สรุปการประชุมวิชาการวันที่ 1 เมษายน 2557 ของคณะสถิติประยุกต์
ในหัวข้อ “คลาวด์คอมพิวติ้ง: การประยุกต์ในประเทศไทย”
ในการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี 2557 หัวข้อ “พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน” ในวันที่ 1 เมษายน 2557 นั้น
คณะสถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ไ ด้ จั ด ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยในหั ว ข้ อ “คลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง : การประยุ ก ต์ ใ นประเทศไทย”
อันเนื่องมาจากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ทั่วโลกปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นรูปแบบของคลาวด์คอมพิวติ้ง
อาทิเช่น การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์เมลล์ของคลาวด์ เช่น Gmail Hotmail การใช้เฟซบุคส์หรือ LINE ในการ
ติดต่อของ social networking การใช้บริการของคลาวด์ในการประมวลผลโปรแกรมทางสถิติ เป็นต้น สาหรับ
รูปแบบการจัดประชุมเป็นลักษณะของ round table ซึ่งคณะสถิติประยุกต์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
คือ ดร.อาจิณ จิรชีพพัฒนา ผู้อานวยการสานักป้องกันและปราบปราม การกระทาความผิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ดร.ศั ก ดิ์ เสกขุ น ทด ผู้ อ านวยการส านั ก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมในวงเสวนากับอาจารย์คณะสถิติประยุกต์ โดยในการประชุมได้มี
หัวข้อการเสวนาดังต่อไปนี้
1) “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติ้ง” โดย รศ.ดร.พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร
2) “การประยุกต์ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทยและในอาเซียน” โดย ดร.อาจิณ จิรชีพ
พัฒนา และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
3) “สภาพและแนวโน้มการประยุกต์ใช้คลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทย” โดย รศ.ดร.พิพัฒน์
หิรัณย์วณิชชากร และ รศ.ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล
4) “การจัดการกุญแจกลุ่มโดยใช้หลักการของทฤษฎีเศษเหลือของจีนและโครงสร้างต้นไม้ และ
การประยุกต์กับการสนทนาเป็นความลับบนคลาวด์ ” โดย รศ.ดร.พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร และ คุณพูนศักดิ์
พรเพิ่มพูน
5) “การผสมผสานการกาบังข้อมูลและการเข้ารหัสลับข้อมูลสาหรับฐานข้อมูลในคลาวด์ ” โดย
ผศ.ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ
สาหรับหัวข้อแรก เป็นการอธิบายถึงแนวคิดเบื้องต้นของคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมที่
อาจมาจากหลายสาขาวิชาได้เข้าใจถึงแนวคิดโดยทั่วไปของคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งทาให้เข้าใจถึงการเสวนาของ
หัวข้อต่อไปง่ายขึ้น
สาหรับหัวข้อที่สอง ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ได้พูดถึงสภาพของคลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทย ซึ่ง
ปัจจุบันนี้รัฐบาลไทยได้ตั้งระบบ Government Cloud (G–Cloud) ขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล
มาใช้ทรัพยากรของ G–Cloud ในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน แทนที่จะทาการจัดซื้ออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ในการประมวลผลของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเอง ซึ่ง

จะไม่คุ้มค่าการลงทุนทั้งทรัพยากรเงินและทรัพยากรคนที่ต้องดูแล ดังนั้น ด้วยการใช้บริการของ G–Cloud จะ
ทาให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณที่อาจจะสูญเสียโดยไร้ประโยชน์อย่างมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม การใช้
คลาวด์คอมพิวติ้งในการประมวลผลจะเกิดประสิทธิผลได้ ก็ต้องมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วถึงและมี
ความเร็วในการส่งข้อมูลสูง
ในส่วนของ ดร.อาจิณ จิรชีพพัฒนา ได้กล่าวถึงสภาพของคลาวด์คอมพิวติ้งในอาเซียน ซึ่งขณะนี้
กลุ่มอาเซียนกาลังพยายามตั้งศูนย์กลางของคลาวด์คอมพิวติ้งในอาเซียนเพื่อให้บริการการประมวลผลข้อมูลแก่
เหล่าสมาชิก แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่เชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มอาเซียน และ
ประเด็นของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลยังเป็นปัญหาหลักของโครงการนี้
ในหั ว ข้อที่ส าม ซึ่งเป็ น ผลการส ารวจสภาพและแนวโน้มการประยุกต์ใช้คลาวด์คอมพิว ติ้งใน
ประเทศไทยนั้น ได้ผลการสารวจที่ชี้ว่าปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ มีการประมวลผลข้อมูลที่ใช้ หลักการคลาวด์คอมพิวติ้ง
ในระดับ 49 เปอร์เซนต์ในไทย การใช้บริการของผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศและระดับนานาชาติอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกันคือ ในประเทศ 28.72 เปอร์เซนต์ และนานาชาติ 21.99 เปอร์เซนต์ สาหรับแนวโน้มอีก 3 ปี
ข้ า งหน้ า นั้ น องค์ ก รต่ า ง ๆ มี แ ผนการที่ จ ะใช้ ค ลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง ในการประมวลผลเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ถึ ง 76.6
เปอร์เซนต์ และคาดว่าจะเป็นการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายในประเทศถึง 53.55 เปอร์เซนต์ สาหรับกลุ่มที่
มีแผนการที่จะใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเพิ่มมากที่สุด คือ กลุ่มหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา จะเพิ่มจาก
44.68 เปอร์เซนต์เป็นถึง 89.36 เปอร์เซนต์ ดังนั้น การให้ความรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์บนคลาวด์ จึงน่าจะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบคลาวด์ ในประเทศไทย นอกจากนั้น การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
private cloud เช่น Data center ก็เป็นสิ่งที่จาเป็น
สาหรับประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการที่องค์กรจะใช้บริการของคลาวด์ที่สาคัญที่สุดคือ ความไม่
มั่นใจความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของระบบคลาวด์ ซึ่งจะคล้ายกับผลสารวจของการใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง
ทั่วโลก ดังนั้น ประเด็นความมั่นคงสาหรับคลาวด์คอมพิวติ้งจึงเป็นเรื่องสาคัญ นอกจากนั้น ประเด็นสาคัญที่
รัฐบาลควรสนับสนุนการใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งคือ การเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงคลาวด์ได้ง่ายขึ้น และการออกกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติ้ง
นอกจากนี้ ในการสารวจยังพบว่า องค์กรต่าง ๆ ยังให้ความสนใจกับการทาข้อตกลง (Service
Level Agreement) เกี่ยวกับการให้บริการคลาวด์น้อยมากคือ 71 เปอร์เซนต์ของผู้ตอบแบบสารวจไม่สนใจที่
จะทา SLA กับผู้ให้บริการ ทั้ง ๆ ที่ SLA จะเป็นสิ่งที่จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรเกี่ยวกับการใช้
บริการคลาวด์ ดังนั้น การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SLA จึงเป็นประเด็นสาคัญอีกอย่าง
ส าหรั บ หั ว ข้ อ ที่ สี่ เป็ น งานวิ จั ย ที่ น าเอาทฤษฎี เ ศษเหลื อ ของจี น (Chinese Remainder
Theorem) มาประยุกต์ในการพัฒนาโปรแกรมการสนทนาเป็นความลับเฉพาะกลุ่มบนอินเตอร์เน็ต โดยมีการ
ใช้ทรัพยากรของคลาวด์ในการประมวลผล โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้มี ลักษณะการทางานคล้ายกับโปรแกรม
LINE ทีใ่ น social networking แตกต่างกันที่โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้ ผู้ที่สามารถอ่านข้อมูลสนทนากันได้ จะมี

เฉพาะสมาชิ กในกลุ่มขณะนั้นเท่านั้น คนที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มหรือคนที่ได้ออกจากกลุ่มไปแล้วจะไม่สามารถรู้
ข้ อ มู ล สนทนาของกลุ่ ม ส าหรั บ โปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ ส ามารถท างานได้ บ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยผู้ ใช้อุปกรณ์เหล่านี้จะ
สามารถโต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีปัญหาของการล่าช้าเนื่องจากการเข้ารหัสลับข้อมูลและถอดรหัสลับ
ข้อมูล ในงานประชุมได้มีการสาธิตการทางานของโปรแกรม โดยให้มีการทดสอบการโจมตีของคนที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกกลุ่มขณะนั้นด้วย
สาหรับหัวข้อสุดท้าย ผู้วิจัยได้เสนอกรอบแนวคิดของการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้จากผู้ให้บริการ
คลาวด์ ซึ่งก็เนื่องจากผู้ให้บริการคลาวด์เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ ดังนั้น โดยทั่วไปแล้วผู้ให้บริการ
คลาวด์จึงสามารถล่วงรู้ถึงข้อมูลที่ถูกประมวลผล ซึ่งบางครั้งผู้ใช้ต้องการความลับของข้อมู ล ดังนั้น งานวิจัยนี้
จึงมีประโยชน์ในแง่มุมของความมั่นคงของข้อมูลในคลาวด์

