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มอบประสิทธิภาพที่เต็มเปยม 
ในราคาที่ตํ่ากวาตอคลาวด อินสแตนซ 
โดยการใชโปรเซสเซอร AMD EPYC
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การออกกฎหมายท่ีทาํใหกัญชาเปนส่ิงถูกกฎหมายชวยเปดโอกาส
ทางธุรกิจรูปแบบใหมใหกับสังคม 
แตทวาธุรกิจน้ียังมีขอจาํกัดอยูมาก โดยมีกฎขอบังคับท่ีเขมงวด 
มีการตรวจสอบ 
และการออกกฎขอปฎิบัติใหบริษัทตางๆท่ีอยากเขามาทาํธุรกิจใน
อุตสาหกรรมน้ีตองปฎิบัติตาม นับต้ังแตป 2014  Ample 
Organics ไดดาํเนินการวางแพลตฟอรมแบบคลาวด 
เบสเพ่ือดูแลควบคุมวาผูผลิตมีการปฎิบัติตามกฎขอบังคับตางๆ 
รวมถึงทาํการติดตามผลิตภัณฑกัญชา 

เริ่มตนจากระยะ “เมล็ดไปจนถึงการขาย” 
ในปจจุบันบริษัทมี Amazon EC2 อินสแตนซ 
กวารอยเครื่องในการควบคุมแพลตฟอรมนี้ 
และกําลังมองหาหนทางประหยัดงบประมาณในกา
รดําเนินการอยู 

เพราะมีจาํนวนอินสแตนซจาํนวนมาก 
หากสามารถลดราคาตอหนวย 
โดยคงระดับประสิทธิภาพการทาํงานไวได 
ก็จะสามารถลดคาใชจายลงไดมาก 
ตอนท่ีบริษัทพบวา Amazon มีตัวเลือก EC2 T3a 
อินสแตนซ พรอมโปรเซสเซอร AMD EPYC™ 
ใหบริการ เราม่ันใจวาน่ีคือโอกาสท่ีจะสามารถ 
ลดคาใชจายลงไดมาก โดยคงประสิทธิภาพ 
การทาํงานของอินสแตนซ ไดในระดับเดิม 
เราจึงตัดสินใจท่ีจาํดาํเนินการเปล่ียนแปลงน้ี 
การตัดสินใจน้ีย่ิงชัดเจนข้ึนโดยเฉพาะ
เม่ือเราทราบวา การเปล่ียนผลิตภัณฑคร้ังน้ีจะชวย 
ยกระดับความปลอดภัยดวย 

คนหาวิธีการลดตนทุน
“Ample Organics 
มีการเติบโตอยางรวดเร็วและไดกลายมาเปนผูนาํทางเทคโนโลยีดาน
กัญชา, โดยมีผูถือใบอนุญาตผลิตกัญชารายใหญจํานวนมาก 
ใชแพลตฟอรมซอฟตแวร “จากเมล็ดไปจนถึงการขาย” ของเรา” 
แฟร็งก ลาคาลามิตา ผูอํานวยการดานความปลอดภัย, 
โครงสรางพื้นฐาน, และการดําเนินงาน
ของ Ample Organics กลาว “ซอฟตแวรของเราชวยใหผูถือ 
ใบอนุญาตผลิตกัญชาสามารถติดตามการเจริญเติบโตทุกระยะของ
ผลิตภัณฑไปจนถึงชวงการขาย และการทํารายงานที่ซับซอน 
รวมถึงการเก็บขอมูลรายละเอียดของการใชงานอีกดวย 
ระบบของเราชวยใหลูกคาสามารถปฎิบัติตามขอกําหนดของ 
กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา หรือ Health Canada 
ไดครบถวนสมบูรณ 
ถือไดวาเราเปนบริษัทผูใหบริการซอฟตแวรการดําเนินการควบคุม 
ดานอุตสาหกรรมกัญชาในประเทศแคนาดา”

เราตองใชอุปกรณเสมือนจาํนวนมากในการใชงานซอฟทแวรแบบ 
ผานทางอินเทอรเน็ตหรือ Software-as-a-Service (SaaS) 
เพ่ือใหครอบคลุมฐานลูกคาของ Ample Organics 
ท่ีมีการกระจายตัวอยูจาํนวนมาก “เราใหบริการอินสแตนซมากกวา 
600 EC2 ออบเจ็กต ท่ีมีหลากหลายขนาดและรูปแบบส่ิงแวดลอม 
ท่ีตางกัน สาํหรับการพัฒนาโครงสรางภายใน และคลัสเตอร 
แอปพลิเคช่ันอีกจํานวนมาก
เพ่ือใหบริการตามความตองการของลูกคา”

เกล็น ยู สถาปนิกคลาวด ที่ Ample Organics 
กลาว “เราใชงาน เทคโนโลยีจัดการคอนเทนเนอร 
อยาง Kubernetes คลัสเตอร 
พรอมกันจํานวนมาก และยังใช HashiCorp 
Nomad คลัสเตอรอีกดวย 
ฉะนั้นเวิรคโหลดที่เราใชงานจึงเปนการใชงานแอป
พลิเคชั่นแบบคอนเทนเนอร ทั้งนี้เราก็มีเซอรเวอร 
Windows 
แบบที่ไมใชคอนเทนเนอรใหบริการแพลตฟอรม 
“จากเมล็ดไปจนถึงการขาย” เชนเดียวกัน เพราะที่ 
Ample Organics 
เราพยายามอยางเต็มที่ในการคนหาวิธีการที่จะ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และแกไขทุกปญหาที่เกิดขึ้นได”

หากเราสามารถลดคาใชจายตออินสแตนซได
แมจะเปนปริมาณที่เล็กนอย 
ก็จะสามารถสงผลใหสามารถประหยัดงบประมาณ
ตอวันไปไดมากเมื่อเราใชงานอินสแตนซ
กวาหลายรอยตัวตอวัน 
แตทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใดใดก็ตามตองไมกระทบ
ตอประสิทธิภาพการใชงานที่เราใหบริการแกลูกคา 
“เรากําลังมองหาหนทางลดตนทุนการดําเนินงาน
โดยที่ไมกระทบตอความปลอดภัย
หรือประสิทธิภาพการทํางานที่เราใหบริการ” 
แฟร็งก ลาคาลามิตา กลาว 
ฉะนั้นดวยความตองการนี้ Ample Organics 
จึงไดพบกับ Amazon EC2 อินสแตนซ 
ซึ่งทรงพลังดวย AMD 
อันที่จริงบริษัทไดเปลี่ยนจาก อินสแตนซ EC2 T2 
ไปใช T3 ซึ่งอยูในรูปแบบ non AMD CPUs แลว 
ฉะนั้นเมื่อเราทราบวามีตัวเลือก T3a 
ซึ่งใชโปรเซสเซอร AMD EPYC 
ใหบริการในประเทศแคนาดาเราจึงตัดสินใจ
เปลี่ยนเพราะประสิทธิภาพการทํางานที่เหมาะสม
กับการบริการของเรา 
และคุณประโยชนตางๆที่จะไดรับอีกดวย 

“หากคุณตองการลดรายจาย
ทางดานการดําเนินงาน

และเพิ่มระดับความปลอดภัย
ในผลิตภัณฑโดย

ที่ไมลดประสิทธิภาพ
การทํางานลง   

โซลูชั่นนี้คือคําตอบ
ที่คุณคนหา 

ไมวาคุณจะเปนบริษัทเล็ก
หรือใหญก็ตาม” 

แฟร็งก ลาคาลามิตา
(Frank Lacalamita) 

ผูอํานวยการ
ดานความปลอดภัย, 
โครงสรางพื้นฐาน, 

และการดําเนินงานของ 
Ample Organics
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ลดคาใชจายไดทันทีดวยโปรเซสเซอร AMD EPYC™ 
เม่ือเขารวมประชุม AWS ซัมมิท ท่ีเมืองโตรอนโต ในเดือนกันยายน ป 2019 เกล็น ยู พบวา Amazon 
EC2 อินสแตนซ ซ่ึงทรงพลังดวย AMD EPYC โปรเซสเซอร มีบริการในแคนาดาแลว 
“คุณสมบัติเหนือความคาดหมาย จนเราแทบไมเช่ือวาจะเปนไปได 
แตเราก็ไดทาํการทดลองและประทับใจกับมันมาก เขากลาว ท้ังน้ีแพราะ Ample Organics 
ไดเปล่ียนไปใชงาน T3 อินสแตนซ แลว ฉะน้ันการเปล่ียนไปเปน T3a อินสแตนซ 
ท่ีมาพรอมกับโปรเซสเซอร AMD EPYC จึงไมยุงยาก “อันท่ีจริงแลวเปนการแปลงโคดงายๆ

เชนการเติมตัวอักษร A แลวใชงาน 
เราทดลองเปลี่ยนสิ่งแวดลอมภายในของเราบางสวนเปน T3a อินสแตนซ 
เราทําการเทียบเคียงประสิทธิภาพกราฟในเวิรคโหลดที่เทากันแลวไมเห็น
ความแตกตางใดใด”

ทั้งนี้ประสิทธิภาพทุกอยางยังคงเดิม แตวาราคาตอหนวยลดลงอยางมาก 
“ตนทุนการดําเนินการลดลงถึง 14% ทันทีหลังจากเปลี่ยนแปลงมาเปน 
โปรเซสเซอรที่ทรงพลังอยาง AMD EPYC” เกล็น ยู อธิบาย 
“เราเลยตัดสินใจครั้งใหญที่จะเปลี่ยนทั้งหมด เวิรคโหลดที่ยังเหลือทั้งหมด
ไปสู AMD อันที่จริงแลวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ราบรื่นมากๆ 
เราแทบไมตองทําอะไรเลยจากฝงเราในการเปลี่ยนไปใช 
AMD”การลดคาใชจายไมใชขอเดียวเพียงประการเดียวของการเปลี่ยนมาใช
AMD EPYC อินสแตนซ 

เพราะยังมีคุณประโยชนอีกหลายขอซึ่งเปนผลดีตอบริษัทของเราที่ใหความสําคัญดานการควบคุม
และปฎิบัติตามกฎขอบังคับตางๆ“ เราสามารถลดคาใชจายดานการดําเนินงานลงได
นอกจากนี้เรายังเพิ่มระดับความปลอดภัยไดอีกดวย” แฟร็งก ลาคาลามิตา อธิบาย พรอมเสริมวา 
“ลูกคาของเรามีขอมูลผูปวยจํานวนมาก ฉะนั้นความปลอดภัยและความเปนสวนตัวจึงเปนจุดที่เรา 
ใหความสําคัญอยางสูง และดวยสถาปตยกรรมทางคอมพิวเตอรที่แตกตางจากเจาอื่นๆ AMD 
จึงไดรับผลกระทบนอยกวาในเรื่องความสั่นคลอนตอความปลอดภัยที่เปนขาวไปไมนานมานี้ 
ฉะนั้นจากมุมมองดานความปลอดภัย เราสามารถวางใจไดมากขึ้นเพราะเราใชสถาปตยกรรม 
ทางคอมพิวเตอรของ AMD ฉะนั้นเมื่อเรามอบขอมูลการใชงานนี้แกผูตรวจสอบ 
โดยเลาถึงการใชงานสถาปตยกรรมทางคอมพิวเตอรของ AMD  และยกตัวอยางเหตุการณ 
ที่แสดงใหเห็นถึงระดับความปลอดภัยเพิ่มพูนขึ้น จึงสงผลดีกับบริษัททั้งในแงความปลอดภัย 
ของบริการที่เรามอบและยกระดับความเปนผูนําในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มมากขึ้น”

ปรับใชคาใชจายที่ลดลงเพื่อพัฒนาบริการรูปแบบใหม
Ample Organics ไดยายเวิรคโหลดแทบจะท้ังหมดมาสู อินสแตนซ ท่ีทรงพลังดวย AMD แลว 
“จากปริมาณอินสแตนซ 600 ออบเจ็กต ตอนน้ีเราไดยายอินสแตนซมากกวา 500 ออบเจ็กตไปเปน AMD แลว” 
เกล็น ยู กลาว บริษัทน้ันวางแผนท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ  ซ่ึงจะใชงานผานอินสแตนซ บน AMD เทาน้ัน 
“เรากาํลังทดลองใชงานเวิรคโหลดบน HashiCorp Nomad เม่ือเราเร่ิมสรางส่ิงแวดลอม
เราก็ตัดสินใจใช AMD ทันที ตอจากน้ีไปในอนาคตเราก็พรอมท่ีจะเลือกใชงาน AMD เชนเดิม 
หากวามีผลิตภัณฑอินสแตนซชนิดท่ีเราตองการใช ใหบริการในประเทศของเรา” 
ท้ังน้ีการพัฒนาการใหบริการในคร้ังน้ีสวนหน่ึงเปนผลมาจากการใชงานอินสแตนซ 

ซึ่งทรงพลังดวยโปรเซสเซอร AMD EPYC สําหรับเวิรคโหลดในปจจุบันของ Ample 
Organics “เราแปลงคาใชจายที่ประหยัดไปไดจากการลดตนทุนตออินสแตนซ 
และคาใชจายในการดําเนินงานเพื่อมาลงทุนในการพัฒนาโปรเจ็กตใหมๆ”
แฟร็งก ลาคาลามิตา อธิบาย

Ample Organics วางแผนที่จะยาย EC2 อินสแตนซ ที่เหลือทั้งหมดไปสูโปรเซสเซอร 
AMD EPYC โดยเฉพาะAMD EPYC เจเนอเรชั่น 2 
“เพราะเราไดรับผลตอบรับที่ดีมากจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปสูโปรเซสเซอร EPYC 
ฉะนั้นเมื่อ Amazon เปดใหบริการ อินสแตนซรูปแบบใหมที่ทรงพลังดวย AMD 
ในประเทศแคนาดา เราก็พรอมที่จะเปลี่ยนใหมแนนอน” แฟร็งก ลาคาลามิตา กลาว 
“ผลิตภัณฑนี้ตอบโจทยทั้งดานประสิทธิภาพการทํางานและความปลอดภัย 
รวมถึงผลลัพธที่จะดีขึ้นดวย หากคุณตองการลดรายจายทางดานการดําเนินงาน 
และเพิ่มระดับความปลอดภัยในผลิตภัณฑโดยที่ไมลดประสิทธิภาพการทํางานลง  
โซลูชั่นนี้คือคําตอบที่คุณคนหา ไมวาคุณจะเปนบริษัทเล็กหรือใหญก็ตาม”

เกี่ยวกับ Ample Organics
Ample Organics คือบริษัทซอฟทแวร ซ่ึงพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนธุรกิจกัญชา 
โดยชวยวางแนวทางใหคนในโลกสามารถเขาถึงกัญชาท่ีปลอดภัยไดอยางท่ัวถึง Ample Organics 
ไดพัฒนาเคร่ืองมือท่ีเพ่ิมพูนความโปรงใส อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎขอบังคับ 
และสรางความเช่ือถือและความเช่ือใจระหวางผูถือใบอนุญาตกัญชา รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 
ลูกคาของบริษัทน้ันเลือกใชผลิตภัณฑของเราเพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยในการเห็นภาพองครวมอยางชัดเจน 
ต้ังแตตนกําเนิดการปลูกกัญชา ไปจนถึงการสงผานความเปนเจาของของผลิตผลกัญชาท่ีผลิตได
สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติมสามารถติดตามไดท่ี visitampleorganics.com.

เกี่ยวกับ AMD

“ตนทุนการดําเนินการ
ลดลงถึง14% 

หลังจากเปลี่ยนแปลง
มาเปนโปรเซสเซอร
ที่ทรงพลังอยาง

AMD EPYC” 

เกล็น ยู (Glen Yu), 
สถาปนิกคลาวด ที่ Ample 

Organics

เปนเวลากวา 50 ปแลวท่ี AMD เปนผูนาํดานนวัตกรรม คอมพิวเตอรท่ีมีสมรรถนะยอดเย่ียม 
การทาํกราฟฟก และเทคโนโลยีวิชวลไลเซช่ัน (visualization technologies) 
ซ่ึงเปนรากฐานของการสรางเกมส แพลตฟอรมเสมือนจริง และศูนยขอมูล AMD 
น้ันเปนสวนหน่ึงของผูบริโภคหลายรอยลานคน บริษัทช้ันนําในฟอรจูน 500 
และสถาบันวิจัยแนวหนาท่ัวโลก ตางก็ใชเทคโนโลยีของ AMD เพ่ือพัฒนาดานชีวิตสวนตัว 
การทาํงาน และความบันเทิง พนักงานท่ัวโลกของAMD 
มุงม่ันท่ีจะรังสรรคผลิตภัณฑท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจใหลูกคาทุกทานอยูเสมอ 
สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ AMD 
ท่ีสรางสรรคปจจุบันใหมีคุณคาและสรางแรงบันดาลใจสาํหรับอนาคต สามารถติดตามไดท่ี 
amd.com/epyc

ตองการขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Commercial ของ AMD สําหรับธุรกิจของคุณ?

ติดตอผูเชี่ยวชาญ

https://ampleorganics.com/
https://www.amd.com/epycserver
https://www.amdthailand.com/business-solution/contactsale/



