ตลอดเวลา

ด้วยตัวเอง (On-demand, Self-service) ในปัจจุบันหลายท่านก็ใช้

บริการ IaaS กันแบบอ้อมๆ อยู่แล้วโดยใช้ผ่านผู้ให้บริการ Applica-

tion ยอดนิยม เช่น Instagram และ Dropbox ที่บางคนอาจคิดไม่

ถึงว่า ผูใ้ห้บรกิารเหล่านัน้ไม่ได้ม ีInfrastructure เป็นของตัวเองส�าหรบั

จดัเก็บข้อมลู แต่รปูภาพหรอืไฟล์ต่างๆ ทีเ่ราอพัโหลดไปนัน้ จะไปเกบ็

อยู่ที่ Server ของ AWS - Amazon Web Service (บริษัทลูกของ 

Amazon ทีเ่ริม่ต้นธรุกจิจากการขายหนงัสอืในโรงรถ และปัจจุบันขาย

ทุกอย่าง) โดยทั้ง Instagram และ Dropbox จะจ่ายค่าบริการให้กับ 

AWS แทน (ในที่นี้สามารถกล่าวได้ว่า Instagram และ Dropbox คือ

ผู้ใช้บริการ IaaS จาก AWS)

ใน
ปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบักนัว่าเทคโนโลย ีCloud Computing เข้า

มามีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น เน่ืองจากข้อดีท้ังในเรื่องสะดวก 

ประหยดั และความยดืหยุน่ในการใช้งาน แต่เนือ่งจาก Cloud Service 

มีอยู่หลายรูปแบบ และแต่ละรูปแบบจะตอบสนองต่อความต้องการ

ทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป วันนี้เราจะมาดูประโยชน์ และแนวทางใน

การเลือก Cloud Service จากบริการหลักใน 3 รูปแบบ คือ IaaS, 

PaaS และ SaaS เพื่อมาสนับสนุนการด�าเนินงานทางธุรกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพกัน

เริ่มจากบริการแบบพื้นฐานที่สุดคือ IaaS (Infrastructure as 

a Service) เป็นรูปแบบที่องค์กรจะใช้เครื่อง Server, Storage และ

อุปกรณ์เครือข่ายจากผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะเป็นเจ้าของ

อุปกรณ์ และรับผิดชอบดูแลระบบท้ังหมด ส่วนผู้ใช้บริการจะเข้าใช้

อดิศักดิ์ เสือสมิง

adisak@tni.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

    Cloud Service
ให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ?อย่างไร

เลือก
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ประโยชน์ของการใช้บรกิารแบบ IaaS จะท�าให้องค์กรไม่ต้อง

ลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ หรือท�า Data Center เอง อีกทั้งยังไม่ต้องเตรียม

บคุลากรด้าน System Admin ท่ีมีความช�านาญมาดแูลระบบเอง และ

ในอนาคตหากธุรกิจของเรามีการเติบโต มีความต้องการพื้นที่ในการ

จดัเกบ็ข้อมลูมากขึน้ หรอืการประมวลผลระบบทีส่งูขึน้ เรากส็ามารถ

แจ้งขอท�าการเปลี่ยนแปลงได้เอง หรือถ้าหากธุรกิจไม่สามารถเดิน 

ต่อไปได้กแ็ค่ขอยกเลกิการใช้บรกิาร ท้ังน้ีการได้มา, เปล่ียนแปลงหรอื

ยกเลกิดงักล่าวนัน้ ในทางปฏิบตัจิะไม่ต่างกับการ Shopping Online 

เลย ส่วนในมุมมองทางด้านการเงินแล้ว IaaS จะท�าให้ธุรกิจเปลี่ยน

จากงบลงทุนด้านไอทีไปเป็นงบค่าใช้จ่ายรายเดือนแทน ท�าให้ธุรกิจ

ไม่ต้องทุ่มเงินลงทุนไปทีเดียว ซึ่งจะท�าให้ความเป็นไปได้ในการเริ่ม

ต้นธุรกิจมีมากขึ้นไปด้วย

แนวทางที่ธุรกิจจะเลือกใช้บริการแบบ IaaS นั้น อยากจะให้

พจิารณาในแง่ของความสะดวกรวดเรว็ทีอ่งค์กรจะได้ฮาร์ดแวร์มาใช้

งาน และความมั่นคงของระบบสารสนเทศเป็นหลัก... เร็วเพียงใด 

อยากให้จินตนาการแบบนี้ คือ ถ้าบริษัทเรามีสเปคของ Server ที่

ต้องการ (CPU, Storage, RAM, Network, OS, …) และมบีตัรเครดติ 

เราสามารถจะ Login เข้าใช้งาน Server ของตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต

เหมือนกับมีเคร่ือง Server มาตั้งข้างหน้าเราได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 

ช่ัวโมง ส�าหรับเร่ืองความมั่นคงของระบบสารสนเทศ อยากจะยก

เหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ปี 2554 ที่ Data Center ของหลายบริษัทใน 

นิคมอุตสากรรมเสียหายไปมาก ซึ่งถ้าใช้บริการแบบ IaaS แล้ว 

ความเสียหายจะน้อยมาก ดังนั้น ถ้าไม่มีประเด็นเรื่องกฏหมาย เช่น 

เป็นความมั่นคงของชาติแล้ว การเลือกใช้บริการ IaaS ก็น่าจะ

พิจารณาเลยทีเดียว

ตัวอย่าง IaaS: บริการ EC2 ของ Amazon Web Service 

(https://aws.amazon.com)

ต่อยอดจากบริการแบบ IaaS ก็จะเป็นแบบ PaaS (Platform 

as a Service) คือ บริการที่นอกจากจะจัดเตรียมฮาร์ดแวร์ + OS แล้ว 

ผู้ให้บริการระดับนี้จะสามารถเตรียมซอฟต์แวร์พื้นฐานส�าหรับการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ต่อ ซึ่งเราเรียกว่า Platform ให้ด้วย เช่น ถ้าบริษัท

เราต้องการ Server เพื่อท�าระบบ Web Application ด้วย Solution 

ยอดนิยมอย่าง LAMP (Linux - Apache - MySQL - PHP) เราก็

สามารถสั่งซื้อแบบออนไลน์โดยขอให้ผู้ให้บริการ PaaS จัดเตรียม 

Server และซอฟต์แวร์ทั้งหมด โดยเมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์เรา

กส็ามารถเข้าใช้ระบบได้ผ่านทางอนิเทอร์เนต็ และเนือ่งจากทกุอย่าง

มีเตรียมให้พร้อมแล้ว เราก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์เพียง

อย่างเดยีว ตวัอย่างการประยกุต์ใช้งานในบางองค์กรทีผู่เ้ขยีนเคยเป็น

ทีป่รกึษาในการพฒันาซอฟต์แวร์ให้ ได้ใช้ PaaS ในระยะการทดสอบ

ซอฟต์แวร์ โดยเมือ่ทดสอบเสรจ็กย็กเลกิการใช้บรกิาร เสยีงบประมาณ

ไปไม่เท่าไหร่ สะดวก และไม่ต้องง้อเครื่องขององค์กรในการทดสอบ 

ประโยชน์ของการใช้บริการแบบ PaaS ที่ดีมากประการหนึ่ง 

คือ จะท�าให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาบน Platform นั้น มีความสามารถที่

เรียกว่า Auto Scaling มาด้วย ความสามารถนี้ใช้แก้ปัญหาโลกแตก

ประการหนึ่งของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ ปัญหาที่ว่านั้นคือ ความ

สามารถในการประมวลผลในเวลาวิกฤต ตัวอย่างชดัๆ เช่น ระบบจอง

ตั๋วออนไลน์ทั้งหลาย ในสถานการณ์ปรกติระบบท�างานได้ดี แต่ถ้ามี

การแข่งขันกีฬาหรือคอนเสิร์ตระดับโลกมาเปิดการแสดง คนจองตั๋ว

เยอะ ระบบล่ม ลกูค้าบ่น ธรุกจิเสยีหาย ทางแก้แบบมกัง่าย แต่มกัจะ

ท�ากัน คือ อัพเกรดฮาร์ดแวร์ให้รองรับ (ค�าถามคือ... เหตุการณ์แบบ

นัน้ อาจเกดิขึน้เพยีงปีละครัง้ หรอืสองครัง้ มนัคุม้ค่ากบัการลงทนุไหม 

???) แต่ Auto Scaling จะท�าให้ซอฟต์แวร์ของเราสามารถเพิ่มการ

ประมวลผล (เหมือนกับเพิ่ม Server มาช่วยท�างาน) ในเวลาวิกฤติได้ 

และยกเลกิให้เองเมือ่กลบัสูส่ถานการณ์ปรกต ิโดยเรากม็ค่ีาใช้จ่ายที่

เพิ่มมาเฉพาะช่วงเวลาที่เพิ่มการประมวลผลเท่านั้น 

แนวทางที่ธุรกิจจะเลือกใช้บริการแบบ PaaS นั้นจะเหมาะ

มากกบัธรุกจิทีต้่องการพฒันาซอฟต์แวร์ใหม่ แต่ในกรณทีีต้่องการน�า

ซอฟต์แวร์เก่ามาใช้งานบน Platform ทีเ่ตรยีมไว้ให้ อาจต้องมกีารปรบั

เปลีย่นโค้ดบ้าง แต่ถ้าเทยีบกบัความสามารถของซอฟต์แวร์ทีส่ามารถ

ท�า Auto Scaling ที่เพิ่มมาแล้ว ก็น่าจะคุ้มค่ากับการปรับเปลี่ยนโค้ด 

ลองนกึดูถ้าเรามรีะบบออนไลน์ให้ลูกค้าใช้ โดยทีร่ะบบสามารถรองรบั

การใช้งานจ�านวนมากๆ ในเวลาเดียวกันได้ ไม่เคยล่มเลย มนัเป็นการ

สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจไปในตัวด้วย



12 TPA news

Modern Innovation

October 2015 ●  No. 226

TPA
news

ส�าหรบับรกิารสุดท้าย คอื SaaS (Software as a Service) เป็น 

บริการที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องท�าการติดตั้ง 

และดแูลรักษาเอง เช่น ไม่ต้องมาคอยแบคอพัข้อมลูเพือ่ป้องกนัข้อมลู

หายเอง เป็นต้น โดยแนวคิดบริการ SaaS นั้นจะท�าให้ผู้ใช้งานเพียง

แค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องสนใจความ

ซับซ้อนภายในของซอฟต์แวร์ มีหน้าที่เป็นเพียง “ผู้ใช้” อย่างเดียว

แนวโน้มการพฒันาซอฟต์แวร์ในปัจจบุนัจะเปลีย่นไปเป็นรปู

แบบ Cloud มากขึน้ ตวัอย่างง่ายๆ เช่น ปัจจบุนัถ้าเราจะใช้โปรแกรม 

Microsoft Office 365 เราจะไม่สามารถไปหาซือ้แผ่นโปรแกรมมาลง

แบบยุคก่อนได้แล้ว ทุกอย่างจะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สมัคร

เข้าใช้งานผ่านเวบ็ เวลาจะใช้ซอฟต์แวร์ก ็Login เข้าใช้งาน ดงันัน้ วธิี

การได้ซอฟต์แวร์มาใช้งานจงึเปล่ียนจากการซือ้ License มาเป็นการ 

Subscribe แทน ซึ่งประโยชน์ของการใช้บริการแบบ SaaS ต่อธุรกิจ

คือ จะท�าให้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาซอฟต์แวร์ลดลงไปมาก แทนที่

ธุรกิจจะต้องจ่ายเงินก้อนโตซื้อ License เป็นเงินหลายหมื่น ก็เปลี่ยน

มาจ่ายเป็นรายเดือน เหมือนจ่ายค่าน�้า ค่าไฟแทน 

ปัจจุบันผู ้พัฒนาซอฟต์แวร์หลายรายได้ปรับตัวเป็นผู ้ให้

บริการ SaaS กันมากแล้ว ที่ส�าคัญคือมีครบทุกกลุ่มซอฟต์แวร์ด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมในส�านักงาน, HR, ERP, CRM และอื่นๆ เช่น 

Microsoft Office 365, Salesforce (ซอฟต์แวร์ CRM ล�าดับต้นๆ 

ของโลก), NetSuite (มีทั้ง CRM, ERP และ E-Commerce) เป็นต้น 

ส�าหรับแนวทางที่ธุรกิจจะเลือกใช้บริการแบบ SaaS นั้น อยากจะให้

พิจารณาในแง่ของค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจควบคุมได้, ความเป็นมาตรฐาน

จากการใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นสากล, การดูแลอัพเกรดซอฟต์แวร์ของผู้

ให้บริการ และเรื่องถูกกฏหมายเป็นหลัก 

ตัวอย่าง PaaS : Google Cloud Platform  (https://cloud.google.com)

ตัวอย่าง SaaS : Microsoft Office 365 (www.microsoftstore.com/TH/Office-365 )


