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การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
บนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ
The Data Information Storage and Usage on Cloud Computing Technology
อดิเรก เยาว์วงค์

1.บทนำ
ปจั จุบนั เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีความก้าวหน้ าเป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต ได้เข้า
มามีบทบาทในชีวติ ประจาวัน ทัง้ ด้านการใช้เพื่อการค้นหา
ข้อมูล หรือเพื่อความบันเทิง เป็ นต้น ซึ่งระบบอินเทอร์เน็ต
เป็ นสื่อสากลที่ใช้อยู่ทวโลก
ั่
ซึ่ง ในปจั จุบนั สื่ออินเทอร์เน็ตที่
นิยมอย่างสูง คือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Networks) เช่น
Facebook, Twitter, Google+ เป็ นต้น ซึ่งสื่อเหล่า นี้
นอกเหนื อ จากการแสดงข้อ ความหรือ การสนทนาในเว็บ
บอร์ ด เท่ า นั ้น แต่ ด้ ว ยความสามารถของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทาให้สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อแชร์ขอ้ มูล
ระหว่างกันทัวโลกได้
่
เป็ นต้น

รูปที่ 1 แสดงปริมาณการใช้อนิ เทอร์เน็ตทัวโลก
่
ที่มำ: http://www.internetworldstats.com

จากความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี
ความเร็วเพิม่ ขึน้ จากแต่ก่อนเป็ นอย่างมาก จึงเป็ นแนวคิดที่
จะน าแอพพลิ เ คชัน่ ที่ ท างานบนระบบคอมพิว เตอร์ ให้
สามารถนาไปใช้งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อ
เป็ น การตอบสนองในการใช้ง านของผู้ใ ช้ท่ีใ ห้สามารถใช้
แอพพลิเคชัน่ ได้จากทุกที่ทุกเวลา และยังเป็ นการไม่ต้อง
ติดตัง้ ซอฟต์แวร์ใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเป็ นการลด
ค่าใช้จ่ายในเรื่องของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และยังป้องกัน
การละเมิดลิขสิทธิในด้
์ านของซอฟต์แวร์ได้อกี วิธที างหนึ่ง ซึง่
บางองค์กรได้หนั ไปใช้ open Source เพื่อลดต้นทุนในด้าน
ซอฟต์แวร์ จาพวกซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิก าร (operating
system) และซอฟต์ แ วร์จ าพวกประยุ ก ต์ ต่ า งๆ แต่ ก็มี
ข้อจากัดในด้านความต้องการของผูใ้ ช้ทม่ี อี ยู่อย่างจากัดและ
ทรัพยากรทีเ่ ครื่องคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการประมวลผล
เพื่อเป็ นการตอบโจทย์การใช้งานในยุคปจั จุบนั การนา
แอพพลิเคชันต่
่ างๆ ไปใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงทา
ให้เ กิด แนวคิด ที่เ รีย กว่า การประมวลผลบนก้อนเมฆ หรือ
Cloud Computing ซึ่งกาลังเป็ นเทรนด์ใหม่ท่กี าลังได้รบั
ความสนใจ ซึ่งคาว่า Cloud นัน้ หมายถึงก้อนเมฆ ซึ่งใน
ระบบอินเทอร์เน็ต ก้อนเมฆเป็ นสัญลักษณ์ทแ่ี ทนความหมาย
ของการสื่อ สารข้อ มู ล หรือ ระบบอิน เทอร์เ น็ ต นั น้ เอง ซึ่ง
Cloud Computing มีผใู้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้

อาจารย์ประจาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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บริษัทการ์ตเนอร์ Gartner [1] ได้ให้นิยามว่า “Cloud
computing is a style of computing where massively
scalable IT-related capabilities are provided ‘as a
service’ across the Internet to multiple external
customers” หรือ ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆคือ
แนวทางการประมวลผลทีพ่ ลังของโครงสร้างทางไอทีขนาด
ใหญ่ ท่ีข ยายตัว ได้ ถู ก น าเสนอยัง ลู ก ค้า ภายนอกจ านวน
มหาศาลในรูปแบบของบริการ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือ Cloud Computing
[2] เปรียบเสมือนการย้ายระบบประมวลผลเดิมที่อยู่บ น
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เซิฟ
เวอร์มาเป็ นการประมวลผลผ่านการทางานของเครื่องเซิฟ
เวอร์จานวนมากทีเ่ ชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดย
กลุ่มเครื่องเซิฟเวอร์เหล่านัน้ จะได้รบั การควบคุมและจัดการ
รูปแบบ ซึ่งผู้ให้บริการสามารถกาหนดประสิทธิภาพให้กบั
ลูกค้าทีจ่ ะใช้บริการตามเงื่อนไขทีต่ กลงระหว่างกัน

2. เทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
(Cloud Computing)
2.1 โครงสร้ำงกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ [3]
1) Cloud Infrastructure
โดยทัวไปคื
่
อ โครงสร้างพื้นฐานหรือเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์
(Virtual Server) บน Cloud ของผูใ้ ห้บริการ โดยทีโ่ ครงสร้าง
พื้ น ฐานนี้ จ ะมอบขุ ม พลั ง ส าหรั บ การประมวลผลและ
Application ทีม่ ขี นาดใหญ่ สาหรับ Application ทีม่ ขี นาด
ใหญ่ลองนึกถึง Facebook หรือ MySpace หากนึกถึงการ
ประมวลที่ มี ข นาดใหญ่ ใ ห้ ถึ ง เครื่ อ งคลั ส เตอร์ ท่ี HighPerformance ไว้สาหรับในการคิดคานวณเชิงวิศวกรรม
ยากๆ เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือ อากาศยาน เป็ น
ต้น แกนหลักของโครงสร้าง Cloud คือ เวอร์ชวลไลเซชัน่
(Virtualization)
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การใช้ เ วอร์ ช วล
เซิรฟ์ เวอร์ในดาต้าเซนเตอร์ทม่ี ขี นาดใหญ่ จาเป็ นต้องมีการ
ลงทุนและการบารุงรักษาที่สูงในส่วนของฮาร์ดแวร์ แต่ ก็มี
ข้อดีคอื เป็ นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
2) Cloud Storage

รูปที่ 2 การทางานของระบบ Cloud Computing
ที่มำ: http://www.it-clever.com/cloud-computing

Cloud Storage คือการบันทึกข้อมูลแล้วเก็บไว้ภายใน
เทคโนโลยีก ารประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ ซึ่ง รวมถึง การ
ให้บริการที่รวมถึงฟงั ก์ชนที
ั ่ ่เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล
เช่น การจัดเก็บไฟล์ดจิ ติ อลมีเดีย , การให้บริการซิงโครไนซ์
ของข้อมูล หรือ Network Attached Storage(NAS) โดยที่
การให้บริการด้านข้อมูลจะเป็ นการจ่ายเท่ากับที่คุณใช้งาน
(pay-as-you-go) ซึ่งในปจั จุบนั เป็ นการจ่ายแบบ pay-perGB ทัง้ ข้อมูลที่จดั เก็บและข้อมูลที่มกี ารถ่ ายโอน Cloud
Storage มีประโยชน์มากมาย เช่น คุณสามารถจัดเก็บข้อมูล
และเรียกใช้ข้อมูลได้เป็ นจานวนมากจากทุกๆที่ และทุก ๆ
เวลา การให้บริการ Data Storage ทัง้ เร็วและมีราคาไม่แพง
อีกทัง้ ยังมีขนาดไม่จากัด อย่างไรก็ตามความน่ าเชื่อถือเป็ น
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สิง่ ที่สาคัญที่สุด เพราะการให้บริการที่ดีเยี่ยมอาจจะมีการ
ผิดพลาดเกิดขึน้ ได้ การให้ความช่วยเหลือจึงเป็ นประเด็นที่
สาคัญในการใช้งานระบบ Data Storage ปญั หาทีส่ าคัญคือ
จะต้องสามารถระบุทจ่ี ดั เก็บข้อมูลขององค์กรทีใ่ ช้บริการได้
3) Cloud Platform
Cloud Platform คือ ความสามารถในการสร้าง, ทดสอบ,
และจัดการ Application บน Cloud Platform เป็ นทางเลือก
อีกประเภทหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ช่วยให้คุณสามารถทางาน
เฉพาะบนโลก Online อย่างเดียว, Offline อย่างเดียว หรือ
ทัง้ สอง ขณะทีเ่ ครื่องมือในการทดสอบ Application อาจจะ
ต้องขึน้ อยู่กบั แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง โดยกฏทัวไป
่
ของ Cloud Platform คือ ค่าใช้จ่ายทีต่ ่ า, Highly-Scalable
ทัง้ โฮสติง้ และสภาพแวดล้อมในการพัฒนาบนเว็บเบส และมี
ความเป็ นไปได้ท่ี Cloud Platform จะเป็ นอีกก้าวหนึ่งของ
การทา Web Hosting ทีม่ คี วาม Scalability และ Availability
มากกว่ า โฮสติ้ง ที่มีอ ยู่ใ นป จั จุ บ ัน ซึ่ง อาจจะเป็ น ข้อ ดีแ ละ
ข้อเสียในทางเทคเทคโนโลยีได้ ซึ่งข้อเสียก็คือ หากมีการ
พัฒนาบน Cloud ของทีใ่ ดที่หนึ่ง หากจะทางานย้ายข้ามผู้
ให้บ ริก ารอาจจะเป็ น การยากมากกว่ า การใช้โ ฮสติ้ง แบบ
ปจั จุบนั
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5) Core Cloud Services
เป็ นการให้บริการเพื่อสนับ สนุ น Cloud-Based Solution
เช่น Identity Management (ระบบการจัดการตัวตน),
Service-to-Service Integration, Mapping, ระบบ
Billing/Payment, Search, Messaging, Business Process
Management, Workflow และอื่นๆ Core Cloud Services
สามารถที่จะทางานเพียงลาพัง หรือทางานผ่านการทางาน
ร่วมกันแบบระบบต่อระบบ

2.2 องค์ประกอบของกำรประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ

4) Cloud Application
สามารถใช้งานบางส่ว นหรือทัง้ หมดบน Cloud ได้ หรือ
แม้ก ระทัง่ อิม พลีเ มนต์ฟงั ก์ช นั ่ หลักบน Cloud ก็เป็ น ได้
สถาปตั ยกรรมของ Cloud Application จะแตกต่ างจาก
Application เดิมๆ เช่น การอิมพลีเมนต์ Cloud Application
อาจจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดที่แตกต่ างจาก
เดิมออกไป Cloud Application จะกาจัดการ Install และ
Run เหมือน Application ทัวๆไป
่
อีกทัง้ ยังช่วยลดในการ
บารุงรักษาซอฟต์แวร์, การจัดการ และการช่วยเหลือ ซึง่ จาก
ที่ไ ด้ก ล่ า วข้า งต้ น เป็ น คุ ณ สมบัติข อง Software-as a
Service (SaaS)

รูปที่ 4 องค์ประกอบของ Cloud Computing
ที่มำ : http://icawaii.files.wordpress.com/2010/10
Gerlach,G [4] แบ่งองค์ประกอบของการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆเป็ น 4 รูปแบบ ดังนี้
1. Saas คือ Cloud Application Layer เป็ นส่วนนา
ข้อ มู ล ในระบบมาท าการประมวลผลตามค าร้ อ งขอผ่ า น
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โปรแกรมประยุกต์ ซึง่ ส่วนนี้เป็ นส่วนของการติดต่อระหว่าง
ผูใ้ ช้กบั Cloud Computing การทางานจะเป็ นลักษณะของ
Web Application จึงไม่ตอ้ งติดตัง้ โปรแกรม
2. Pass คือ ส่วนของ Cloud software environment layer
ทาหน้าทีใ่ นการให้บริการเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
บน Cloud Computing เช่น Google App Engine
รูปที่ 5 แสดงประเภทของ Cloud Computing

3. Iaas คือ Cloud Software Infrastructure layer สาหรับ
การสร้างระบบ Virtual Machines เช่น Amazon Elastic
Cloud (EC2), SunGrid, Gogrid เป็ นต้น
4. DaaS คือระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Storage ทีม่ ี
ขนาดใหญ่ รองรับการสืบค้นและการจัดเก็บข้อมูลระดับสูง
เช่น Amazon’s S3 เป็ นต้น

2.3 ประเภทของเทคโนโลยีกำรประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ
ศรีสมรัก อินทุจนั ทร์ยง [5] แบ่งประเภทของเทคโนโลยี

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1) Public Clouds: เป็ นระบบบริการทีท่ วไปเน้
ั่
นไปที่
การท างานแบบไม่ เ ฉพาะเจาะจง เพื่อ บริก ารลู ก ค้ า
จานวนมาก ราคาไม่แพงผูใ้ ช้ทวไปสามารถเข้
ั่
าถึงได้
2) Private clouds: เป็ นระบบทีม่ คี วามเฉพาะเพื่อ
ทางานส าหรับลูกค้า โดยเชื่อมต่อการทางานโดยตรง
ผ่าน Cloud Provider มีระบบการจัดการข้อมูล การ
รักษาความปลอดภัยทีด่ ี
3) Hybrid Clouds: เป็ นระบบแบบเชื่อมประสานการ
ทางานของทัง้ Public Clouds และ Private clouds
สามารถส่งต่อข้อมูลและคาสังข้
่ ามระหว่าง Application
ของ Public Cloud และ Private Cloud ได้

ทีม่ า: http://blog.sciencelogic.com

3.

กำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศบนเทคโนโลยี

กำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สารสนเทศบนเทคโนโลยี ก าร
ประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ หรื อ คลาวด์ ส ตอเรจ (Cloud
storage) เป็ นคาที่หมายถึงพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ท่ผี ู้ใช้
เก็บข้อมูลไว้ได้ เปรียบเสมือนกลุ่มเมฆทีต่ ดิ ตามเราไปทุกหน
(back up) ไฟล์ต่างๆ ทีเ่ รามีอยู่แล้วในพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลทีเ่ ป็ น
ฮาร์ด แวร์ข องเรา (physical storage) เช่น ฮาร์ดดิสก์
ภายนอก หรือ USB เมมโมรี่ (flash drive) คลาวด์สตอเรจ
จึงเป็ นวิธหี นึ่งที่เก็บข้อมูลสาคัญทางไกลของผู้ใช้ การใช้
สตอเรจออนไลน์ประกอบด้วยเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ทท่ี า
หน้าทีเ่ ป็ น server จานวนมาก และเครื่องมือในการบริหาร
จัดการไฟล์และพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลของผูใ้ ช้ [6]
ลักษณะของ Cloud Storage มีขนาดที่ยืดหยุ่นตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้หรือข้อมูลทีน่ ามาเก็บ เช่น ข้อมูลที่มี
ความจุขนาด 70 GB ส่วนพืน้ ทีผ่ ใู้ ห้บริการมีขนาด 100 GB
เมื่อเกิดใช้งานไปสักระยะเกิดมีขอ้ มูลมากขึน้ ระบบสามารถ
ขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการเพิม่ ขึน้ ได้ตามความต้องการ [7]
บริษัทคราวด์วคี (Cloud week) [8] กล่าวว่า Cloud
Storage ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของระบบ Cloud Computing
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ซึง่ การจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud Storage เปรียบเสมือนการ
เช่ าพื้น ที่ก ับ ผู้ใ ห้บริการ ในความจริงแล้ว รูปแบบของการ
จัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud Storage อาจพบเห็นได้ทวไป
ั่
อย่างเช่นผูใ้ ห้บริการ Web Hosting ก็อาจจัดเป็ นผูใ้ ห้บริการ
Cloud Storage แบบหนึ่งก็ได้ และในปจั จุบนั ลักษณะของ
Cloud Storage ได้เ ข้ามาปรากฏในการใช้การใช้งาน
ชีวติ ประจาวัน เช่น เว็บที่ให้บริการอัพโหลดรูปภาพ วิดโี อ
ไฟล์เ อกสาร และไฟล์อ่ืน ๆ เพื่อ แชร์ข้อ มู ลกับ บุ ค คลอื่น ๆ
ตัว อย่ า งเว็บ ที่ใ ห้บ ริก ารข้อ มู ลลัก ษณะนี้ เช่ น Picasa,
Facebook, และ YouTube เป็ นต้น
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3.1 องค์ประกอบกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ
เทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
องค์ป ระกอบของโครงสร้ า งพื้น ฐานระบบการจัด เก็บ
ข้อมูลสารสนเทศบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
(Cloud Storage) จะประกอบไปด้วยเครื่องหลักสาหรับ
ควบคุมและเครื่องบริการข้อมูล

จึงอาจกล่าวได้ว่า Cloud Storage คือ ระบบบริการการ
จัดเก็บข้อมูล ทีม่ อี ุปกรณ์จาพวกสื่อบันทึกข้อมูลจานวนมาก
ทีอ่ ยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยที่มรี ะบบกระจายข้อมูล
ต่ างๆ ผ่ า นทางสื่อกลางเครือข่า ยคอมพิว เตอร์ โดยระบบ
จัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆมีฟงั ก์ชนหลั
ั ่ กๆ ของการจัดเก็บ
ข้อมูลแบบก้อนเมฆที่ให้บริการสาหรับผู้ใช้ ได้แก่ อุปกรณ์
เครือข่าย, ส่วนของการจัดเก็บข้อมูล , ระบบกระจายข้อมูล,
และการบริการจัดเก็บข้อมูล เป็ นต้น
รูปที่ 7 องค์ประกอบของ Cloud Storage
ที่มำ: http://static.howstuffworks.com

รูปที่ 6 แสดงการให้บริการต่างๆ บน Cloud Storage
ที่มำ: http://cloudleverage.com

โครงสร้างพืน้ ฐานของ Cloud Storage [8] จะแบ่งออก
ั ่ ่องลูกข่าย (Client) กับฝงั ่
ได้เป็ น 2 ฝงั ่ คือ ส่วนแรก ฝงเครื
ั ่ ่ อ งลู ก ข่า ยไม่
เครื่อ งแม่ ข่า ย (Server) โดยที่ท างฝ งเครื
จาเป็ นต้องมีอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ เลยก็ได้
เพียงแค่มี Internet Browser ก็สามารถใช้บริการต่างๆ บน
ระบบของผูใ้ ห้บริการได้ทนั ที เช่น การอัพโหลดไฟล์ รูปภาพ
เอกสารหรือ สื่อ มัล ติมิเ ดีย ที่ผู้ใ ห้บ ริก ารได้ท าการแบ่ ง ป นั
พืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลไว้บนระบบ Cloud Storage ส่วนทีส่ อง ทาง
ั ่ ใ้ ห้บริการจะมี Database Storage อยู่จานวนมากคอย
ฝงผู
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ให้บริการผู้ใช้ และทาหน้าที่สารองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูล
สูญหายอีกทางหนึ่ง

3.2

ระบบปฏิบตั กิ าร IOS 5 เพื่อเก็บข้อมูลไฟล์เพลง, รูปภาพ
เอกสารต่างๆ และไฟล์ขอ้ มูล เป็ นต้น

ตัว อย่ ำ งกำรเก็บ ข้ อ มู ล สำรสนเทศบน

เทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
SkyDrive คือตัวอย่างของการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud
Storage โดยที่ผ ลิตภัณฑ์ SkyDrive นัน้ เป็ น ของบริษัท
ไมโครซอฟต์ ทีค่ รองตลาดเจ้าของซอฟต์แวร์หลายใหญ่ของ
โลก การเข้า ใช้ง านเพียงแค่มีบญ
ั ชีของไมโครซอฟท์ เช่ น
Hotmail.com, msn.com และ windowslive.com เป็ นต้น ใน
การจัดเก็บข้อมูลไว้บน SkyDrive จะแบ่งหมวดของการ
เข้าถึงข้อมูลไว้ 3 ประเภทคือ ส่วนบุคคล, ใช้งานร่วมกัน,
และแบบสาธารณะ ข้อมูลทีน่ าไปจัดเก็บบน SkyDrive ทาง
ระบบอนุญาตให้ใช้ได้รวมไม่เกิน 5 กิกะไบต์

รูปที่ 9 แสดงการลักษณะของ iCloud
ที่มำ: http://www.imaicafe.com/2011/06/07/apple-icloud

ถ้าจาแนกตามชนิดการให้บริการอาจแบ่งออกเป็ น 2
ลักษณะคือ
1. Cloud Storage เชิงพาณิชย์

รูปที่ 8 แสดงการลักษณะของ SkyDrive
ที่มำ: http://resnet.missouristate.ed

ั่
ทางฝงของค่
าย Apple ได้นาบริการ iCloud มาให้บริการ
สาหรับผลิตภัณฑ์ของตนเอง เช่น iPhone, iPad และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น โดยทาง Apple นามาใช้กบั








Amazon
Apple’s Mobileme
Symantec’s SwapDrive
MOSSO – The Hosting Cloud
Box.net
Nirvanix SDN

2. Cloud Storage แบบใช้งานฟรี (จากัดขนาดพืน้ ทีก่ าร
จัดเก็บข้อมูล)
 BingoDisk จาก Joyent (ฟรี 2 GB)
 Microsoft’s SkyDrive (ฟรี 5 GB)
 XDrive (ฟรี 5 GB)
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 Humyo (ฟรี 25 GB สาหรับรูปภาพและวิดโี อ และ
อีก 5 GB สาหรับไฟล์ชนิดอื่นๆ)
 ADrive (ฟรี 50 GB)

3.3 ประโยชน์ของกำรจัดเก็บข้อมูลบนเทคโนโลยี
กำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Sivadon Chaisiri [7] กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดเก็บ
ข้อมูลบนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ดังนี้
1. ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ก็บไว้บนระบบได้ทุกทีท่ ุก
เวลา เพียงแค่มรี ะบบอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อ
2. เลือกขนาดจัดเก็บข้อมูลได้ตามต้องการ และสามารถเพิ่ม
หรือลดขนาดแหล่งเก็บข้อมูลได้ในภายหลัง
3. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์จดั ข้อมูลจริง
4. ไม่ต้องลงทุน และเสี่ยงในการดูแลอุปกรณ์ จดั เก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง
5. ได้รบั การบริการในด้านการสารองข้อมูล การรับประกัน
ข้อมูล และการให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่
เป็ นต้น

3.4 แนวโน้ มกำรจัด เก็บข้ อมูล สำรสนเทศบน
เทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ไมโครซอฟต์เผยถึง อนาคตของ Cloud Computing
ผ่านนิตยสาร PC Magazine ว่า Cloud Storage จะเติบโต
ได้เร็วกว่า Cloud Computing โดยบิล เกตส์กล่าวว่า Cloud
Storage ทาให้คนเราสามารถจัดเก็บไฟล์ไว้กบั ผู้ ให้บริการ
และสามารถดาวน์ โ หลดไฟล์ไ ด้จ ากทุ กที่ทวโลก
ั่
ส่วนการ
สารองข้อมูลก็ยกให้เป็ นภาระของผูใ้ ห้บริการ
ไมโครซอฟต์ ใ ห้ เ หตุ ผ ลว่ า Cloud
Computing
จ าเป็ น ต้ อ งลงทุ น กับ ต้ น ทุ น บางอย่ า งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
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ประสิ ท ธิ ภ าพของการประมวลผล อาทิ เ ช่ น การลด
ความหน่ วง (latency) และการเพิม่ แบนด์วธิ (bandwidth)
เป็ นต้น ต่างจาก Cloud Storage ทีไ่ ม่ต้องลงทุนกับปจั จัย
เหล่านี้เลย ทาให้ Cloud Storage เป็ นเทคโนโลยีทส่ี ามารถ
เติบโตได้เร็วกว่า Cloud Computing
อีกเหตุผลทีท่ างไมโครซอฟต์กล่าวถึง Cloud Storage
ว่ า มีป ระโยชน์ ม ากมาย เช่ น สามารถจัด เก็บ ข้อ มู ล และ
เรียกใช้ขอ้ มูลได้เป็ นจานวนมากจากทุกๆที่ และทุกๆเวลา
การให้บริการ Data Storage ทัง้ เร็วและมีราคาไม่แพง อีกทัง้
ยังมีขนาดไม่จากัด อย่างไรก็ตามความน่ าเชื่อถือเป็ นสิง่ ที่
ส าคัญ ที่ สุ ด เพราะการให้ บ ริ ก ารที่ ดี เ ยี่ ย มอาจจะมี ก าร
ผิดพลาดเกิดขึน้ ได้ การให้ความช่วยเหลือจึงเป็ นประเด็นที่
สาคัญในการใช้งานระบบ Data Storage ปญั หาทีส่ าคัญคือ
จะต้องสามารถระบุทจ่ี ดั เก็บข้อมูลขององค์กรทีใ่ ช้บริการได้
ปจั จุบนั นี้ มีบริการทีเ่ ป็ น Cloud Storage อยู่หลายผู้
ให้บ ริก ารด้ว ยกัน อาทิเ ช่ น Amazon S3, Apple's
MobileMe, Symantec's SwapDrive, Humyo, XDrive, และ
ADrive เป็ นต้น

3.5 กำรประยุกต์ใช้ กำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ
บนเทคโนโลยี กำรประมวลผลแบบกลุ่ มเมฆกับ
ข้อมูลทำงกำรศึกษำ
ในป จั จุ บ ั น ด้ ว ยความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่รุดหน้ าไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
สื่อ สารผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี ค วามรวดเร็ ว และมี
เสถียรภาพสูง ทาให้การใช้งานมีความสะดวกในหลากหลาย
พืน้ ที่ และประกอบกับกระแสของอุปกรณ์ส่อื สารแบบพกพา
เช่น Smart Phone, Tablets, Netbook เป็ นต้น ได้เข้ามา
มีบทบาทในการใช้ชีวติ ประจาวัน ทัง้ ด้านการทางาน ด้าน
ความบันเทิง หรือนามาใช้ในการศึกษาได้อกี ด้วย ซึ่งอาจ
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กล่าวได้ว่าอุปกรณ์ดงั กล่าวข้างต้นได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งใน
ชีวติ ประจาวันทีข่ าดไม่ได้
นอกเหนือจากการนา Cloud Storage ไปใช้ในด้านเชิง
พาณิ ช ย์ หรือ การใช้ง านส าหรับ ผู้ใ ช้ท ัว่ ๆ ไป ในด้า น
การศึกษายังสามารถนาประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูลมาใช้
งานเพิม่ มากขึน้ ซึง่ จากข้อดีทว่ี ่าการทางานต่างๆ ล้วนอยู่บน
พืน้ ฐานของระบบอินเทอร์เน็ต จึงทาให้เราสามารถอัพโหลด
บทเรียนต่างๆ ทีต่ ้องการไปไว้บนระบบ Cloud Storage ได้
ซึ่ง การเก็บ ข้อ มูลต่ า งๆ ไว้บ นระบบดัง กล่ า ว ท าให้มีก าร
แลกเปลี่ย นความรู้ใ นการสอนระหว่า งกัน ได้ และข้อ มูลที่
นาไปเก็บไว้ในระบบ Cloud Storage ยังมีลกั ษณะที่เป็ น
ข้อมูลส่วนตัวหรือเปิ ดเผยต่อสาธารณะอีกด้วย
ในการนาเทคโนโลยี Cloud Storage ไปใช้ในด้าน
การศึกษาอาจแบ่งออกเป็ นประเด็นสาคัญๆ ได้ดงั นี้
1. ด้านการบริการนักศึกษา เช่น ข้อมูลด้านการเรียนการ
สอน, สื่อการเรียนการสอน, การแบ่งพื้นที่สาหรับนักศึกษา
ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ เป็ นต้น
2. การจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาระหว่าง
สถานบัน อุ ด มศึ ก ษา เช่ น ข้ อ มู ล หลั ก สู ต ร การประกั น
คุณภาพการศึกษา เป็ นต้น
3. การจัดทาแอพลิเคชันส
่ าหรับสถานบันการศึกษา เช่น
แอพลิเคชันงานบุ
่
คคล, งานด้า นห้องสมุ ด , งานด้านพัสดุ ,
การกิจการนักศึกษา เป็ นต้น

3.6 สิ่ ง ที่ ค วรค ำนึ ง ถึ ง เกี่ ย วกับ กำรจัด เก็บ

การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail),
สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Networks ) และการเกิดเทคโนโลยีการ
ประมวลเหนือเมฆ (Cloud Computing) ซึ่งเป็ นการนา
แอพพลิเคชันที
่ ่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ทวๆ
ั ่ ไป ให้สามารถ
นาไปใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึง่ มีขอ้ ดีคอื ผูใ้ ช้ไม่
จาเป็ นต้องลงโปรแกรมใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
และอี ก ประการหนึ่ ง คื อ ความสามารถในการจั ด เก็ บ
ไฟล์ข้อ มู ล ต่ า งๆ ไว้ บ นระบบอิน เทอร์ เ น็ ต ได้ ซึ่ง ผู้ใ ช้ไ ม่
จาเป็ นต้องอาศัยการเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
อีกต่อไป ซึง่ ในปจั จุบนั มีให้บริการทีม่ ากมายทัง้ แบบฟรี และ
แบบต้องเสียค่าใช้จ่าย ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั พืน้ ทีใ่ ห้บริการ เป็ นต้น
จากที่ก ล่ า วมาข้า งต้น จะเห็น ถึง ประโยชน์ ข อง Cloud
Storage แต่สงิ่ ทีค่ วรคานวณถึงในการจัดเก็บข้อมูลออกไป
ในสื่ อ สาธารณะ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การใช้ เ ครื อ ข่ า ย
อิน เทอร์ เ น็ ต ที่ทุ ก คนสามารถเข้า ถึง ได้ ทุ ก เวลาและทุ ก
สถานที่ คือ ความน่ า เชื่อ ถื อ ในระบบ Cloud Storage
โดยเฉพาะผูใ้ ห้บริการทีม่ กี ารรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ทีม่ รี ะบบป้องกันการสูญหายข้อมูล ผูใ้ ห้บริการหลายแห่งจะ
มีร ะบบสารองไฟ การสารองข้อ มูลไว้ห ลายๆ แหล่ง เพื่อ
ป้องกันกรณีท่ขี อ้ มูลสูญหาย หรือมีการคัดลอกข้อมูลไว้ใน
พืน้ ทีใ่ กล้เคียง เพื่อเก็บสารองข้อมูลไว้และสามารถให้บริการ
ได้อ ย่ างต่ อ เนื่อ ง แต่ ถึง กระนัน้ ผู้บ ริษัท ผู้ใ ห้บ ริก าร Cloud
Storage ต่างๆ อาจจะไม่รบั รองข้อมูล 100% โดยส่วนมาก
จะให้การรับประกัน 99.99% โดยความน่าเชื่อถือจะถูกอิงอยู่
บนเอกสารข้อ ตกลงที่เ รีย กว่ า Service-Level-Agreement
หรือ SLA [7]

ข้อมูลสำรสนเทศบนเทคโนโลยีกำรประมวลผล

4. สรุป

แบบกลุ่มเมฆ

จ า ก แ น ว โ น้ ม ข อง เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ
โทรคมนาคม โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตทีจ่ ะพบว่าเข้ามา
เป็ นส่วนหนึ่งของการใช้งานยุคปจั จุบนั ที่ส่อื ต่างๆ ล้วนแต่
ทางานบนระบบอิน เทอร์เ น็ ตทัง้ สิ้น ซึ่งในอนาคตหากจะ

จากความก้า วหน้ า ของเทคโนโลยีอินเทอร์เ น็ต ที่อาจ
กล่าวได้ว่าเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจาวัน เช่น

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556
กล่าวว่า ทัง้ Cloud computing และ Cloud Storage เมื่อ
เป็ นที่ยอมรับมากขึน้ การใช้งานด้านเทคโนโลยีต่างๆ อาจ
เปลี่ย นแปลงไป เนื่ อ งจากต่ อ ไปอาจไม่ จ าเป็ น ต้อ งติด ตัง้
โปรแกรมใดๆ ในเครื่อ งคอมพิวเตอร์ส่วนบุค คล อาจจะมี
เพียง Web Browser เพียงตัวเดียว และระบบปฏิบตั กิ าร
เท่านัน้ ก็สามารถใช้งานแอพลิเคชันต่
่ างๆ ทีต่ อ้ งการได้ หรือ
พื้น ที่ส ารองข้อ มู ล ต่ อ ไปอาจจะอยู่ บ นระบบอิน เทอร์เ น็ ต
ทัง้ หมด ทาให้เราสามารถไม่จาเป็ นต้องพกพาอุปกรณ์สารอง
ข้อ มู ล ใดๆ อีก ต่ อ ไป ซึ่ง อาจกล่ า วได้ ว่ า อาจเป็ น ยุ ค ของ
ดิจติ อลออนไลน์อย่างแท้จริง

[6]

[7]

[8]
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