
Migration PC to Virtual Desktops 

ย้ายจากการท างานรูปแบบเดมิๆ สู่  Virtual Desktop 

อะไรคือ Desktop Virtualization / Virtual Desktop 

การใช้งานเทคโนโลยีแบบ Virtual ในระดบัของ Data Center หรือ Server Farm ที่เรียกวา่ Server 

Virtualization หรือ Virtual Infrastructure นัน้เรียกวา่เป็น trend ที่แรกมากในโลกของคอมพิวเตอร์ทกุวนันี ้ เทคโนโลยี

ดงักลา่วนัน้เป็นเทคโนโลยีที่ผู้จดัจ าหนา่ยคอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อท่ีจะแยกทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ให้เป็นสว่นยอ่ยๆ 

ให้มากขึน้ขณะเดียวการการแยกเป็นสว่นยอ่ยๆ ดงักลา่วท าบนพืน้ฐานของฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย ผลลพัธ์คือการแยก

ความสมัพนัธ์ของซอฟต์แวร์ให้ออกจากฮาร์ดแวร์ ระบบท่ีเรียกวา่ Virtualization นัน้เกิดขึน้ในทศวรรษที่ 60 เพื่อให้การใช้

งานคอมพิวเตอร์ราคาแพงเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ แตห่ลงัจากการเกิดขึน้ของ Intel ซึง่ท าให้คอมพิวเตอร์มีราคาถกูลง การ

ใช้งาน Virtualization ก็ลดน้อยลงในชว่งเวลาหนึง่ แตก่ารใช้งานท่ีแพร่หลายของ Server ที่เติบโตอยา่งมากท าให้การใช้งาน 

Virtualization กลบัมาอีกครัง้พร้อมด้วยแนวคดิและความก้าวหน้าแบบใหม่ 

 

 

รูปท่ี 1 Desktop Virtualization 



 Data Center ในปัจจบุนันัน้มีความซบัซ้อนขึน้ ท าให้การบริหารนัน้ต้องใช้งบประมาณสงูขึน้เป็นเงาตามตวั 

Virtualization นี่เองคือค าตอบในการจดัระบบการบริหาร ทรัพยากรของระบบโดยสร้างโครงสร้างซึง่มีความเป็นมาตรฐาน

ขึน้มา โดยในชว่งแรกๆ นัน้เป้าหมายคือเซิร์ฟเวอร์ทีใ่ช้โปรเซสเซอร์ของ Intel โดยมีเป้าหมายคอืต้องการท่ีใช้เทคโนโลยีแบบ 

Virtualization ในระดบัของ application ซึง่ท าให้ application หลายๆตวั ซึง่เป็น application เดยีวกนัท างานอยูใ่น OS 

ตวัเดียวเทา่นัน้ โดยเทคนิคดงักลา่ว ก็เป็นการตอบโจทย์ในแง่ของความปลอดภยั การบริหาร และ การแบง่ทรัพยากร 

 หลงัจากการได้รับความนิยมใน Data Center อยา่งกว้างขวาง Virtualization ก็ได้ก้าวเข้าสู ่desktop ซึง่เป็นอีก

ขัน้ของการพฒันา รูปแบบนัน้จะมีอยูส่องรูปแบบคือ hosted และ hypervisor โดยที่วิธีการท่ีเรียกวา่ hosted นัน้ 

virtualization layer จะถกูตดิตัง้ในรูปแบบ application โดยตวัอยา่งนีแ้บบนีค้ือ WMWare Workstation เป็นต้น 

ในขณะท่ีรูปแบบท่ีเรียกวา่ hypervisor นัน้ virtualization layer นัน้จะถกูติดตัง้ก่อน OS และเข้าไปบริหารอปุกรณ์และ

ทรัพยากรของระบบทัง้หมดก่อน OS ใดๆ ทัง้นี ้hypervisor นัน้จะเป็นรูปแบบท่ีมีประสทิธิภาพมากกวา่ 

 

เรามีทางเลือกในการใช้งาน Desktop Virtualization อย่างไรบ้าง ? 

Desktop Virtualization นัน้ถือวา่เป็นทางเลอืกทีจ่ะชว่ย ท าให้ประสทิธิการใช้งานสงูขึน้ การลงทนุน้อยลง ความปลอดภยั

สงูขึน้ และ มีความยืดหยุน่ในการใช้งาน Desktop อยา่งมาก หากเรามองการใช้งาน Windows XP ในปัจจบุนั เราจะพบวา่

มนัเป็นการใช้งาน Desktop มทีัง้ปัญหาเช่นเร่ืองความปลอดภยั การอัพ๊เดท พืน้ท่ีใช้งาน ความร้อน การใช้ application ที่

แตกตา่งกนั และ ไมเ่ป็นมาตรฐานคือปัญหาที่ไมรู้่จบ แตก่ารใช้งาน Virtual Desktop จะกลายมาเป็นค าตอบของทกุปัญหาที่

กลา่วไป แตรู่ปแบบการน า Virtual Desktop มาใช้งานก็มีทางเลอืกในตวัมนัเองอยูบ้่าง 

 การใช้งาน Virtual Desktop นัน้ปกติแล้วจะถกูใช้งานใน 2 รูปแบบคือ shared และ dedicated 

1. Dedicated Model : ในรูปแบบนีผู้้ใช้งานมีสทิธ์ิในการควบคมุ PC ได้คอ่นข้างเยอะ เทคนิคนีม้ีราคาแพงกวา่ 

ในขณะเดียวการแตล่ะเคร่ืองก็จ าเป็นท่ีจะต้องอาศยั VM image ที่ตา่งกนั และ การใช้งานเนือ้ทีก็่จะเยอะ 

2. Shared Model : วิธีการใช้ OS ส าหรับผู้ใช้งานหลายๆ คน แต ่ผู้ใช้งานแตล่ะคนไมส่ามารถที่จะสัง่ reboot เคร่ือง

ได้ โดยปกติแล้ววิธีการนีจ้ะเหมาะกบัผู้ใช้งานสว่นใหญ่ หรือมากกวา่ 70% 

และแนน่อนวา่ ค าตอบของลกูค้าแตล่ะรายนัน้ อาจจะตา่งกนั เพราะฉะนัน้การเลอืกหรือ การตดิตัง้ใช้งานในแตล่ะที่อาจจะ

ตา่งกนั แล้วแตค่วามต้องการของลกูค้า 

 



ความท้าทายส าหรับธุรกิจ 

จดุประสงค์หลกัของ IT ในทกุวนันีค้ื อ เพื่อท่ีจะให้ application ที่จ าเป็นส าหรับธุระกิจนัน้ ท างานได้อยา่งราบร่ืน และ 

แนน่อนกวา่การจะได้มาซึง่สิง่ที่เรียกวา่เสถียรภาพ นัน้โครงสร้างหลกัจะต้องประกอบด้วย network ,hardware, software 

และ ผู้สนบัสนนุทางเทคนิค และ ความซบัซ้อนในทกุธุรกิจที่เพิ่มขึน้เพราะสิง่ภายนอกเช่น การแขง่ขนั และ อื่นๆ ยอ่มจะสง่ผล

ตอ่การเปลีย่นแปลงที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว และ มีประสทิธิภาพ และ ผลลพัธ์คือ IT จะต้องเป็นเคร่ืองมือที่

ตอบสนอง การสนบัสนนุความเถสยีร ส าหรับ application ที่ซบัซ้อนตามธุรกิจ 

IT ในทกุวนันีแ้ละอนาคตนัน้จะถกูกดดนัจากปัจจยัหลายๆ อยา่งเช่น การแข่งขนั กฏหมาย และ อื่นๆ ดงันัน้ IT จะต้องถาม

ตวัเองวา่ “เราจะสร้างระบบท่ีมีความปลอดภยั on-demand ในสภาพแวดล้อมที่ซบัซ้อนขึน้ทกุวนัได้อยา่งไร” และ ค าตอบคอื 

virtualization 

 

เราจะต้องมีอะไรบ้างในการใช้งาน Virtual Desktop Interface (VDI) 

ก่อนอื่นทา่นจะต้องเข้าใจการท างานของของ Virtual Desktop ก่อนวา่ โดนปกติแล้ว ในการใช้งานคอมพวิเตอร์แบบปกติ นัน้

จะประกอบไปด้วย องค์ประกอบดงัตอ่ไปนีค้ือ  

 

รูปท่ี 2 แสดงเคร่ือง PC 

1. Monitor 



2. CPU (ซึง่รวม Motherboard, CPU, RAM, Hard drive) 

3. Input Devices เช่น Mouse , keyboard  

เมื่อทา่นจะใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทา่นจะต้องท าการติดตัง้ระบบปฏิ บตัิการเช่น Windows XP, Windows Server 2008, 

Linux, MacOS หรือ อื่นๆ เป็นต้น นัน่หมายถงึการใช้งานทรัพยากรตา่งๆ จะกระท าที่ PC ที่ทา่นใช้อยูเ่ทา่นัน้ เมื่อเกิดความ

เสยีหายของระบบซอฟต์แวร์ สิง่ที่ทา่นท าได้คือ ทา่นจะต้องตดิตัง้ซอฟต์แวร์ใหม ่และ ติดตัง้ระบบปฏิบตัิการใหมต่ัง้แตต้่น 

 แตก่ารใช้งาน Virtual Desktop นัน้จะแตกตา่งจากการใช้งานเดมิอยา่งสิน้เชิง เพราะวา่ ตวัระบบปฏิบตัิการ พร้อม

สภาพแวดล้อมที่ทา่นต้องการจะใช้งานนัน้จะถกูเก็บท่ี Server  ดงัที่แสดงในรูปท่ี 3 

. 

รูปท่ี 3 แสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของ Virtual Desktop 

ในเมื่อเนือ้ที่เก็บสภาพแวดล้อมและระบบปฏิบตัิการ ถกูเก็บท่ี Server นัน่หมายถึงที่โต๊ะของผู้ใช้งานยอ่มไมจ่ าเป็นท่ีจะต้อง

อาศยั Hard Drive อีกตอ่ไป แตต่วั CPU เองนัน้ทา่นยงัจ าเป็นเพราะวา่ทา่นจะต้องเช่ือมตอ่ USB, Monitor  และเมื่อทา่น

พิจารณารูปท่ี 3 ทา่นจะพบวา่ การใช้งานระบบ VDI นัน้ทา่นจ าเป็นท่ีจะต้องอาศยัองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

1. Server Virtualization  

2. Desktop Manager  

3. Client 



บริการจาก NINE-T 

อยา่งทีเ่ราได้เรียนไปก่อนหน้านีแ้ล้ววา่รูปแบบการใช้งาน VDI นัน้มีความแตกตา่งกนัในแตล่ะบริษัท ดงันัน้ทาง NINE-T เอง

นัน้มีผู้ เช่ียวชาญ ไมว่า่จะเป็นซอฟต์แวร์จากผู้น าในเทคโนโลยีด้านนี ้เช่น VMWare, Citrix, Microsoft โดยส าหรับ 

VMWare เองนัน้ เราจะใช้ 

- vSphere ส าหรับโครงสร้างหลกัและ Server Virtualization Layer 

- vCenter การบริหารระบบ 

- VMWare View Manager ระบบควบคมุการใช้ Desktop ทัง้หมด 

- VMWare View Hardware Zero Client ซึง่เป็นเทคโนโลยีใหม ่ท่ีจดุการใช้งานของ user นัน้ต้องการเพียง จอภาพ หรือ 

อปุกรณ์แบบ ThinClient เทา่นัน้ ผู้ใช้งานก็สามารถที่จะเข้าระบบได้แล้ว 

 

โดยเฉพาะ VMWare View Hardware Zero Client นัน้ถือเป็นเทคโนโลยีที่ล า้หน้า ในขณะเดยีวกนั จะช่วยให้องค์กรของ

ทา่นประหยดัคา่ใช้งานด้านพลงังานมหาศาล เพราะมีเพยีงจอภาพเทา่นัน้ ผู้ใช้งานก็เข้าสูร่ะบบได้ ดงัที่ได้แสดงในรูปท่ี 4 

 

รูปท่ี 4 ตวัอยา่งของ VMWare View Hardware Zero Client 

หรือ การใช้งานอปุกรณ์ Thin Client ร่วมกบั VMWare View ก็ได้เช่นกนั NINE-T นัน้เป็นทัง้ตวัแทนจ าหนา่ยของ IGEL, 

HP, Praim ซึง่เป็นผู้ผลติอปุกรณ์ ThinClient ชัน้น า เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของทา่น 



 

รูปท่ี 5 HP Thin Client 

ยิ่งไปกวา่นัน้ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจบุนั แม้วา่การใช้งานของทา่นต้องการความละเอียดสงู เช่นงาน CAD, CAM , 3D เราก็มี

โซลชูัน่ท่ีตอบสนองทา่น ด้วยเทคโนโลยีแบบ PCoIP ที่มีหนว่ยการเข้ารหสัและถอดรหสัภาพ ให้สง่ผา่นเน็ตเวิร์กได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ ท าให้แม้งานของทา่นจะต้องการการใช้งานกราฟิกที่ละเอียดสงู ทา่นก็สามารถใช้งานบนระบบ VDI + Thin 

Client ได้แล้วในปัจจบุนั 

 

โทรปรึกษาเราฟรีวนันี ้เพ่ือการใช้งานท่ีหลากหลาย ยืดหยุน่ ประหยดัคา่ลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์ ความปลอดภยั และ การบริหาร

ระบบ เพื่อให้ทา่นก้าวเข้าสูย่คุใหม ่ยคุที่ทกุสิง่จะเป็น Virtualization 

 


