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กองบรรณาธิการ

จากแนวโน้มการใช้งานด้านโซเชยีลเนต็เวิร์ก และเว็บ 2.0 ทีม่กีารเตบิโตขึน้อย่างมหาศาล 
ส่งผลถึงยอดการเติบโตของการใช้งานด้านคลาวด์ คอมพิวติ้งในองค์การยุคใหม่ (เอ็นเตอร์ไพร์ส 
2.0) เติบโตสูงกว่า 100 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว และบริษัทส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริการระบบคลาวด์
ในการท�างาน คอื บรษัิทข้ามชาตทิีม่าเปิดสาขาในประเทศไทย เพราะสะดวก ข้ึนระบบไอทีได้ง่าย
เสมือนหนึ่งมีดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ใกล้ตัว

“คลาวด์ท�าให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยในการใช้เทคโนโลยี” ค�าพูดนี้ คุณเฉลิมพล 
ศรสีวุรรณ ในฐานะกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซอีาร์เอม็ แอนด์ คลาวด์ คอนซลัติง้ จ�ากดั 

(CRM and Cloud Consulting Co., Ltd. หรือ CRM-C) มักกล่าวถึงเสมอ โดยเฉพาะใน
ยคุการแข่งขนัทางธรุกจิ ทีเ่น้นการตดิต่อสือ่สารทีม่คีวามแม่นย�า รวดเรว็ และปลอดภยั

“เรื่องคลาวด์ เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงมาไม่ต�่ากว่า 10 ปีแล้วในต่างประเทศ 
ตลาดแรกที่ขานรับระบบคลาวด์ คือ ตลาดสหรัฐอเมริกา และเมื่อประมาณ 3-4 ปี 
ที่ผ่านมา เริ่มจะมีคนพูดถึงเรื่องนี้ ในแถบประเทศเพื่อนบ้านของเรามากขึ้น”  
คุณเฉลิมพล กล่าวเปิดประเด็น พร้อมเล่าถึงที่มาของการก่อตั้งบริษัทท่ีปรึกษา

ด้านคลาวด์ คอมพิวติ้งขึ้นเป็นรายแรกของประเทศไทย

สร้างโอกาสทางธุรกิจบนก้อนเมฆ
บรษิทั ซอีาร์เอม็ แอนด์ คลาวด์ คอนซลัติง้ จ�ากดั (CRM and Cloud 

Consulting Co., Ltd. หรอื CRM-C ) ก่อตัง้ขึน้โดย คณุเฉลมิพล ผูบ้ริหาร

▲

คุณเฉลิมพล ศรีสุวรรณ
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ซีอาร์เอ็ม แอนด์ คลาวด์ คอนซัลติ้ง จำากัด

เมื่อหลายปีก่อน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า องค์การท่ีลงทุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ต้อง

มีความพร้อมทั้งทางด้านคน ทุน และเทคโนโลยี แต่เมื่อยุคคลาวด์ คอมพิวติ้ง ได้ขยับเข้ามาใกล้

ชิดธุรกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น ท�าให้การสร้างความเป็นต่อทางธุรกิจไม่จ�ากัดเฉพาะองค์การที่มีความพร้อม

เท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ สามารถท�าได้อย่างเสมอภาคและทัดเทียม

บนพื้นฐานเทคโนโลยีท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้

บรษิทั ซอีาร์เอม็ แอนด์ คลาวด์ คอนซลัติง้ จ�ากดั

นวตักรรมบรกิาร
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C ขึ้นมาเพื่อรองรับงานทางด้านนี้โดยเฉพาะ”

Cloud Consulting เติมเต็มส่วนที่
ขาดในตลาดคลาวด์

หน้าที่ของเราคือ การให้ค�าปรึกษา 
และคดัสรรเทคโนโลยด้ีานคลาวด์ให้เหมาะสม
กับลูกค้าแต่ละราย เพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการของลกูค้าให้ตรงจดุทีส่ดุ และลกูค้าได้
ใช้คลาวด์ คอมพิวติ้งสนับสนุนองค์การของ
ตนเองให้ท�างานได้เร็วที่สุด สะดวกที่สุด ลด
ความซับซ้อนมากที่สุด ประหยัดที่สุด ซึ่งการ
ให้บริการคลาวด์นี้สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่
องค์การ ที่มีพนักงาน 1 คน ไปจนถึงนับพันคน 
ทีต้่องการระบบทีช่่วยในการขาย และการตลาด 
หรือ CRM หรือการติดตามผล การท�างานของ
ตนเองท่ีมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ ซึ่ง
สามารถวัดผลได้ในทันที ท�าให้สามารถประ-
เมินสถานการณ์คู่แข่ง และก�าหนดนโยบาย 
ตลอดจนกลยทุธ์ทางการตลาดได้อย่างรวดเรว็ 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้ แม้ว่าก�าลังเดิน
ทางไปติดต่อธุรกิจอีกซีกโลกหนึ่ง ซึ่งเทียบ
เท่ากับการมีดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ท่ัวทุกมุมโลก
แบบองค์การใหญ่ ๆ 

นอกจากนั้นระบบที่จัดสรรให้ลูกค้า
สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานในลักษณะ
ภาษาไทยอกีด้วย จงึใช้งานได้ไม่ยุง่ยากท้ังยงั
สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 2 
อาทิตย์เป็นอย่างน้อย โดยโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ม ี
ให้บริการนั้นมาจากการน�าเทคโนโลยีของ

รุ ่นใหม่ไฟแรงที่ให้ความสนใจเรื่องระบบ 
คลาวด์ คอมพิวติ้ง เป็นพิเศษ ประกอบกับ
ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมประสบการณ์มาจาก 
2 บริษัทไอทีข้ามชาติ อย่าง CA Technology 
และ Oracle ท�าให้มองเห็นแนวโน้มตลาด
คลาวด์ คอมพิวติ้งในเมืองไทยว่าจะสามารถ
เติบโตไปในทิศทางเดียวกับตลาดโลกเช่น
เดียวกับประเทศที่ประสบความส�าเร็จ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฯลฯ 

คุณเฉลิมพลจึงได้ร่วมมือกับบริษัท
ชั้นน�าของโลกด้านคลาวด์ คอมพิวติ้ง อาทิ 
Google และ Salesforce.com เพือ่น�าคลาวด์
เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับโลก มาปรับใช้
เป็นโซลชูัน่คลาวด์ทีเ่หมาะสมกับประเทศไทย 
พร้อมกบัได้ผนัตวัเองมาสูบ่ทบาทของการเป็น
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง 
และก่อตั้งบริษัท ซีอาร์เอ็ม แอนด์ คลาวด์ 
คอนซัลติ้ง หรือ CRM-C ขึ้นในราวกลางปี 
พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นให้ค�าปรึกษา
และวางระบบงานด้านการขาย CRM และ
ระบบความร่วมมอืด้านธรุกจิ บนคลาวด์ คอม-
พิวติ้ง โดยได้รับการแต่งตั้งจาก Salesforce.
com ให้เป็นพนัธมิตรเพือ่ท�าตลาดโซลช่ัูนของ 
Salesforce.com ผู้ให้บริการระบบคลาวด์
คอมพิวติ้งชั้นน�าของโลกในประเทศไทย รวม
ถึงได้รับความไว้วางใจจาก Google โดยแต่ง
ตั้งให้เป็นพันธมิตรดูแลผลิตภัณฑ์ Google 
Apps ส�าหรับตลาดเอ็นเตอร์ไพร์ส ของ
ประเทศไทยรายแรกและรายเดียว

“โลกของธุรกิจได ้เปลี่ยนจากยุค 
เอ็นเตอร์ไพร์ส 1.0 สู่ยุคเอ็นเตอร์ไพร์ส 2.0 
แล้ว สิง่หนึง่ทีเ่รามองเหน็เป็นโอกาสทางธรุกจิ 

คือ การใช้คลาวด์กับงานทางด้านการขาย 
การตลาดและบริการลูกค้า ซึ่งกระบวนการ
ต่าง ๆ  เหล่านี้ เดิมจะต้องเกิดขึ้นที่โต๊ะท�างาน 
แต่คลาวด์จะท�าให้กระบวนการต่าง ๆ  เหล่านี้ 
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา เกิดเป็นการ
ท�างานแบบโมบายเวิร์คฟอร์ซ มากขึ้น แต่สิ่ง
หนึง่ทีเ่มอืงไทยเรายังขาด ไม่ใช่เทคโนโลยี แต่
เป็นผู้ให้บริการคลาวด์คนไทยที่เข้าใจบริบท
ของธุรกจิไทย แม้ปัจจบุนัมบีริษทัต่างประเทศ 
(vender) ทีเ่ร่ิมเข้ามาท�าการตลาดในเมอืงไทย
บ้างแล้ว เช่น Google และ Saleforce.com 
ที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภาษาไทย เพ่ือ
รองรบัการใช้งานของคนไทย หากผูใ้ห้บรกิาร 
(provider) ไม่มีระบบที่มีความเร็วเพียงพอ
รองรบั คลาวด์ในเมอืงไทยก็ไปต่อไม่ได้ ผมจงึ
มองว่า ในเมื่อต่างชาติเองให้ความส�าคัญกับ
เมอืงไทย เราคนไทยก็ควรจะเหน็ความส�าคญั 
และท�าให้คลาวด์เกิดขึ้นในเมืองไทยให้ได้

ในฐานะเป็นคนไทยทีม่องเหน็โอกาส
ของคลาวด์ว่า จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้
กับธุรกิจอุตสาหกรรมบ้านเราได้อย่างไร สิ่ง
หนึ่งที่เห็นคือ วิวัฒนาการของบริษัทต่างชาติ
ทีเ่ข้ามาลงทนุในประเทศไทย และสามารถตัง้
บริษัทได้ในเวลาอันรวดเร็ว จุดหนึ่งคือ เขาได้
น�าระบบคลาวด์เข้ามาใช้ ตรงนีม้นัเป็นโอกาส
ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นลูกค้ามีความต้องการ แต่
ยังขาดคนที่จะมาเติมเต็ม เพราะทุกครั้งที่
บริษัทมีความต้องการจะขึ้นระบบคลาวด์ ก็
ต้องเอาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วย 
เซทระบบ ซึ่งค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง จึงเป็น
เหตุผลว่า ท�าไมเราไม่มีผู ้เชี่ยวชาญเรื่อง 
คลาวด์ในเมืองไทย ผมจึงก่อตั้งบริษัท CRM-
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พนัธมติร อย่าง Salesforce.com และ Google 
บรษิทัระดับโลกทีใ่ห้บรกิารคลาวด์  คอมพวิติง้ 
ท่ีไว้วางใจให้เราน�าเทคโนโลยีมาปรับ หรือ
เลือกใช้ให้เข้ากับธุรกิจที่เราต้องการเข้าไป
เป็นที่ปรึกษา ดังนั้นลูกค้าของ CRM-C ใช้
บริการแบบตรงตามความต้องการทางธุรกิจ
ของเขาได้อย่างตรงจุด

“ในช่วงแรกยอมรับว่าเหนื่อยเหมือน
กันในการท�าความเข้าใจเรื่องคลาวด์จนเกิด
การยอมรับ เพราะเรายังติดอยู่กับภาพของ
ความเป็นเจ้าของฮาร์ดแวร์ แต่เม่ือคลาวด์เข้า
มา เราจะไม่ทราบเลยว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
เอาไปฝากไว้กับใคร และเมื่อฝากไว้นาน ๆ 
แล้วอยากจะขอคืนได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็น
ความกงัวลทีเ่กดิขึน้ในช่วงทีผ่่านมา แต่เมือ่มี
กรณีตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จเกิดขึ้นกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกับภาครัฐบาล ภาค
การเงนิ ทีข้่อมลูส่วนหนึง่ถกูฝากไว้บนคลาวด์ 
และระบบการรักษาความปลดภัยของข้อมูล
มีมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้น คนจึงเริ่มมั่นใจ
และใช้คลาวด์มากขึ้น”

ตัวฉุด-เร่ง คลาวด์ในตลาดเมืองไทย
ในเรื่องนี้คุณเฉลิมพลมองว่า มีอยู่ 

2-3 ประเด็นที่จะเป็นทั้งตัวฉุดและตัวเร่งให้
คลาวด์เติบโตอย่างก้าวกระโดดในเมืองไทย 
ประเดน็แรกทีท่�าให้คนไม่ค่อยม่ันใจในระบบ
คลาวด์ คือ ภาครัฐเองยังไม่เข้าใจในระบบ
คลาวด์ที่ดีพอ ยกตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งเคยมี
มติคณะรัฐมนตรีออกมาในท�านองที่ว่า ห้าม 
มใิห้พนักงานของรฐัใช้อเีมลทีเ่ป็นคลาวด์ หรอื
ฟรีเมล เพราะเกรงข้อมูลความลับของทาง

ราชการจะรัว่ไหล ตรงนีเ้ป็นจดุหนึง่ทีท่�าให้คน
ไม่ค่อยมั่นใจในคลาวด์ไปด้วย

ประเด็นที่สอง คือ เรื่องมาตรฐานใน
การรกัษาความปลอดภัย ข้อมลูของลกูค้า ซึง่
ในต่างประเทศมีแล้ว แต่ในเมืองไทยยังไม่มี 
ท�าให้เป็นอุปสรรคส�าหรับของคนที่สนใจ
อยากใช้ระบบคลาวด์ จะต้องศึกษาหาความ
รู ้เองว่า มีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลหรือไม่ และมีถึงขั้นไหน อย่างไร ท�าให้
ยังไม่มีใครกล้าใช้ เมื่อไม่มีใครกล้าใช้ จะ
มั่นใจได้อย่างไรว่าปลอดภัย ตรงนี้ท�าให้รู้สึก
ว่าเป็นตัวฉุดคลาวด์ไม่ให้ไปได้เร็วอย่างที่คิด
ไว้

ประเด็นที่สาม ผู้ผลิตและให้บริการ
โปรดักส์ที่เกี่ยวกับคลาวด์ มักจะกล่าวถึง 
คลาวด์เฉพาะในมุมที่ตนเองพัฒนาและ
จ�าหน่าย ยกตัวอย่างเช่น คลาวด์ในมุมมอง
ของ Google คือ Public Cloud ที่ลูกค้า
สามารถฝากอีเมล ฝากไฟล์ ฝากรูปภาพ ได้
ในจ�านวนไม่อั้น ส่วนคลาวด์ในมุมมองของ
บริษัทจัดจ�าหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
คือ การน�าฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มารวม
ศูนย์กัน และแชร์ทรัพยากร (resource) กัน 
ท�าให้ผูท้ีส่นใจระบบคลาวด์เกดิความสงสยัว่า 
ตกลงคลาวด์คืออะไร และเขาจะเริ่มต้นจาก
ตรงไหนเพื่อขึ้นระบบคลาวด์

นอกจากปัญหาต่าง ๆ  ทีก่ล่าวมาข้าง
ต้นแล้ว ยังมีตัวเร่งหนึ่งที่จะท�าให้คลาวด์
พร้อมใช้มากขึน้ในเมอืงไทยได้อย่างไร นัน่คอื 
ระบบเครอืข่าย 3G ทีเ่ริม่มกีารแข่งขนักนัมาก
ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ทุกอย่างสามารถวิ่งผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้เร็วขึ้น ในราคาที่ถูกลง

คลาวด์ คอมพิวติ้ง 
ในมุมที่ตอบโจทย์เป็นอย่างไร

ทกุวนันีเ้รามกัจะพบว่ามบีรษิทัผูผ้ลติ
และจัดจ�าหน่ายฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์  
รายใหญ่หลายรายหันมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
คลาวด์ คอมพิวติ้งมากขึ้น แต่บริษัทเหล่านั้น
ต่างมุง่พฒันาคลาวด์ คอมพวิติง้ในแง่มมุของ
การขยายระบบโครงสร้างพื้นฐาน หรือ “Pri-
vate Cloud” โดยน�าเวอร์ชวลไลเซชั่น มาช่วย
ในการขยายศักยภาพให้กับดาต้าเซ็นเตอร์
ของลูกค้า ให้สามารถรองรับการขยายระบบ
ไอทีให้ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นใกล้เคียงกับ 
“Public Cloud” แต่กลบัไม่ได้มุง่เน้นตอบโจทย์
ความท้าทายด้านธรุกจิทีแ่ท้จรงิ เช่น การสร้าง
ลูกค้ารายใหม่ ๆ หรือการรักษา หรือต่อยอด
ลูกค้ารายเดิม กระทั่งช่วยเรื่องการส่ือสาร
ระหว่างภายในและภายนอกองค์การ ซ่ึง
ทั้งหมดนี้ เป็นประโยชน์แท้จริงของการท�า 
คลาวด์ คอมพิวติ้ง บนโลกการสื่อสารแบบ 
โมบิลิตี้ ที่ต้องการความรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน 
สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

สิง่หนึง่ทีผ่มมกัจะบอกกับลกูค้าเสมอ
ว่า คลาวด์มีประโยชน์ แต่ต้องรู้จักเลือกใช้ 
เลอืกเช่า และต้องพจิารณาถงึจดุคุม้ทุนด้วย 
เพราะบางครั้งเราอาจจะพบว่า การซื้อระบบ
มาดูแล รักษาเอง อาจคุ้มกว่าการเช่าใช้ หรือ
บางครั้งการเช่าใช้ไปเรื่อย ๆ อาจจะคุ้มกว่า
การซื้อก็ได้ ดังนั้นการพิจารณาจุดคุ้มทุนจึงมี
ความส�าคัญในการเลือกใช้ระบบคลาวด์ที่
เหมาะสมส�าหรับองค์การ นอกจากนี้คลาวด์
ยังท�าให้ทุกคนเข้าถึงบริการเทคโนโลยีที ่
ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ใน
ราคาทีเ่ป็นธรรม (จ่ายเท่าทีใ่ช้) และท�าให้เกิด
ประชาธิปไตยในโลกของคลาวด์

ท้ายที่สุด คุณเฉลิมพล ได้สะท้อน 
มุมมองอนาคตของคลาวด์ในโลกธุรกิจของ
เมืองไทยจะเป็นเช่นไร แน่นอน เราคงไม่
สามารถปฏเิสธได้ว่าคลาวด์จะเข้ามามบีทบาท
ส�าคญัในธรุกจิอตุสาหกรรมมากขึน้ วนันีท้กุคน
มีทางเลือกแล้ว ท�าอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์
จากคลาวด์ได้ คุณต้องลองศึกษา และเปิดใจ
รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท�างานดีขึ้น และเพิ่ม
โอกาสให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคที่ AEC ที่
ก�าลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ 


