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บทนํา: องคก์รดจิติอลตอ้งการเครอืขา่ยทีม่คีวามคลอ่งตวั 
การปฏริูประบบดจิติอลกลายเป็นคําสัง่การทีส่ําคญัทีส่ดุสาํหรับผูนํ้าดา้นธรุกจิและ IT การ
สาํรวจเกีย่วกับลําดบัความสาํคัญในปี 2015 ของ ZK Research พบวา่ 79% ของภาคธรุกจิ
ในปัจจุบนักําลงัดําเนนิการรเิริม่โครงการในการปฏริูประบบดจิติอล (การจัดแสดงขอ้มลูที ่1) 
ในยคุดจิติอล บรษัิททีม่ผีลติภัณฑท์ีด่ทีีส่ดุหรอืแมแ้ตก่ารมบีคุคลากรทีด่ทีีส่ดุก็ไมใ่ช่
ตวักําหนดขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัอกีตอ่ไป ความเป็นผูนํ้าทางการตลาดขึน้อยู่กบั
ความสามารถขององคก์รในการวเิคราะหข์อ้มลู หาขอ้มูลเชงิลกึ และการตดัสนิใจอยา่ง
รวดเร็วเพือ่ประโยชนใ์นการเปลีย่นตลาด 

หนึง่กา้วทีส่าํคัญในการเดนิทางไปสูก่ารเป็นองคก์รดจิติอลคอืการเปลีย่นตนเองเป็นธรุกจิที่
มคีวามคลอ่งตัว—และจะไม่สามารถทําเชน่นัน้ไดห้ากปราศจากโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ 
IT ทีค่ลอ่งตวัเพือ่เปิดใชง้าน นี่คอืเหตผุลทีภ่าคธรุกจิใชเ้งนิมากกวา่ 12 พันลา้นดอลลาร์
ใหก้บัเทคโนโลยใีนปี 2015 เพือ่ทําใหร้ะบบ IT มคีวามคลอ่งตวัมากขึน้ ตามขอ้มลูจาก ZK 
Research 

การจดัแสดงขอ้มูลที ่1: ภาคธุรกจิสว่นใหญกํ่าลงัววิฒันาการเขา้สูร่ะบบดจิติอล 

ทีม่า: ZK Research, 2015 
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อยา่งไรก็ตาม มรีะบบไอทสีว่นหนึง่ทียั่งไม่ไดรั้บการพัฒนา
และขาดความยดืหยุน่ในการทํางาน ซึง่ก็คอืเครอืขา่ย การ
พัฒนาเครอืขา่ยตอ้งมคีวามสาํคญัเป็นลําดบัแรกสาํหรับ
ระบบ IT ทัง้หมดและผูนํ้าทางธรุกจิ เนือ่งจากองคก์รมี
ความคลอ่งตวัเทา่กับสว่นประกอบดา้น IT ทีม่คีวาม
คลอ่งตวันอ้ยทีส่ดุเทา่นัน้—ซึง่ในปัจจุบนันีค้อืเครอืขา่ย 
เครอืขา่ยทีใ่ชง้านตอ่เนือ่งมาจากรุ่นกอ่นเต็มไปดว้ย
ขอ้จํากดัตอ่ไปนี้ทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่ความคลอ่งตัวในการ
ทํางาน: 

• การจดัการเครอืขา่ยแบบด ัง้เดมิถูกทําใหแ้ลว้เสร็จ
แบบ “ทลีะกลอ่ง” ในอดตี ตวัจัดการเครอืขา่ยตอ้ง
จัดการกับเราเตอร ์สวติชแ์ละอปุกรณ์อืน่ๆ สาํหรับ
เครอืขา่ยบนพืน้ฐานในการทํางานแบบทลีะกลอ่งโดยใช ้
กะบวนการทีต่อ้งดําเนนิการดว้ยตนเองซึง่เกดิขึน้ซ้ําๆ 
ซึง่หมายความวา่ แมแ้ตก่ารเปลีย่นแปลงเครอืขา่ย
พืน้ฐานสว่นใหญก็่ตอ้งใชเ้วลาเป็นสปัดาห์ๆ  หรอืเป็น
เดอืนๆ เพือ่ดําเนนิการใหเ้สร็จ นอกจากนี ้เนือ่งจากมี
ระบบปฏบิตักิารเครอืขา่ยและประเภทของอปุกรณ์อยู่
เป็นจํานวนมาก ซนิแทคซท์ีจํ่าเป็นตอ่การเปลีย่นแปลง
การกําหนดคา่อาจแตกตา่งจากแบบแพลตฟอรม์สู่
แพลตฟอรม์เล็กนอ้ย—ซึง่ทําใหง้านนัน้ทา้ทายมาก
ยิง่ขึน้ 

• การขาดระบบทํางานโดยอตัโนมตัทํิาใหต้น้ทนุรวม
ในการเป็นเจา้ของ (TCO) สูง เนือ่งจาก TCO ของ
เครอืขา่ย เกอืบ 68% มาจากตน้ทนุการดําเนนิงานที่
เกีย่วขอ้งกับการทํางานของเครอืขา่ย คา่ใชจ้่ายเหลา่นี้
สงู เนือ่งจากลกัษณะในการทํางานแบบกําหนดเองที่
แทจ้รงิของการกําหนดคา่ การอพัเดต และการรักษา
อปุกรณ์ไวใ้นเครอืขา่ย องคก์รบางแหง่พยายามทีจ่ะลด 
TCO ใหตํ้า่ลงโดยการซือ้อปุกรณ์เครอืขา่ยทีม่รีาคาถกู
กวา่ แตฮ่ารด์แวรนั์น้กลบันอ้ยกวา่หนึง่ในสามของ
เครอืขา่ย TCO วธิกีารเดยีวในการลด TCO ของ
เครอืขา่ยลงอย่างมนัียสาํคัญคอืการลดคา่ใชจ้่ายในการ
ดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานของเครอืขา่ย—
และการทําเชน่นัน้จําเป็นตอ้งมกีระบวนการทีส่ามารถ
ทํางานไดโ้ดยอตัโนมัตมิากขึน้ 

• บรกิารเครอืขา่ยเชือ่มโยงกบัแพลตฟอรม์ฮารด์แวร์
เฉพาะ ในอดตี บรกิารเครอืขา่ยใหมถ่กูเพิม่เขา้ไปโดย
การใชง้านแพลตฟอรม์ฮารด์แวรใ์หม ่อยา่งไรก็ตาม 
การศกึษาเกีย่วกบัความตัง้ใจในการซือ้เครอืขา่ยในปี 
2015 ของ ZK Research พบวา่ภาคธรุกจิใชเ้วลาโดย
เฉลีย่สีเ่ดอืนในการเปิดตัวบรกิารเครอืขา่ยใหม ่เมือ่คณุมี
ปัจจัยในการจัดซือ้ การใชง้าน และการจัดเตรยีม
ฮารด์แวรใ์หม ่นอกจากนี ้ยังเพิม่แพลตฟอรม์
หลากหลายรูปแบบทีจํ่าเป็นตอ่การสง่มอบบรกิารเต็ม
รูปแบบสําหรับองคก์รไปยังสภาพแวดลอ้มทีซ่ับซอ้น
เรยีบรอ้ยแลว้ 

• งบประมาณดา้น IT ของบรษิทัสว่นใหญถ่กูใชใ้น
การรกัษาสถานะเดมิ ในปัจจุบนั 83% ของ
งบประมาณดา้น IT ถกูใชเ้พยีงเพือ่รักษา
สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน ซึง่เพิม่ขึน้มาจาก 75% 
เมือ่หา้ปีทีผ่่านมา หากแนวโนม้นีไ้มม่กีารเปลีย่นแปลง 
งบประมาณเกอืบทัง้หมดถกูใชเ้พือ่รักษาสถานะเดมิ
ภายในชว่งทศวรรษทีผ่่านมา และใชง้บประมาณนอ้ย
มากสาํหรับการรเิริม่โครงการเชงิกลยุทธ ์ 

สถานะปัจจุบนัของระบบ IT ไม่สามารถปรับเปลีย่นขนาดได ้
เนือ่งจากชอ่งวา่งทีม่คีวามซับซอ้นระหวา่งจํานวน
งบประมาณทีจํ่าเป็นตอ่การทํางานของระบบ IT และจํานวน

ทีพ่รอ้มสาํหรับการใชง้านเพือ่การเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่
ปรับระบบ IT ใหเ้ขา้กับบรรยากาศทางธรุกจิในปัจจุบนั ตอ้ง
เปลีย่นไปสูรู่ปแบบ IT ทีต่า่งออกไปซึง่เริม่ตน้ทีเ่ครอืขา่ย 
ความคลอ่งตวัของเครอืขา่ยทีด่ยี ิง่ข ึน้จําเป็นตอ้งมี
ความสามารถในการออกแบบ การจัดเตรยีม และการจัดการ
บรกิารเครอืขา่ยทีเ่ป็นซอฟตแ์วร ์การจําลองสภาพแวดลอ้ม
ในการทํางานเสมอืนสาํหรับฟังกช์นัของระบบเครอืขา่ย
สาํหรับองคก์รสามารถเปิดทางใหแ้กก่ารเปลีย่นผา่นนี้ได ้ 

สว่นที ่II: การกาํหนดการจําลอง
สภาพแวดลอ้มในการทํางานเสมอืนสาํหรบั
ฟงักช์นัของระบบเครอืขา่ยสาํหรบัองคก์ร 
ในอดตี บรกิารเครอืขา่ยเชือ่มโยงกบัอปุกรณ์ฮารด์แวร์
เฉพาะ การจําลองสภาพแวดลอ้มในการทํางานเสมอืน
สาํหรับฟังกช์นัของระบบเครอืขา่ยสําหรับองคก์ร (ENFV) 
เปลีย่นแปลงกระบวนทัศนน์ีโ้ดยการแยกฟังกช์ัน่เครอืขา่ย
ออกจากแพลตฟอรม์ฮารด์แวรท์ีส่ําคญัและซอ่นอยู่ 

การเปลีย่นสู ่ENFV คลา้ยคลงึกบัการเปลีย่นผ่านการ
ประมวลผลประสบการณ์ในภาคอตุสาหกรรม เมือ่การ
จําลองการทํางานเสมอืนกลายเป็นกระแสหลัก ดว้ยการ
จําลองการทํางานเสมอืน แอพพลเิคชัน่จะทํางานตาม
ปรมิาณงานทีเ่สมอืนจรงิในซอฟตแ์วร ์การจําลองการ
ทํางานเสมอืนของเซริฟ์เวอรร์วมเป็นหนึง่เดยีวกับฮารด์แวร ์
ลดคา่ใชจ้า่ยและปรับปรุงการใชป้ระโยชนใ์นการประมวลผล
จากประมาณ 25% ถงึมากกวา่ 75% ในปัจจุบนัสามารถนํา
ประโยชนข์องการจําลองการทํางานเสมอืนของเซริฟ์เวอร์
ไปปรับใชก้บัเครอืขา่ยองคก์รได ้ENFV เปิดใชง้านการ
บรกิารเครอืขา่ย เชน่ ฟังกช์ัน่การรักษาความปลอดภัย การ
กําหนดเสน้ทาง และคณุลกัษณะในการทํางานของการเพิม่
ประสทิธภิาพเพือ่ทํางานตามปรมิาณงานเสมอืนจรงิใน
ซอฟตแ์วร ์(การจัดแสดงขอ้มลูที ่2) 

ขึน้อยู่กบัเวลาปัจจุบนั การจําลองสภาพแวดลอ้มในการ
ทํางานเสมอืนสาํหรับฟังกช์นัของระบบเครอืขา่ยถกูใชโ้ดย
ผูใ้หบ้รกิารเป็นหลกั แตเ่มือ่เร็วๆ นีไ้ดก้ลายเป็นความสาํคญั
ลําดับแรกสาํหรับองคก์รดจิติอล นีค่อืหนึง่เหตผุลทีอ่งคก์ร 
61% กําลงัดําเนนิการตรวจสอบหรอืใชง้าน ENFV (การจัด
แสดงขอ้มลูที ่3)  

อยา่งไรก็ตาม มคีวามแตกตา่งหนึง่ขอ้ทีส่าํคญัระหวา่งการ
จําลองการทํางานเสมอืนของเซริฟ์เวอรแ์ละ ENFV การ
จําลองการทํางานเสมอืนของเซริฟ์เวอรถ์กูใชเ้พือ่รวม
เซริฟ์เวอรเ์ขา้ไปในศนูยข์อ้มลูเป็นหลกั และในขณะที ่
ENFV มมีลูคา่มหาศาลในศนูยข์อ้มลู การจําลองการทํางาน
เสมอืนของเซริฟ์เวอรก็์สามารถนํามลูคา่ไปสูจุ่ดอืน่ๆ ใน
เครอืขา่ยได ้รวมถงึสาขายอ่ย สาํนักงานสาขา และแมแ้ต่
ในระบบคลาวด ์ 

ขัน้ตอนแรกในการสรา้งกลยุทธ ์ENFV คอืการทําความ
เขา้ใจเกีย่วกบัสว่นประกอบหลักของโซลชูัน่ ENFV ซึง่
รวมถงึสว่นประกอบตอ่ไปนี้: 

• แพลตฟอรม์ฮารด์แวร:์ ถงึแมว้า่บรกิารจะเป็นแบบ
เสมอืนจรงิ แตบ่รกิารดงักลา่วยังคงตอ้งทํางานบน
แพลตฟอรม์ฮารด์แวรบ์างประเภท ซึง่อาจเป็น
แพลตฟอรม์เฉพาะหรอืสว่นเก็บระบบปฏบิัตกิารบนชดุ
อปุกรณ์ทีม่อียู่ 
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การจดัแสดงขอ้มูลที ่2: การใชง้านบรกิารเครอืขา่ยแบบด ัง้เดมิ กบั การจําลองสภาพแวดลอ้มในการทํางานเสมอืน
สําหรบัฟงักช์นัของระบบเครอืขา่ย  

ทีม่า: ZK Research, 2016 
 
การจดัแสดงขอ้มูลที ่3: ENFV เล็งเห็นการปรบัใชง้านขององคก์รทีแ่ข็งแกรง่ 

ทีม่า: การศกึษาเกีย่วกบัความตัง้ใจในการซือ้เครอืขา่ยในปี 2015 ของ ZK Research 
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• ไฮเปอรไ์วเซอรเ์ครอืขา่ย: ซึง่ครอบคลมุบรกิารแบบ

เสมอืนจรงิ คลา้ยคลงึกบับทบาทของไฮเปอรไ์วเซอร์
บนเซริฟ์เวอร ์

• ฟงักช์ ัน่เครอืขา่ยเสมอืน: เป็นบรกิารทีแ่ทจ้รงิซึง่
ทํางานบนเครอืขา่ย ตัวอยา่งบางรูปแบบคอื เราเตอร ์
ไฟรว์อลล ์และการเพิม่ประสทิธภิาพของ WAN  

• แพลตฟอรม์การจดัการ: จําเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งมอืใน
การจัดการทีแ่ข็งแกร่งเพือ่ควบคมุทัง้องคก์ร เรยีบเรยีง
ขอ้มลู และทํางานดว้ยระบบอตัโนมัต ิ

สว่นที ่III: ประโยชนข์องการจําลอง
สภาพแวดลอ้มในการทํางานเสมอืนสาํหรบั
ฟงักช์นัของระบบเครอืขา่ยสาํหรบัองคก์ร  
ENFV เป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถเปลีย่นแปลงไดซ้ึง่สามารถ
เปลีย่นวธิกีารใชง้าน การจัดเตรยีม และการจัดการบรกิาร
เครอืขา่ยได ้องคก์รซึง่เลอืกทีจ่ะเปลีย่นไปใชง้านรูปแบบ 
ENFV จะตระหนักถงึผลประโยชนด์งัตอ่ไปนี:้  

• เวลาเขา้สูต่ลาดทีร่วดเร็วกวา่: ดว้ยโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของเครอืขา่ยแบบดัง้เดมิ ชดุอปุกรณ์ทางกายภาพจะถูก
ใชง้านเพือ่เปิดตัวบรกิารเครอืขา่ย ซึง่บอ่ยครัง้ที่
จําเป็นตอ้งใชร้ถบรรทกุเพือ่ขนสง่ ซึง่แพงมากหาก
เกีย่วขอ้งกับสถานทีเ่ป็นพันหรอืแมแ้ตเ้ป็นรอ้ยแหง่ 
ENFV เปิดใชง้านการบรกิารเครอืขา่ย เพือ่ใชง้านตาม
ปรมิาณงานเสมอืนจรงิจากสถานทีแ่บบรวมศนูยก์ลาง 
ทกุวนันี ้บรกิารเครอืขา่ยสามารถเปิดตวัดว้ยความเร็ว
ของระบบคลาวดแ์ทนทีก่ารรอเป็นสปัดาหห์รอืแมแ้ต่
เป็นเดอืนสําหรับการใชง้านฮารด์แวรท์างกายภาพ 
ตวัอยา่งเชน่ รา้นคา้ปลกีทัว่ประเทศใช ้ENFV ในการ
ดําเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ใชง้านบรกิารเครอืขา่ยใหม่ๆ  

ภายในสถานทีใ่นเวลา 10 นาท ีซึง่เป็นการปรับปรุงทีม่ี
นัยสาํคญัจากเวลาหลายเดอืนทีร่า้นคา้ตอ้งดําเนนิการ
ในแบบเดมิ 

• ลดคา่ใชจ้า่ยโดยรวมของการเป็นเจา้ของ
เครอืขา่ย: ENFV สามารถลดเครอืขา่ย TCO ลงไดโ้ดย
การลดทัง้ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการทํางานใหตํ้า่ลง 
แทนทีก่ารมอีปุกรณ์ฮารด์แวรห์า้ตวัสาํหรับฟังกช์ัน่หา้
อยา่ง เชน่ ภาคธรุกจิสามารถดําเนนิงานดา้นบรกิาร
ทัง้หมดไดบ้นแพลตฟอรม์เดยีว นอกจากการรวม
ฮารด์แวรเ์ป็นหนึง่เดยีวแลว้ ยังมกีารประหยัดสิง่ปลกู
สรา้ง พืน้ทีแ่ละพลงังานซึง่เพิม่การประหยัดคา่ใชจ้า่ย
ดา้นตน้ทนุ ความสามารถในการใชง้านและบรหิาร
จัดการบรกิารผ่านเครอืขา่ยจากระยะไกลทําใหค้วาม
ตอ้งการการสนับสนุนดา้น IT ในพืน้ทีแ่ละความตอ้งการ
จา้งงานผูเ้ชีย่วชาญเป็นสิง่ทีไ่มจํ่าเป็น เมือ่ใดก็ตามที่
เกดิปัญหาขึน้ในสถานทีท่ีอ่ยู่ไกล ZK Research 
คาดการณ์วา่การใช ้ENFV สามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการ
ดําเนนิงานลงไดม้ากถงึ 70% และคา่ใชจ้่ายดา้นตน้ทนุ
ลงได ้50% 

• ลดความซบัซอ้นของระบบ IT: EFNV ลดความ
ซบัซอ้นลงโดยการรวมจํานวนอปุกรณ์ทางกายภาพที่
จําเป็นตอ้งใชใ้นการทํางานของเครอืขา่ยเขา้ดว้ยกนั ซึง่
สามารถลดขนาดโดยรวมของเครอืขา่ยลงไดอ้ยา่งมาก 
ชว่ยใหง้า่ยตอ่การจัดการมากกวา่ นอกจากนี ้การแกไ้ข
ปัญหายังรวดเร็วกวา่มากดว้ยแพลตฟอรม์ทีไ่ดม้าตรฐาน 
เนือ่งจากวศิวกรสามารถใชเ้วลานอ้ยลงในการเรยีนรู ้
ความแตกตา่งของอปุกรณ์ฮารด์แวรท์ีห่ลากหลาย ตาม
ผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขเึน จากการประหยัดเวลาในการ
ซอ่มบํารุงเครอืขา่ยประจําวนั IT สามารถใชเ้วลามากขึน้
ในการสนับสนุนการรเิริม่โครงการทางธรุกจิใหม่ๆ  และ
ชว่ยบรษัิทใหช้นะการแขง่ขนัของตนได ้

 
การจดัแสดงขอ้มูลที ่4: การรกัษาความปลอดภยัคอืความทา้ทายดา้นเครอืขา่ยทีใ่หญท่ีส่ดุ 

ทีม่า: การศกึษาเกีย่วกบัความตัง้ใจในการซือ้เครอืขา่ยในปี 2015 ของ ZK Research 
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• ปรบัปรุงการแสดงออกเกีย่วกบัการรกัษาความ
ปลอดภยั: การศกึษาเกีย่วกบัความตัง้ใจในการซือ้
เครอืขา่ยในปี 2015 ของ ZK Research เปิดเผยวา่ใน
ปัจจุบนันีก้ารปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเครอืขา่ย
ถอืเป็นความทา้ทายทีส่ําคญัมากสําหรับความเป็นมอื
อาชพีในดา้นเครอืขา่ย (Exhibit 4) การลดความ
ซบัซอ้นของเครอืขา่ยจะชว่ยใหส้ามารถรักษาความ
ปลอดภัยเครอืขา่ยไดง้า่ยดายขึน้ นอกจากนี ้ENFV ยัง
เปิดใชง้านนโยบายการรักษาความปลอดภัยและ
แอพพลเิคชัน่เพือ่ทีจ่ะเชือ่มโยงกบักระบวนการทาง
ธรุกจิและการดําเนนิงานดว้ยระบบอตัโนมัต ิซึง่เป็นการ
ปรับปรุงตําแหน่งในการรักษาความปลอดภัยขององคก์ร
ใหเ้พิม่มากขึน้ 

• ตวัเลอืกทีย่ดืหยุน่สําหรบัการใชง้าน: ENFV เปิดใช้
งานบรกิารเพือ่เรยีกใชห้รอืปิดเครือ่งไดต้าม
ตอ้งการ ความตอ้งการของภาคธรุกจิอาจลดลงและ
ไหลเวยีนไดต้ามปัจจัยหลายอยา่ง รวมทัง้ฤดกูาลและ
สภาวะตลาด ENFV จัดใหม้ตีวัเลอืกในการซือ้ทีแ่ตกตา่ง
กนั ดงันัน้ภาคธรุกจิสามารถจัดแตง่งบประมาณของ
ตนเองไดต้ามความตอ้งการ 

• การบรรลเุป้าหมายดา้นความคลอ่งตวัในการ
ทํางานของระบบเครอืขา่ย: ผูนํ้าทางธรุกจิตอ้ง
สามารถเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่พูนกลยุทธข์ององคก์รได ้
อยา่งรวดเร็ว เพือ่ดําเนนิการใหส้าํเร็จ CIO ตอ้งการ
โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ IT ทีม่คีวามคลอ่งตัวและมี
พลงัเพือ่สนับสนุนธรุกจิ การจําลองการทํางานเสมอืน
ของทรัพยากรเครอืขา่ยสรา้งระดบัความคลอ่งตัวในการ
ทํางานสงูขึน้กวา่ทีรู่ปแบบเครอืขา่ยซึง่ใชง้านตอ่
เนือ่งมาจากรุ่นกอ่นสามารถสง่มอบใหไ้ดเ้ป็นอยา่งมาก 

• การเปลีย่น IT ไปสูรู่ปแบบ “ทําหนา้ทีเ่ป็นการ
บรกิาร”: เมือ่องคก์รเปลีย่นผา่นเขา้สูก่ารเป็นองคก์ร
ดจิติอล IT จะคอ่ยๆ พัฒนาเพือ่นํารูปแบบ “ทําหนา้ที่
เป็นการบรกิาร” มาใชง้านมากขึน้ ซึง่จะเปิดทางให ้
องคก์รสามารถจัดสรรทรัพยากรทีเ่หมาะสมกบัการใช ้
งานแอพพลเิคชัน่และบรกิารทีต่อ้งการใชท้รัพยากร
ดงักลา่วตามนโยบายการดําเนนิธรุกจิ ดงันัน้ ภาคธรุกจิ
สามารถปรับปรุงการใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่ทรัพยากรได ้
อยา่งมนียีสําคญัและเพิม่การลงทนุของตนเองในดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานใหส้งูขึน้ได ้เชน่ เซริฟ์เวอรแ์ละที่
จัดเก็บขอ้มลู ENFV เป็นตัวเปิดทางทีส่าํคัญของการ
เปลีย่นระบบเครอืขา่ยไปสูรู่ปแบบการบรกิาร 

สว่นที ่IV: Cisco นําการจําลอง
สภาพแวดลอ้มในการทํางานเสมอืนสาํหรบั
ฟงักช์นัของระบบเครอืขา่ยไปสูอ่งคก์ร 
Cisco เป็นผูนํ้าทางการตลาดและมาตรฐานทีแ่ทจ้รงิมาเป็น
เวลาถงึสามทศวรรษแลว้ บรษัิทไดนํ้าอตุสาหกรรมการ
ทํางานผ่านระบบเครอืขา่ยเขา้สูก่ารเปลีย่นผา่นทาง
การตลาดมากมาย เชน่ VoIP, WiFi และการประมวลผล
คอมพวิเตอรแ์บบครบวงจร ในปัจจุบนั Cisco กําลงัชว่ย
ลกูคา้ของตนเองใหไ้ดรั้บผลประโยชนจ์ากการจําลอง
สภาพแวดลอ้มในการทํางานเสมอืนสําหรับฟังกช์นัของ
ระบบเครอืขา่ย 

การนําเสนอการจําลองสภาพแวดลอ้มในการทํางานเสมอืน
สาํหรับฟังกช์นัของระบบเครอืขา่ยสําหรับองคก์รของ Cisco 
(NFV สําหรับองคก์ร) ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ชว่ยให ้
องคก์รสามารถสรา้ง จัดเตรยีม และจัดการกับฟังกช์ัน่ของ
ระบบเครอืขา่ยในองคก์รไดอ้ย่างทัว่ถงึ ผา่นโซลชูัน่นี ้
บรกิารเครอืขา่ยทีส่ําคญัซึง่ครัง้หนึง่สามารถใชง้านไดบ้น
แพลตฟอรม์ฮารด์แวรเ์ฉพาะ ในตอนนี้สามารถใชป้รมิาณ
งานเสมอืนใหทํ้าหนา้ทีเ่ป็นซอฟตแ์วรบ์นแพลตฟอรฒ์
ฮารด์แวรท์ีห่ลากหลายได ้ 

 

 

โมดลูระดับองคก์รทีเ่ป็นตวัควบคมุโครงสรา้ง
พืน้ฐานดา้นนโยบายในการใชง้านแอพพลเิคชัน่
ของ Cisco (APIC-EM) เป็นตัวควบสคมุการ
ทํางานของระบบเครอืขา่ยทีกํ่าหนดโดย
ซอฟตแ์วรท์ีม่วีตัถปุระสงคใ์นการสรีา้งขึน้มาเพือ่
องคก์ร APIC-EM เพิม่การแยกตัวและการ
ทํางานดว้ยระบบอัตโนมัตใินเครอืขา่ยท่ัวทัง้
องคก์ร 

การเปลีย่นแปลงนโยบายดา้นการใชง้าน
แอพพลเิคชัน่และธรุกจิสามารถถา่ยทอดไปสู ่
APIC-EM ได ้ซึง่ตอ่มาไดส้รา้งและผลักดันการ
เปลีย่นการกําหนดคา่เครอืขา่ยไปยังอปุกรณ์ใน
ระบบเครอืขา่ยทัง้หมด รวมถงึเราเตอรแ์ละสวติช์
ดว้ย 

ภายในองคก์ร APIC-EM เปิดทางใหร้ะบบ IT 
เคลือ่นทีด่ว้ยความเร็วแบบดจิติอลผา่น
กระบวนการตอ่ไปนี้:  

• APIC-EM ขยายความชาญฉลาดของระบบ
เครอืขา่ยผา่นอนิเตอรเ์ฟสโปรแกรม
แอพพลเิคชัน่ (API) RESTful นอรธ์บาวดเ์พือ่
รวมเขา้กับการใชง้านแอพพลเิคชัน่ 

• APIC-EM ดําเนนิงานบนอปุกรณ์เครอืขา่ยทีม่ี
ความหลากหลาย รวมถงึ สวติชต์ัวเรง่ขอ Cisco, 
เราเตอรบ์รกิารแบบบรูณาการ (ISR), เราเตอรบ์
รกิารแบบรวมกลุม่ (ASR), เราเตอรบ์รกิารระบบ
คลาวด ์(CSR), และตัวควบคมุเครอืขา่ยในพืน้ที่
แบบไรส้าย (LAN) และจดุเชือ่มตอ่ (AP)  

• APIC-EM สามารถใชง้านเป็นชดุอปุกรณ์หรอื
เป็นแอพพลเิคชัน่ซอฟตแ์วรท์ีส่ามารถดาวน์
โหลดได ้ 
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NFC สาํหรับองคก์รของ Cisco คอืโซลชูัน่ทีส่มบรูณ์ซึง่
รวมถงึสว่นประกอบทีส่าํคัญตอ่ไปนี้:  

• การดําเนนิงานดา้นการบรกิารดว้ยระบบอตัโนมตั ิ
สําหรบัองคก์ร (ESA) คอืแพลตฟอรม์การจัดการ
สาํหรับ NFV ขององคก์รทีทํ่างานอยู่บนโมดลูระดบั
องคก์รทีเ่ป็นตัวควบคมุโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นนโยบาย
ในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ของ Cisco (APIC-EM) ESA 
ชว่ยใหภ้าคธรุกจิสามารถใชง้านบรกิารใหม่ๆ  และ
ปรับแตง่บรกิารทีม่อียูเ่ดมิภายในเวลาไม่กีน่าท ี
แพลตฟอรม์นีจั้ดการวงจรการใชง้านของเครอืขา่ย
เสมอืนไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบโดยการดําเนนิการตอ่ไปนี:้  
− ออกแบบ: การวางมาตรฐานในการออกแบบไซต์

ผา่นการสรา้งแมแ่บบสาํหรับสาขาและสาขาย่อย 
คําจํากดัความของนโยบายขึน้อยูก่ับลําดบั
ความสาํคัญของธรุกจิ การออกแบบทีกํ่าหนดเอง
หรอืทีม่สีทิธิเ์ป็นเจา้ของตามกฎหมาย  

− การจดัเตรยีม: รูปแบบการใชง้านแบบไมม่กีาร
สมัผัส การเรยีบเรยีงขอ้มูลของบรกิารผา่นระบบ
เครอืขา่ยแบบเสมอืนจรงิและทางกายภาพโดย
อตัโนมัต ิการกําหนดสายงานการบรกิารและการ
ออกใบอนุญาต 

− การจดัการ: การตรวจสอบสขุภาพในการทํางาน
ของแพลตฟอรม์และบรกิารผา่นระบบเครอืขา่ย 
การกําหนดขนาดของบรกิารแบบไดนามคิ การใช ้
งานบรกิารและการจัดการขอ้ตกลงในระดับการ
บรกิาร  

• ฟงักช์ ัน่เครอืขา่ยเสมอืนเป็นบรกิารผา่นระบบ
เครอืขา่ยทีส่ําคญัซึง่จําเป็นตอ่การทํางานของเครอืขา่ย 
NFC สาํหรับองคก์รของ Cisco ประกอบดว้ยบรกิารตา่งๆ 

ตอ่ไปนี:้ 
− การกําหนดเสน้ทาง (ISRv) 
− ไฟรว์อลล ์(ASAv)  
− การเร่งความเร็วแอพพลเิคชัน่ (vWAAS)  
− ตวัควบคมุ LAN แบบไรส้าย (vWLC)  

นอกเหนอืจาากบรกิารทีก่ลา่วมาขา้งตน้ NFV สาํหรับ
องคก์รของ Cisco ยังเปิดใชง้านโซลชูัน่ของบคุคลที่
สามในการทํางานบนแพลตฟอรม์ ลกูคา้สามารถคํานวณ
คา่ใชจ้่ายในการโยกยา้ยไปยังแพลตฟอรม์ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ เนือ่งจาก ONE ของ Cisco เปิดใชง้าน
ความสามารถในการพกพาใบอนุญาตจากอปุกรณ์ทาง
กายภาพไปยังชดุสาํเนาซอฟตแ์วร ์ 

• ซอฟตแ์วรโ์ครงสรา้งพืน้ฐาน NFV สําหรบัองคก์ร
ของ Cisco (NFVIS) มบีทบาทใน NFV ขององคก์รที่
คลา้ยคลงึกบับทบาทของไฮเปอรไ์วเซอรใ์นการจําลอง
การทํางานเสมอืนของเซริฟ์เวอร ์NFVIS สําหรับองคก์ร
ครอบคลมุบรกิารแบบเสมอืนจรงิ และชว่ยใหล้กูคา้มี
อสิระในการเลอืกตวัเลอืกในการใชง้านและแพลตฟอรม์
สาํหรับโซลชูัน่ NFV สาํหรับองคก์รของ Cisco โดยการ
จําลองการทํางานเสมอืนและการแยกบรกิารเครอืขา่ย
ออกจากฮารด์แวรท์ีอ่ยูใ่นตําแหน่งตํา่กวา่ NFVIS 
สาํหรับองคก์รเปิดใชง้านบรกิารผา่นระบบเครอืขา่ยแบบ
เสมอืนจรงิเพือ่การจัดการไดโ้ดยอสิระและเพือ่จัด
เตรยีมการทํางานไดแ้บบไดนามคิ NFVIS สําหรับ
องคก์รสนับสนุนการกําหนดสายงานการบรกิาร การใช ้
งานแบบไมม่กีารสมัผัส การจัดการวงจรอายกุารใชง้าน 
และ API แบบเปิดทีส่ามารถสัง่การไดส้ําหรับ
แอพพลเิคชัน่ของบคุคลทีส่าม 

 

ONE Software ของ Cisco สง่มอบวธิกีารทีย่ดืหยุน่สําหรับลกูคา้ในการซือ้ซอฟตแ์วรส์ําหรับ
เครอืขา่ยทีใ่ชง้านในบรเิวณกวา้ง (WAN) การเขา้ถงึเครอืขา่ยและเนือ้หาขอ้มลู ซึง่ชว่ยปรับปรุง
การจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารจัดการอปุกรณ์ในระบบเครอืขา่ยและซอฟตแ์วรท์ีแ่ตล่ะระยะ
ของวงจรอายกุารใชง้านของผลติภัณฑ ์โดยการแยกการเขา้ครอบครองซอฟตแ์วรเ์ครอืขา่ย
ออกจากฮารด์แวรท์ีอ่ยูใ่นตําแหน่งตํา่กวา่ 

เอกสารนีส้ํารวจคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในการเป็นเจา้ของโครงสรา้งพืน้ฐานระบบเครอืขา่ย โดยใช ้
รปูแบบการเขา้ซือ้แบบดัง้เดมิทีม่กีารกําหนดราคามาแลว้และเปรยีบเทยีบกับ TCO ของรปูแบบ 
ONE Software ของ Cisco ในหลายสถานการณ์ 

ตอ่ไปนีค้อืคา่ใชจ้า่ยและคา่ตอบแทนทีใ่ชใ้นรปูแบบนี:้ 

• คา่ใชจ้า่ยลว่งหนา้ในการเขา้ซือ้ 
• บรกิารสนับสนุนทางเทคนคิอยา่งตอ่เนือ่ง 
• การเขา้ซือ้ความสามารถใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง 
• คา่ใชจ้า่ยในการรเีฟรชอปุกรณ์ 
• การประหยัดคา่ใชจ้า่ยจากเทคโนโลยพีืน้ฐานทีส่ําคัญ  
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• NFV สาํหรับองคก์รของ Cisco ไดรั้บการสนับสนุนบน

แพลตฟอรม์ฮารด์แวรห์ลายรูปแบบเพือ่นําเสนอ
ตวัเลอืกในการใชง้านใหแ้กล่กูคา้ บรกิารเครอืขา่ยแบบ
เสมอืนจรงิไดรั้บการสนับสนุนบนแพลตฟอรม์ฮารด์แวร์
ตอ่ไปนี:้ 
− เราเตอรก์ายภาพทีม่บีรกิารแบบเสมอืน: Cisco 

ISR 4000 พรอ้มดว้ยเซริฟ์เวอร ์E-Series ทีม่รีะบบ
การประมวลผลแบบครบวงจร (UCS) ชว่ยใหล้กูคา้
สามารถเก็บรักษาเราเตอรท์างกายภาพของตนไว ้
และใชง้านบรกิารเสมอืนบนเซริฟ์เวอร ์UCS แบบฝัง
ตวัแทนได ้การดําเนนิงานนีเ้หมาะสําหรับลกูคา้ที่
ตอ้งการการรับประกนัประสทิธภิาพของ ISR เพือ่การ
กําหนดเสน้ทางทีด่ทีีส่ดุ หรอืสําหรับลกูคา้ปัจจุบนัที่
มกีารลงทนุขนาดใหญ่อยู่แลว้ในเราเตอร ์ISR 4000 

− เราเตอรแ์ละบรกิารแบบเสมอืน: ลกูคา้สามารถ
ใชเ้ซริฟ์เวอร ์UCS C-Series ของ Cisco เพือ่ใช ้
งานบรกิารเครอืขา่ยทัง้หมดในแบบปรมิาณงาน
เสมอืนได ้นีเ่ป็นตัวเลอืกทีด่สีําหรับลกูคา้ทีม่ี
แพลตฟอรม์การกําหนดเสน้ทางรุ่นเกา่กวา่หรอื
สาํหรับภาคธรุกจิทีต่อ้งการใหก้ารกําหนดเสน้ทาง
เป็นการบรกิารทีม่คีวามคลอ่งตัว 

NFV สาํหรับองคก์รของ Cisco คอืโซลชูัน่ทีส่มบรูณ์ (การ
จัดแสดงขอ้มลูที ่5) ทีส่รา้งขึน้มาบนสถาปัตยกรรม
เครอืขา่ยดจิติอล (DNA) ของ Cisco ซึง่ชว่ยใหอ้งคก์ร
สามารถบรรลถุงึศักยภาพอย่างเต็มทีข่องตนเองผ่านการ
ปฏริูประบบดจิติอล 

สว่นที ่V: บทสรุป 

ยคุของการดําเนนิธรุกจิผา่นระบบดจิติอลยังคงอยู่ทีน่ี ่ใน
ทกุวนันี ้ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขึน้อยู่กบั
ความสามารถขององคก์รทีม่คีวามคลอ่งตวัในการทํางาน 
การปรับตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงและการเปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเร็วเพือ่ครอบครองการเปลีย่นผ่านการตลาด การ
จําลองการทํางานเสมอืนและระบบคลาวดช์ว่ยใหภ้าคธรุกจิ
สามารถประมวลผลคอมพวิเตอรไ์ดอ้ยา่งคลอ่งตัว อยา่งไรก็
ตาม เครอืขา่ยก็ยังไมม่คีวามยดืหยุน่เมือ่เทยีบกับ
สว่นประกอบอืน่ๆ ควรพจิารณาวา่เวลาในการทํางานตัง้แต่
ตน้จนจบทีจํ่าเป็นตอ้งใช ้การเปลีย่นแปลงและการเพิม่
ประสทิธภิาพเครอืขา่ยนัน้เป็นเหมอืนฆาตกรเงยีบของ
บรษัิท เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีแ่ทจ้รงิซึง่อยู่กบัเครอืขา่ย
แบบเดมินัน้ทําใหพ้ลาดโอกาสทางธรุกจิ ในแงด่ทีีส่ดุ การ
พลาดโอกาสเหลา่นีจ้ะสง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีสว่นแบง่
ทางการตลาดและรายไดเ้ทา่นัน้ แตใ่นแงร่า้ยทีส่ดุ การ
พลาดโอกาสนี้อาจกอ่ใหเ้กดิหายนะขึน้กบัองคก์รได ้ผูนํ้า
ดา้น IT และธรุกจิตอ้งทําใหก้ารใชง้านฟังกช์ัน่เครอืขา่ย
สาํหรับองคก์รมคีวามสาํคญัเป็นลําดับแรก เนื่องจากการทํา
เชน่นัน้สามารถจัดเครอืขา่ยขององคก์รใหเ้ป็นไปในแนว
เดยีวกนักบัเป้าหมายทางธรุกจิของตนได ้

การจดัแสดงขอ้มูลที ่5: สถาปตัยกรรม NFC สําหรบัองคก์รของ Cisco 

ทีม่า: ZK Research, 2016  
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เพือ่ชว่ยใหอ้งคก์รสามารถเริม่ตน้การเปลีย่นแปลงไปสู ่
ENFV ได ้ZK Research ไดใ้หคํ้าแนะนําไวด้งัตอ่ไปนี:้ 

• นํา ENFV เขา้มาเป็นสว่นหนึง่ในการทํางานเดีย๋วนี้ ้
องคก์รใชเ้งนิเป็นพันลา้นในการปรับปรุงระดับของ
แอพพลเิคชัน่และความคลอ่งตัวในการประมวลผลของ
ตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการลงทนุเหลา่นี ้เครอืขา่ย
ตอ้งบรรลถุงึระดับเดยีวกับความคลอ่งตัวในการทํางาน 
ENFV สามารถสง่มอบสิง่นี้ได ้ในขณะทียั่งสามารถลด
ทัง้คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานและตน้ทนุลงไดอ้ยา่ง
มาก 

• เร ิม่ตน้ทีสํ่านกังานสาขา สํานักงานสาขาอาจเป็น
ปัญหาทีย่ากจะแกไ้ดส้ําหรับองคก์ร เนือ่งจากไมม่กีาร
สนับสนุนในพืน้ทีแ่ละจําเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์ที่
หลากหลายเพือ่สนับสนุนบรกิารผา่นระบบเครอืขา่ยที่
จําเป็น ENFV สามารถชว่ยภาคธรุกจิในการลดความ
ซบัซอ้นของการดําเนนิงานในสาํนักงานสาขาลงไดผ้า่น
การรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเขา้ดว้ยกนัและเปิดใชง้าน
บรกิารผา่นระบบเครอืขา่ยทีม่กีารจัดการจากศนูยก์ลาง 

• ใชโ้ซลชู ัน่ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้
เพือ่ลดความเสีย่งใหน้อ้ยทีสุ่ด ตวัเลอืกหนึง่สาํหรับ
การใชง้าน ENFV คอืการซือ้ฮารด์แวร ์ไฮเปอรไ์วเซอร ์
และบรกิารผา่นระบบเครอืขา่ยทีแ่ยกออกจากกนัอย่าง
อสิระ และนํามารวมกบัโซลชูัน่ ความเสีย่งในการใช ้
ตวัเลอืกนีค้อืการทําใหส้ว่นประกอบทัง้หมดทํางาน
ร่วมกนัไดเ้ป็นงานทีม่คีวามซับซอ้นอยา่งมาก การใช ้
โซลชูัน่แบบบรูณาการทีผ่่านการตรวจสอบความถกูตอ้ง
แลว้สามารถสง่มอบมลูคา่ทัง้หมดของ ENFV ไดโ้ดย
ปราศจากความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโซลชูัน่แบบ 
“ดําเนนิการดว้ยตนเอง” 


