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I

คานา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพ
ด้านวิศวกรรม ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมมาด้านงาน
วิศวกรรม วสท. เป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นผู้นาในการชี้นาสังคมในหลากหลายเรื่องด้านมาตรฐาน
และงานวิศวกรรม มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทย นโยบายสาคัญของ
วสท. ส่ ว นหนึ่ ง คื อ ส่ ง เสริ ม การจั ด ท า ต ารา คู่ มื อ และมาตรฐานด้ า นการประกอบวิ ช าชีพ
วิศวกรรม เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถื อ และนาไปใช้ประโยชน์เกิดประสิทธิผลต่อบุคคล และ
วงการวิศวกรรมของไทย
วัตถุประสงค์ในการจัดทามาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ ก็เพื่อให้วิศวกรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้อย่างดี
วสท. ใคร่ ข อขอบพระคุ ณ คณะกรรมการประจ ามาตรฐานและคณะอนุ ก รรมการ
ร่างมาตรฐาน ปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ ที่ได้เสียสละเวลาและนาประสบการณ์ ความรู้
ความชานาญต่าง ๆ มาช่วยกันปรับปรุงมาตรฐานเล่มนี้จนแล้วเสร็จ หากผู้อ่านมีข้อมูลหรือข้อมูล
เสนอแนะเพิ่มเติมประการใด ขอโปรดแจ้งกลับมาที่ วสท. เพื่อปรับปรุงแก้ไขในฉบับต่อไป

(ดร.ธเนศ วีระศิริ)
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วาระปี พ.ศ. 2560 - 2562
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II
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บทนา
ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทความสาคัญต่อการพลิกฟื้น ปรับปรุงและยกระดับ
ประสิทธิภาพการทางานขององค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ซึ่ง
ภาคธุรกิจได้มีบทบาทสาคัญมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในการที่จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่
รัฐบาลดิจิทัลและดิจิทัลไทยแลนด์ในอันที่จะนาไปสู่การพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง มีความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างไรก็ดี การนาเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ อาทิ การบริการแบบคลาวด์ มา
ประยุกต์ใช้ให้ประสบความสาเร็จในด้านต่าง ๆ ได้นั้น ควรมีรูปแบบหรือมาตรฐานปฏิบัติการเพื่อ
เป็นข้อมูลอ้างอิง และแนวทางในการประกอบการทางานและทาธุรกิจให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการจัดทามาตรฐานปฏิบัติการให้บริการแบบคลาวด์คือเพื่อให้มีความเข้าใจ
ที่ตรงกันระหว่างผู้ใช้และให้ บริการแบบคลาวด์ของประเทศไทยให้อยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน
ทั้งนี้ จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดาเนินงานและธุรกิจต่าง ๆ ที่จะ
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อไป ทั้งนี้ ในมาตรฐานปฏิบัติการฉบับนี้ได้เน้น
การให้บริการแบบคลาวด์ เช่น การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service :
IaaS) การให้ บริ การแพลตฟอร์ ม (Platform as a Service : PaaS) การให้ บ ริ ก ารซอฟต์ แ วร์
(Software as a Service : SaaS) และ การให้ บ ริ ก ารทางธุ ร กิ จ (Business Process as a
Service : BPaaS) เป็นต้น
เนื้ อ หาภายในมาตรฐานปฏิ บั ติ จ ะเป็ น ภาพรวมของการให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์
ที่ครอบคลุมในประเด็น ลักษณะงานและการให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทย งานบริการ
แบบคลาวด์ในแต่ละประเภทธุรกิจ วุฒิภาวะการให้บริการแบบคลาวด์และการประเมินความ
พร้อมของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ข้อควรพิจารณาในการใช้บริการแบบคลาวด์ ขั้นตอนการขอ
ใช้บริการแบบคลาวด์ การกาหนดระดับความสามารถในการให้บริการแบบคลาวด์ และการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดของผู้ให้บริการแบบคลาวด์
คณะผู้จัดทามาตรฐานปฏิบัติฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานปฏิบัติฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นกรอบการทางาน
ที่เป็นหลักการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติร่วมกัน หากผู้ใช้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือพบ
ข้อบกพร่อง กรุณาแจ้งไปยังคณะผู้จัดทาเพื่อการปรับปรุงในครั้งต่อไป
นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
ประธานคณะกรรมการประจามาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์
พ.ศ. 2561
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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บทนา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งนี้ เทคโนโลยี
ดิจิทัลจะถูกหลอมรวมและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตและการทาธุรกิจอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล (Digital Transformation) ที่อาศัยการบริการแบบคลาวด์นั้น
จะทาให้ เกิดการเปลี่ ย นโครงสร้ างรู ป แบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิ ต การค้า
การบริการ และกระบวนการทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับรัฐบาลได้เอื้ออานวย
ประโยชน์สิทธิทางภาษี โดยอาศัยประกาศของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The
Board of Investment of Thailand: BOI) ที่กาหนดให้มีการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.10
การให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Services) ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยมี
เงื่อนไขตามที่กาหนดภายใต้การใช้มาตรฐานปฏิบัติการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Services
Standard of Practice) ฉบับนี้เป็นคู่มือ
แท้จ ริ งแล้ ว การบริ การแบบคลาวด์ (Cloud Services) จะพลิ กโฉมการทางานและ
การทาธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างสิ้นเชิง ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การทางานแบบคลาวด์นั้น
จะทางานร่วมกันได้ทั้งระบบทั้งข้อมูล โปรแกรม และฮาร์ดแวร์ การเคลื่อนย้ายโปรแกรมและ
ข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง รวมทั้ง การบริหารจัดการการเข้าถึงและเชื่อมต่อข้อมูล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สาคัญอย่างยิ่งนั้นคือต้องมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภั ย
กากับไว้ในระบบบริการแบบคลาวด์ด้วย
อย่างไรก็ดี เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความพร้อมรับต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่ ยุค
ดิจิทัล อีกทั้ง เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ ความมั่น คง
มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปนั้น คณะผู้จัดทาจึงมีความเห็นว่าสมควรที่จะได้มีการพัฒนามาตรฐาน
ปฏิบัติการให้บริการแบบคลาวด์เพื่อผู้ใช้และให้บริการแบบคลาวด์สามารถใช้เป็นแนวทางหรือ
หลักอ้างอิงในการปฏิบัติซึ่งจะทาให้เกิดความสะดวกและมีประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจอันส่งผล
ต่อการเจริญเติบโตและมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป
หรับวิศวกร และผู้เ
รม เนื่องจากมาตรฐานจะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร
ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์
พ.ศ. 2561
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คณะกรรมการอานวยการ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2560-2562
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร.ธเนศ
นายเกชา
รศ.ดร.พิชัย
นายสมจิตร์
นายพิชญะ
นายทศพร
ผศ.ชลชัย
ดร.ธีรธร
นายสินิทธิ์

วีระศิริ
ธีระโกเมน
ปมาณิกบุตร
เปี่ยมเปรมสุข
จันทรานุวัฒน์
ศรีเอี่ยม
ธรรมวิวัฒนุกูร
ธาราไชย
บุญสิทธิ์

10. ศ.ดร.พานิช

วุฒิพฤกษ์

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

แสนสุข
อารยะศิริ
โพธินามทอง
สุโกสิ
ศิริพานิชกร
ไชยวงค์วิลาน
เตียรถ์สุวรรณ
กล่อมจิตร

นางสาวบุษกร
นายมนูญ
นางสาวศุทธหทัย
นายกฤตวัฒน์
รศ.เอนก
ผศ.ดร.อุทัย
ผศ.ดร.จิรวรรณ
รศ.ดร.ประจวบ

19. รศ.ดร.ขวัญชัย

ลีเผ่าพันธุ์

นายก
อุปนายก คนที่ 1
อุปนายก คนที่ 2
อุปนายก คนที่ 3
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการและประธานกรรมการสิทธิและ
จรรยาบรรณ
กรรมการและประธานกรรมการโครงการ
และต่างประเทศ
กรรมการและกรรมการกิจกรรมพิเศษ
กรรมการและประธานวิศวกรอาวุโส
กรรมการและประธานวิศวกรหญิง
กรรมการและประธานยุววิศวกร
กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรมโยธา
กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
กรรมการและประธานสาขาวิ ศวกรรม
อุตสาหการ
กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรม
เหมืองแร่โลหะการและปิโตรเลียม
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20. รศ.ดร.อัญชลีพร
21. รศ.สุเทพ
22. รศ.พูลพร
23. ดร.พิศาล
24. รศ.ดร.เสริมเกียรติ
25. รศ.วิชัย
26. นายจีรวุฒิ
27. ผศ.นัฐวุฒิ
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ดร.กิตติ
นายอิทธิพล
นางสาววรรณิษา
นายธนินท์รัฐ
รศ.ดร.อุดมผล
นายอุทัย

V

วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคา กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรมเคมี
และปิโตรเคมี
สิริวิทยาปกรณ์
กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
แสงบางปลา
กรรมการและประธานสาขาวิ ศวกรรม
ยานยนต์
จอโภชาอุดม
กรรมการและประธานสาขาวิ ศวกรรม
คอมพิวเตอร์
จอมจันทร์ยอง
กรรมการและประธานสาขาภาคเหนือ 1
ฤกษ์ภูริทัต
กรรมการและประธานสาขาภาคเหนือ 2
ภูศรีโสม
กรรมการและประธานภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 1
ทิพย์โยธา
กรรมการและประธานภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 2
จันทรา
กรรมการและประธานสาขาภาคตะวันออก 1
เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว
กรรมการและประธานสาขาภาคตะวันออก 2
จักภิละ
กรรมการและประธานสาขาภาคตะวันตก
เมธีวัชรรัตน์
กรรมการและประธานสาขาภาคใต้ 1
พืชน์ไพบูลย์
กรรมการและประธานสาขาภาคใต้ 2
คาเสนาะ
กรรมการกลาง
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คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

พ.ต.อ.ญาณพล
ยั่งยืน
ที่ปรึกษา
น.อ.ศ.ดร.ประสงค์
ปราณีตพลกรัง
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.พีรวัฒน์
วัฒนพงศ์
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.จิรศิลป์
จยาวรรณ
ที่ปรึกษา
ดร.รัชดา
เจียสกุล
ที่ปรึกษา
ดร.คเณศ
คัจฉสุวรรณมณี
ที่ปรึกษา
ดร.พาสิทธิ์
หล่อธีรพงศ์
ที่ปรึกษา
ดร.เชียรช่วง
กัลยาณมิตร
ที่ปรึกษา
ดร.รุ่งเรือง
ลิ้มชูปฏิภาณ์
ที่ปรึกษา
ดร.ชวลิต
ทิสยากร
ที่ปรึกษา
นายกิตติพงษ์
เมฆวิจิตรแสง
ที่ปรึกษา
นายกุมโชค
ใบแย้ม
ที่ปรึกษา
นายไชยเจริญ
อติแพทย์
ที่ปรึกษา
นายชัยพร
ทบแป
ที่ปรึกษา
นายนริส
อุไรพันธ์
ที่ปรึกษา
นายประวิตร
ฉัตตะลาดา
ที่ปรึกษา
นายประสิทธิ์
เหมวราพรชัย
ที่ปรึกษา
นายปราการ
กาญจนวตี
ที่ปรึกษา
นายเพชรไพฑูรย์
กรุงวงศ์
ที่ปรึกษา
นายเฟื่องวิชญ์
โสภารัตน์
ที่ปรึกษา
นายรังสรรค์
จันทร์นฤกุล
ที่ปรึกษา
นายวิจักขณ์
เศรษฐบุตร
ที่ปรึกษา
นายศรายุทธ
ฉายสุริยะ
ที่ปรึกษา
นายศิริโชติ
สิงห์ษา
ที่ปรึกษา
นายสุเมธ
อักษรกิตติ์
ที่ปรึกษา
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

นายสุภัค
นายสุวัฒน์
นายอนุศักดิ์
Mr.Allan
ดร.พิศาล
ม.ร.ว.นงคราญ
นายเกรียงไกร
นายดนัยรัฐ
นายทรงศิลป์
นายพงศ์สิทธิ์
นายพิชัย
นายยิ่งศักดิ์
นายรัตนพงษ์
นายวิง
ร.อ.พีรพงษ์
นางสาวแสงดาว

ลายเลิศ
หลายเจริญทรัพย์
ธีระเรืองไชยศรี
Rasmussen
จอโภชาอุดม
ชมพูนุช
ภูวณิชย์
ธนบดีธรรมจารี
แพเจริญ
เรืองสว่าง
สุนทรมีเสถียร
ศรีสุขสวัสดิ์
จงดาเกิง
แซ่เหวียน
วสิษฐ์ธารงค์
การะภักดี

VII
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะผู้จัดทา
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์
พ.ศ. 2561
คณะกรรมการประจามาตรฐาน
1. พ.อ.ดร.สมเกียรติ สัมพันธ์
2. น.ต.วิรัตน์
พึ่งสาระ
3. ศ.ดร.ชิดชนก
เหลือสินทรัพย์
4. ศ.ดร.ศรีศักดิ์
จามรมาน
5. ดร.จุฬารัตน์
ตันประเสริฐ
6. ดร.เชียรช่วง
กัลยาณมิตร
7. ดร.พิศาล
จอโภชาอุดม
8. ดร.พีรวัฒน์
วัฒนพงศ์
9. ดร.มนู
อรดีดลเชษฐ์
10. ดร.รัชดา
เจียสกุล
11. ดร.ศักดิ์
เสกขุนทด
12. ดร.สุรพันธ์
เมฆนาวิน
13. นายไชยเจริญ
อติแพทย์
14. นางเมธินี
เทพมณี
15. นายวัตสัน
ถิรภัทรพงศ์
16. นายวิทมนต์
ภริตานนท์
17. นายสุเมธ
อักษรกิตติ์
18. นายอนุศักดิ์
ธีระเรืองไชยศรี

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

19. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์

ปราณีตพลกรัง

ประธาน

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

คัจฉสุวรรณมณี
นันทิยะกุล
ศรีนครินทร์
ภูวณิชย์
ทบแป
จันทรเสโน
อุไรพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ดร.คเณศ
ดร.รัฐนันทน์
ดร.อดิศักดิ์
นายเกรียงไกร
นายชัยพร
นายทวีวัฒน์
นายนริส
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

นายเพชรไพฑูรย์
นายยิ่งศักดิ์
นายรังสรรค์
นายวิง
นายศรายุทธ
นายเอกฉัตร
ร.อ.พีรพงษ์

กรุงวงศ์
ศรีสุขสวัสดิ์
จันทร์นฤกูล
แซ่เหวียน
ฉายสุริยะ
บ่ายคล้อย
วสิษฐ์ธารงค์

คณะจัดทาร่างมาตรฐาน (Drafting Committee)
1. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
2. น.ต.วิรัตน์
พึ่งสาระ
3. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ
หนูไพโรจน์
4. ดร.ศุภเชษฐ์
เพิ่มพูนวัฒนาสุข
5. ดร.ศักดิ์
เสกขุนทด
6. ดร.พจนันท์
รัตนไชยพันธ์
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บทที่ 1
บทนา
(Introduction)
1.1 ความเป็นมา
การให้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) หรือการให้บริการ
แบบคลาวด์ (Cloud Services) เป็ น แนวความคิ ด ใหม่ ข องการประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) หรือเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งต้องปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยที่การประมวลผลแบบคลาวด์เป็น
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรไอซีทีแบบใหม่ ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับกับ
ธุรกิจยุคใหม่ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันทีทันใด ระบบการจัดการทรัพยากรทางด้าน
ไอซี ที แ บบการประมวลผลแบบคลาวด์ นั้ น สามารถสนั บ สนุ น ให้ ธุรกิ จเพิ่ ม หรือลดและ
ปรับเปลี่ยนการใช้ระบบไอซีทีได้ตามนโยบายของการดาเนินธุรกิจ โดยไม่จาเป็นต้องรอการ
สั่งซื้อหรือติดตั้งอุปกรณ์ไอซีที ใด ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้เพราะโครงสร้างของระบบงานไอซีที ได้รับ
การออกแบบให้ทางานอยู่บนระบบเสมือน (Virtualization) ทาให้สามารถเพิ่มหรือลดและ
ปรั บ เปลี่ ยนโครงสร้ างระบบไอซี ที ที่ ต้ องรองรั บการท างานของซอฟต์ แวร์ และโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ที่จาเป็นต่อการใช้งานไอซีทีของธุรกิจ ที่มีความหลากหลายได้ตาม
ต้องการ
ในปัจจุบัน การให้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์ โดยทั่วไป ประกอบด้วย การ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) การให้บริการแพลตฟอร์ม
(Platform as a Service : PaaS) การให้ บ ริ ก ารซอฟต์ แ วร์ (Software as a Service :
SaaS) และบริการอื่น ๆ อาทิ การให้บริการทางธุรกิจ (Business Process as a Service :
BPaaS)
สาหรับการลงทุนด้านงานให้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์ ในประเทศไทยนั้น
รัฐบาลไทยได้กาหนดกิจการที่มีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ ซึ่งจะ
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่กาหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการ
ยกเว้น โดยให้ คณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน ออกประกาศ กกท. ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง “นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ตามยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564)” กล่าวไว้ในข้อ 5 ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม
การลงทุน ประเภท 7.10 การให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Services) จะได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
มาตรฐานปฏิบัตกิ ารบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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1. ตั้งอยู่ใน ดาตาเซนเตอร์ (Data Center) ที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC27001 ด้าน
ดาตาเซนเตอร์ ไม่น้อยกว่า 2 ศูนย์ ที่อยู่ในประเทศไทย
2. ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่าง ดาตาเซนเตอร์ ทุกศูนย์เข้าด้วยกัน ด้วยความเร็วไม่ต่ากว่า
10 Gbps ในทุกเส้นทาง พร้อมมีวงจรสารองที่มีขนาดเท่ากัน
3. ต้องได้ รั บมาตรฐาน ISO/IEC27001 ด้ านความมั่ นคงปลอดภั ยบนคลาวด์ (Cloud
Security) และมาตรฐาน ISO/IEC20000-1 ด้าน การให้บริการแบบคลาวด์ ทุกดาตาเซนเตอร์
จะต้องเชื่อมต่อกับชุมสายอินเทอร์เน็ต
ทั้งนี้จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอเรื่องการให้บริการแบบคลาวด์ใน
หัวข้อ 7.10 นั้น จะเห็นได้ว่าเป็นมาตรการส่ง เสริมการลงทุนเฉพาะในส่วนที่เป็นดาตาเซน
เตอร์เท่านั้น โดยยังไม่ได้รวมถึงผู้ที่ใช้บริการคลาวด์ในการพัฒนาซอฟต์ แวร์ประยุกต์ต่าง ๆ
ผู้ ที่ ให้ บ ริ ก ารคลาวด์ แ ก่ ลู ก ค้ า และผู้ ที่ ใช้ บ ริ ก ารคลาวด์ ในการประกอบธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น
คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิศวกรรม
คอมพิ ว เตอร์ จึ งมี ค วามเห็ น ว่าสมควรที่ จ ะได้ มีก ารพั ฒ นามาตรฐานการให้ บ ริก ารแบบ
คลาวด์ซึ่งควรจะครอบคลุมทั้งผู้ ให้บริการดาตาเซนเตอร์ ผู้ที่ใช้บริการแบบคลาวด์ในการ
ให้บริการ และผู้ที่ใช้บริการแบบคลาวด์ในการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงได้มีการจัดทามาตรฐาน
การให้ บ ริ การแบบคลาวด์ฉบั บ นี้ ขึ้น มาเพื่ อให้ เกิดประโยชน์ ต่อผู้ ใช้และผู้ ให้ บริการแบบ
คลาวด์ทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและมั่นคงทางเศรษฐกิจ อีกทั้งจะเป็น
การส่งเสริมการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผลยิ่ง

1.2 วั ตถุ ประสงค์ ของการจั ดท ามาตรฐานปฏิ บั ติ การให้ บริ การแบบคลาวด์
(Cloud Services Standard of Practice )
มาตรฐานปฏิ บั ติ นี้ ได้ ก าหนดขอบเขตและคุ ณ ลั ก ษณะของ “การให้ บ ริ ก ารแบบ
คลาวด์” ให้เหมาะสมกับการใช้บริการคลาวด์ในบริบทต่าง ๆ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์สาหรับประเทศไทย ในลักษณะงานปฏิบัติการของ
ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้ บริการแบบคลาวด์ เพื่อให้ มีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในด้านความ
มั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล และการเตรี ย มความพร้อ มผู้ ให้ บ ริก ารแบบคลาวด์ (Cloud
Service Provider) และผู้ ใช้บ ริการแบบคลาวด์ (End Users) ของประเทศไทยให้ อ ยู่ใน
บรรทัดฐานเดียวกัน ทั้งนี้จะให้มีการถือปฏิบัติตามข้อกาหนดดังข้างล่างนี้
1. ระบบมาตรฐานเปิ ดและการท างานร่วมกันของระบบทั้ งข้อมูล โปรแกรม และ
ฮาร์ดแวร์ (Open Standards and Interoperability)

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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2. การเคลื่อนย้ายโปรแกรมและข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง (Portability
of Workload and Data)
3. การบริ ห ารจั ด การของการเข้ า ถึ ง และเชื่ อ มต่ อ ของข้ อ มู ล (Data Interface/
Accessibility Management)
ทั้งนี้ จะมีวิธี ป ฏิบั ติโดยใช้ การให้ บ ริการซอฟต์แวร์ ที่ เป็นฐานในการจัดการโดยได้
ออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมระบบ (Systems Architecture) ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักและ
จะได้ ก ล่ าวไว้ ในบทที่ 4 ที่ เป็ น ลั ก ษณะงานบริ ก ารแบบคลาวด์ ในแต่ ล ะประเภทธุ ร กิ จ
ที่สาคัญมากก็คือการให้บริการแบบคลาวด์จาเป็นต้องอยู่บนระบบมาตรฐานเปิดและจะต้อง
เชื่อมโยงและทางานร่ วมกัน ได้ อีกทั้ง ต้องมีความสามารถในการเคลื่ อนย้าย และเข้าถึง
ข้อมูลตามเงื่อนไขกาหนดทั้ง 3 ข้อข้างต้น การบริการแบบคลาวด์ในแต่ละประเภทธุรกิจนั้น
ยังสามารถทาการออกแบบให้เชื่อมโยงกันเพื่อทาให้เกิดบริการธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ ได้

1.3 กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ได้แก่ บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือองค์กร
ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบคลาวด์ หรือผู้ที่มีความประสงค์จะใช้
งานคลาวด์ ในประเทศไทย ดังนี้
1. กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป (End Users) หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ในภาคส่วนต่าง ๆ ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการฮาร์ดแวร์ ตลอดจนถึงประชาชน
ทั่วไป ที่มีความประสงค์ใช้งานบริการการประมวลผลแบบคลาวด์
2. กลุ่ ม ผู้ ที่ ท าหน้ าที่ ร วบรวมบริ ก าร (Brokers Dealers Suppliers หรื อ Service
Providers) หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ด้วยการ
รวบรวมบริการการประมวลผลแบบคลาวด์ จากผู้ให้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์ ใน
หลากหลายประเภท เพื่อจะนามาเสนอให้ผู้ใช้งาน สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ
3. กลุ่ มผู้ให้ บ ริการ หมายถึง ผู้ ให้ บ ริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a
Service : IaaS) ผู้ ให้ บ ริ ก ารแพลตฟอร์ ม (Platform as a Service : PaaS) ผู้ ให้ บ ริก าร
ซอฟต์ แ วร์ (Software as a Service : SaaS) และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารอื่ น ๆ บนระบบงาน
คอมพิวเตอร์คลาวด์ เช่น ผู้ให้ บริการกระบวนธุรกิจ (Business Process as a Service :
BPaaS) เป็นต้น
4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure หรือ Landlord) หมายถึง หน่วยงานที่
เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการให้บริการ และการใช้บริการการประมวลผล
แบบคลาวด์
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5. กลุ่ ม นโยบาย กฎหมาย หรื อ กฎระเบี ย บ หมายถึง หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ าที่ เชิ ง
นโยบาย หรือกาหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่กากับดูแล
หรือเป็นผู้กาหนดกรอบนโยบาย มาตรการส่งเสริม และมาตรการอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การให้บริการ และการใช้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์
6. สมาคมหรื อ องค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ ง หมายถึ ง หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม หรื อ
สนับสนุนธุรกิจ การประมวลผลแบบคลาวด์ รวมถึงหน่วยงาน หรือองค์กรที่ทาหน้าที่สร้าง
กลไกให้เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการ และใช้บริการแบบคลาวด์

1.4 ขอบเขตมาตรฐานปฏิบัติ
มาตรฐานปฏิบัติสาหรับการใช้งานบริการแบบคลาวด์ฉบับนี้ จะกล่าวถึงลักษณะการ
ให้บริการแบบคลาวด์ จาก ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ที่มีอุปกรณ์ให้บริการ
แบบคลาวด์เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น ตลอดจนการใช้บริ การคลาวด์ จากผู้ใช้งานคลาวด์ในประเทศไทย รวมถึง
แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์

1.5 คานิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริการแบบคลาวด์
คานิยามเกี่ยวกับการประมวลผลแบบคลาวด์ นั้น มีความหลากหลาย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่
กับลักษณะการให้บริการ ซึ่งการทาความเข้าใจเกี่ยวกับคานิยามของบริการการประมวลผล
แบบคลาวด์ จะมีความแตกต่างกัน ออกไป ส าหรับคานิ ยามของการบริการแบบคลาวด์
ในมาตรฐานปฏิบัติของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ฉบับนี้
คือ
1.5.1 การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) หมายถึง รูปแบบหนึ่ง
ของการประมวลผลโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านเครือข่ายตามความต้องการได้อย่างสะดวก
รวดเร็วจากทุกแห่งหน และทุกเวลา ทั้งนี้ ผู้ใช้ไม่ต้องบริหารจัดการทรัพยากรเอง ตัวอย่าง
ทรั พ ยากร เช่ น เครื อข่าย เครื่ องแม่ข่ าย หน่ ว ยเก็ บ ข้อ มูล ซอฟต์ แวร์ป ระยุ กต์ และการ
บริการแบบคลาวด์
1.5.2 การบริการแบบคลาวด์ (Cloud Services) หมายถึง การให้บริการผ่านการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ ตามประเภทของการให้บริการหลัก ซึ่งผู้ใช้จะต้องสามารถเข้าถึง
ระบบอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทางานได้อย่างสะดวกสบาย ประเภท
ของการให้ บริการหลัก อาทิ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service :
IaaS) การบริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS) และการบริการซอฟต์แวร์
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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(Software as a Service : SaaS) ในกรณีของ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.) จะเน้นให้บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) เช่น การ
บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย และการบริหารจัดการ
1.5.3 ประเภทของการใช้บริการแบบคลาวด์ (Types of Cloud Services) ในปัจจุบัน
การใช้บริการแบบคลาวด์จาแนกออกได้เป็น 5 ประเภท คือ
1. การใช้บริการด้วยตัวเองเมื่อต้องการ (On-Demand Self-Service) หมายถึง
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ บนคลาวด์ ตามขอบเขตของการ
บริการที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ล่วงหน้า เช่น การใช้งานกับหน่วยประมวลผลและหน่วยเก็บข้อมูล
บนระบบคลาวด์ และทรัพยากรอื่น ๆ ของระบบคลาวด์ได้ตามความต้องการในช่วงเวลาใดก็ได้
โดยไม่จาเป็ นต้องขึ้นกับการดูแลของผู้ควบคุม ระบบ แต่เป็ นการเชื่อมต่อและสั่ งงานผ่าน
ระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการแต่ละรายอย่างอัตโนมัติ
2. การเข้าถึงการให้บริการแบบคลาวด์ได้อย่างหลากหลาย (Broad Network
Access) หมายถึ ง ความสามารถในการเข้ าถึงเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ของผู้ ให้ บริการแบบ
คลาวด์ ได้ จ ากอุ ป กรณ์ ห ลายชนิ ด ของผู้ ใช้ โดยผ่ า นกลไกมาตรฐานที่ มี ก ารใช้ งานบน
แพลตฟอร์ ม ที่ ไม่ เลื อกอุ ป กรณ์ เครื อข่ าย เช่ น สมาร์ ต โฟน แท็ บ เล็ ต แล็ ป ท็ อ ป เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น
3. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Pooling) หมายถึง ผู้ให้บริการแบบ
คลาวด์เป็นผู้จัดหาทรัพยากรข้อมูล หน่วยประมวลผล และระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการ
แก่ผู้ใช้งานจานวนมาก ด้วยการให้ บ ริการหลายแบบหลายกลุ่ ม (Multi-tenant Model)
และผู้ใช้งานอาจไม่จาเป็นจะต้องทราบว่าข้อมูลและ/หรือระบบงานคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของ
ตน มาจากหรือจัดเก็บไว้ที่ใดบ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการ
4. ประเภทการใช้ ง านบริ ก ารแบบคลาวด์ ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และรวดเร็ ว
(Rapid Elasticity) หมายถึ ง ผู้ ให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ส ามารถให้ บ ริก ารระบบที่ มี ค วาม
ยืดหยุ่นสูง และหลากหลายตามความต้องการของผู้ ใช้บริการคลาวด์ ในขณะที่ผู้ใช้บริการ
คลาวด์เอง ก็มีความยืดหยุ่นสูงเช่นกันในการเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว เสมือนว่า
ไม่ มีข้อ จ ากัดในเรื่ องของจ านวนการเข้ าใช้งาน ปริมาณการใช้ งานของหน่ ว ยเก็ บ ข้ อมู ล
หน่วยประมวลผล และระยะเวลาการใช้บริการแบบคลาวด์
5. ประเภทการใช้ ง านบริ ก ารแบบคลาวด์ โดยใช้ ระบบการวั ดงานบริ การ
(Measured Service) หมายถึง การควบคุมและบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องใน
ระบบคลาวด์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ ซึ่งวัดจากระดับการใช้ทรัพยากร
หน่ วยประมวลผล หน่ วยเก็บ ข้อมูล แบนด์วิดท์ และจานวนผู้ ใช้ ซึ่งส่ วนใหญ่ การวัด งาน

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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บริการในลักษณะนี้ จะอยู่บนพื้นฐานของการจ่ายค่าบริการตามปริมาณที่ใช้งานจริง (PayPer-Use หรือ Charge-Per-Use)
1.5.4 รูปแบบการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Service Provider) โดยทั่วไป
แล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ตามรูปที่ 1.1 คือ
รูปแบบที่ 1 เรียกว่า Infrastructure as a Service (IaaS) หมายถึง การให้บริการ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานหลั ก ของระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
อัน ประกอบด้วย ระบบประมวลผลข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และ
ทรัพยากรพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประมวลผล ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้งานคลาวด์สามา
รถใช้งานซอฟต์แวร์บนโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์จัดหาให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นด้วยตนเอง
รูปแบบที่ 2 เรียกว่า Platform as a Service (PaaS) หมายถึง การให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องมืออื่น ๆ ในการใช้งานบริการคลาวด์ เช่น ระบบโปรแกรมงาน
คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และระบบจัดการหรืองานบริการ จากคอมพิวเตอร์ ที่จะเอื้อ
ให้ผู้ใช้ งานคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างแอปพลิเคชั น บนระบบให้บริการ ที่ผู้ให้บริการแบบ
คลาวด์จัดหาไว้ให้ โดยผู้ใช้งานคลาวด์ไม่ต้องบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบงานคลาวด์ เครือแม่ข่าย ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบจัดการ
ฐานข้อมูล เพียงแต่ ผู้ใช้งานคลาวด์ จะต้องติดตั้ง และปรับแต่งโปรแกรมซอฟต์แวร์สาหรับ
แอปพลิเคชันบนคลาวด์ทผี่ ู้ใช้จะต้องสร้างขึ้นเท่านั้น
รู ป แบ บ ที่ 3 เรี ย กว่ า Software as a Service (SaaS) ห มายถึ ง การ
ให้ บ ริ การที่ ผู้ ใช้งานไม่ต้ องบริ ห ารจั ดการโครงสร้างพื้ น ฐานคลาวด์ ผู้ ให้ บริการในระบบ
คลาวด์จัดเตรียมซอฟต์แวร์สาเร็จรูปไว้ให้บริการอยู่แล้ว เพียงแต่ผู้ใช้บริการเป็นผู้กาหนด
กรอบค่าความต้องการหรือพารามิเตอร์ อาทิ ปริมาณหน่วยประมวลผลข้อมูล หน่วยเก็บ
ข้อมูล เป็นต้น และการบริหารจัดการเพื่อให้ได้บริการตามวัตถุประสงค์
รู ป แบบที่ 4 เรี ย กว่า Business Process as a Service (BPaaS) หมายถึ ง
การให้บริการทางธุรกิจอย่างเต็มระบบและสร้างอยู่บนบริการแบบคลาวด์ทั้ง 3 รูปแบบที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น (IaaS, Paas, SaaS) ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่จาเป็นต้องกาหนดกรอบค่าความ
ต้องการหรือพารามิเตอร์ และการบริหารจัดการใด ๆ ทั้งสิ้น อาทิ แอปพลิเคชัน G-Chat
แอปพลิเคชัน G-News เป็นต้น
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1.6 ลักษณะการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Services Characteristics)
คุณลักษณะของการประมวลผลแบบคลาวด์ นั้น เป็นการใช้งาทรัพยากรคอมพิวเตอร์
ร่วมกันในลักษณะของหน่วยให้บริการ (Service Bureau) นั่นหมายถึงว่า การใช้งานหรือการ
ประมวลผลโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านเครือข่ายตามความต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
จากทุ ก แห่ งหน ทั้ งนี้ ผู้ ใช้ ไม่ ต้ อ งบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรเอง ตั ว อย่ างทรั พ ยากร เช่ น
เครื่ อ งแม่ ข่ า ย เครื อ ข่ าย หน่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล ซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ แ ละบริ ก าร ในขณะที่
การบริการแบบคลาวด์ หมายถึง การให้บริการผ่านการประมวลผลแบบคลาวด์นั้นเอง
จะเห็นได้ว่า สาหรับการทางานในรูปแบบของการบริการแบบคลาวด์นั้น โปรแกรม
งานของผู้ใช้งานคลาวด์ ไม่จาเป็นที่จะต้องทางานอยู่บนคอมพิ วเตอร์เครื่องเดียว แต่อาจจะ
อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ หรือเครื่องแม่ข่ายหลาย ๆ เครื่องที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ โดยผ่านระบบเครือข่าย
สื่อสารอินเทอร์เน็ต หากคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ไม่อยู่ในภาวะจะทางานประมวลผล
ข้อมูล ของผู้ ใช้งานคลาวด์ในขณะนั้ น ได้ ก็ยังมีคอมพิว เตอร์ เครื่องอื่น ๆ ของผู้ ให้ บริการ
คลาวด์ ที่ท างานแทนต่ อไปได้ ในท านองเดีย วกัน ข้อมูล เอกสารก็จะถูกจัดเก็บ บนเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะที่จะอนุญาตให้ ผู้ใช้งานคลาวด์เข้าถึง
ข้อมูลเอกสารของตน ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานคลาวด์จะได้รับ
อนุญาตให้ทาการแก้ไขงานประมวลผลข้อมูลเอกสารเหล่านั้น ซึ่งเรามักเรียกการทางานแบบ
นี้ ว่ า การให้ บ ริ ก ารประมวลผลแบบคลาวด์ ที่ เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ข้ อ มู ล เอกสาร
(Document-Centric Cloud Computing Services)
1.6.1 รูปแบบการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Service Models) โดยทั่วไปมี 4
ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS) เป็น
การให้ บ ริ ก ารซอฟต์ แ วร์ บ นคลาวด์ ในระดั บ แอปพลิ เคชั น ผ่ านระบบเครือ ข่ ายสื่ อ สาร
อินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) หรือผ่านระบบสื่อสารเครือข่ายเฉพาะที่
(Local Area Network : LAN) โดยผู้ใช้บริการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต เป็นต้น ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการ
แบบคลาวด์ แทนการซื้อซอฟต์แวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาและการดาเนินการต่าง ๆ รวมถึงการ
บริ ก ารด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ซึ่ ง จะด าเนิ น การโดยผู้ ให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ทั้ ง นี้
ผู้ใช้บ ริการคลาวด์ สามารถลดภาระในการบริห ารจัดการหรือควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน
คลาวด์ หรือแม้แต่การควบคุมในแต่ล ะแอปพลิ เคชัน ยกเว้นการกาหนดค่า พารามิเตอร์
อรรถประโยชน์ (Utility Parameters) ที่ผู้ใช้ต้องกาหนดเอง
ประเภทที่ 2 การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS) คือ
รูป แบบที่ มีการให้ บ ริการประมวลผลคอมพิ วเตอร์ ในที่ นี้ จะเป็ นการให้ บริการตามความ
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ต้ อ งการของผู้ ใช้ งานคลาวด์ ซึ่ งขึ้ น อยู่ กั บ แอปพลิ เคชั น ที่ พั ฒ นาและน าไปใช้ งานด้ ว ยมี
วัตถุป ระสงค์ เพื่อลดความซับ ซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่จัดเก็บ การบริหารจัดการ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล
อีกด้วย ผู้ใช้ PaaS จะเป็นผู้กาหนดและเลือก กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ซอฟต์ แ วร์ บ นคลาวด์ ได้ ตั ว อย่ า งบริ ก ารใน PaaS เช่ น Google App Engine, IBM IT
Factory, Microsoft Windows Azure เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมแอปพลิเคชันและปรับแต่งสภาพแวดล้อม
ของแอปพลิเคชันตามรูปแบบที่ได้รับการกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น ส่วนประเด็นความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนั้น เป็นภาระหน้าที่ร่วมกันของผู้ให้บริการคลาวด์และผู้ใช้บริการ
คลาวด์ สรุปแล้ว PaaS มักเป็นการให้ บริการแก่ผู้ใช้งานคลาวด์ ที่เป็นนักพัฒนาระบบเป็น
หลั ก โดยนั กพัฒ นาระบบ ที่ เป็ นผู้ ขอใช้บริการไม่จาเป็นต้องจัดการระบบโครงสร้างด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตัวเอง เช่น ส่วนเก็บข้อมูลบนเครือข่าย เนื่องจากในส่วนนี้จะเป็น
หน้าที่ของผู้ให้บริการคลาวด์ที่จะเข้ามาจัดการให้
ประเภทที่ 3 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service :
IaaS) คื อ รู ป แบบการให้ บ ริ การโครงสร้ างพื้ นฐานในการประมวลผลข้ อมู ล โดยอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Virtualized Hardware) เช่น ส่วน
จัดเก็บเสมือน (Virtual Server Space), การเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Connections),
แบนด์ วิ ดท์ (Bandwidth), เลขที่ อยู่ ไอพี (IP Addresses) และอุ ปกรณ์ กระจายการท างาน
(Load Balancers) รวมถึ งอุ ป กรณ์ เครื อ ข่ ายที่ ให้ บ ริ ก ารงานประยุ ก ต์ ต่ าง ๆ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการคลาวด์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างการดูแล
และการจัดการสถานที่ รวมถึงการบริหารจัดการองค์ประกอบพื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ในฝ่ายผู้ใช้บริการคลาวด์ โดยเปลี่ยนเป็นการใช้ทรัพยากรเสมือนเพื่อควบคุม การ
บริการและการเชื่อมต่อบริการ ให้แก่ผู้ใช้บริการคลาวด์เอง โดยผู้ใช้บริการคลาวด์จะมีอิสระ
ในการเลือกระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเลือกสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บข้อมูล และ
ระบบงานสารสนเทศคอมพิ วเตอร์ รวมถึงการให้ บริการโครงสร้างพื้ นฐานด้ านความมั่ นคง
ปลอดภัย (Security Infrastructure) โดยที่ส่ ว นใหญ่ เดิมก่อนหน้านี้ นั้น ผู้ ใช้บริการคลาวด์
จะต้องดาเนินการจัดเตรียม การดูแลด้วยตนเอง
ประเภทที่ 4 การให้ บ ริ ก ารกระบวนการธุ ร กิ จ (Business Process as a
Service : BPaaS) หมายถึง การให้บริการทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบและสร้างอยู่บนบริการ
แบบคลาวด์ ทั้ ง 3 ประเภทที่ ได้ กล่ าวถึงข้างต้ น (IaaS, Paas, SaaS) ทั้ งนี้ ผู้ ใช้บ ริการไม่
จาเป็ น ต้องกาหนดกรอบค่าความต้องการหรือพารามิเตอร์ และการบริห ารจัดการใด ๆ
ทั้ ง สิ้ น ในปั จ จุ บั น พบว่ า IBM, Genpact, eBay, Google, YouTube, LinkedIn และ
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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Facebook ก็ เป็ น กลุ่ ม บริ ษัท ที่ ได้ให้ บ ริการ BPaaS นี้อ ยู่ ซึ่ งเป็ น การให้ บริการออกแบบ
กระบวนการธุรกิจอย่างครบวงจรผ่านทางการให้บริการแบบคลาวด์
1.6.2 รูปแบบการใช้บริการแบบคลาวด์ (Deployment Models) สามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 คือ ระบบคลาวด์เฉพาะองค์กร (Private Cloud) จะเป็นคลาวด์
ส่วนตัวที่จัดทาขึ้นเพื่อรองรับการทางานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือเฉพาะกลุ่มที่ได้รั บ
อนุญาตเท่านั้น เช่น ระบบคลาวด์ ของบริษัทที่ให้บริการเฉพาะพนักงานของบริษัทและเปิด
ให้คู่ค้าที่ติดต่อกับบริษัทเข้ามาใช้งานได้ใ นบางระบบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ระบบคลาวด์
เฉพาะองค์กรจะมีความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายในระดับ ที่สูงกว่ารูปแบบบริการอื่น ๆ
ทั้ ง นี้ ก ารเข้าถึ ง ระบบคลาวด์ จ ะต้ อ งผ่ านวงจรเช่าส่ ว นเฉพาะองค์ ก ร (Private Leased
Line) หรือหากเข้าถึงระบบคลาวด์ ผ่านเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) จะต้องมี
การเข้ารหัสในการเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในระบบคลาวด์เฉพาะองค์กร
รูปแบบที่ 2 ระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เป็น การให้บริการแบบ
คลาวด์แก่ภาคสาธารณะหรือกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเจ้าของเป็นองค์กรผู้ให้บริการคลาวด์
จะเห็นได้ว่า ระบบคลาวด์สาธารณะนั้น จะเป็นการให้ บริการลูกค้าที่หลากหลาย โดยหลัก
สาคัญคือใช้ทรัพยากรร่วมกัน ตัวอย่างเช่น บริการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ โปรแกรมประยุกต์
ส านั ก งาน (Office Applications) และเว็ บ เมล (Webmail) หรื อ เอกสารออนไลน์
(Online Document) ซึ่ งก็ เป็ น SaaS นั้ น เอง อย่ างไรก็ ดี IaaS และ PaaS ก็ มี ให้ บริ การใน
ระบบคลาวด์ สาธารณะเช่นกัน แท้จริงแล้ว ระบบคลาวด์สาธารณะนี้มักมีประเด็นเรื่องความ
มั่น คงปลอดภัย ที่ต้องพิจ ารณา ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กับ ระดับความมั่นคงปลอดภัย ที่ต้องการและ
ยอมรับได้ของผู้ใช้บริการ
รูปแบบที่ 3 คลาวด์ชุมชน (Community Cloud) ผู้ใช้งานคลาวด์จากองค์กร
ต่ า ง ๆ มารวมตั ว กั น เพราะมี จุ ด ประสงค์ หรื อ มี ค วามต้ อ งการร่ ว มกั น เช่ น พั น ธกิ จ
ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ นโยบายและการทาตามกฎเกณฑ์บังคับ
ต่าง ๆ ผู้ให้บริการและรับผิดชอบการบริหารในระบบนี้ อาจจะเป็นองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
หรืออาจจะเป็นหน่วยงานภายนอก หรือประกอบด้วยทั้งสองส่วนก็ได้
รู ป แบบที่ 4 ระบบคลาวด์ แ บบผสมผสาน (Hybrid Cloud) จะเป็ น ระบบ
คลาวด์ที่ประกอบด้วยระบบสองระบบหรือมากกว่า ทั้งนี้อาจเป็นระบบคลาวด์เฉพาะองค์กร
(Private Cloud) ระบบคลาวด์ ส าธารณะ (Public Cloud) หรื อ ระบบคลาวด์ ชุ ม ชน
(Community Cloud) หรื อ ระบบคลาวด์ แ บบอื่ น ๆ โดยที่ แ ต่ ล ะระบบยั งคงท าหน้ า ที่
เช่นเดิม เพียงแต่ระบบเหล่านี้สามารถทาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์กันได้

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

11

จากคาอธิบายรูปแบบการใช้บริการแบบคลาวด์ทั้ง 4 รูปแบบข้างต้น เราจะพบว่า
การใช้บริการแบบคลาวด์เป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่อุบัติใหม่ (Emerging Commerce) ทั้งใน
ระดับ ประเทศและสากล ดังนั้น ก่อนจะเลือกนามาใช้ควรพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ก่อนการลงนามในสัญญาใช้บริการคลาวด์ ผู้ใช้บริการระดับองค์กร จึงควร
มอบหมายนักคอมพิวเตอร์ในสังกัด ศึกษารายละเอียดการให้บริการ ประเภท และปริมาณ
การใช้บริการที่พิจารณา อัตราค่าบริการ กรรมวิธีการรับส่งข้อมูลงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน
การช าระเงิ น ค่ า บริ ก าร ตลอดจนถึ ง การน าจ่ า ยภาษี ส รรพากร คุ ณ ภาพ และขี ด
ความสามารถการให้บริการคลาวด์ ให้เป็นที่เข้าใจโดยละเอียด และถูกต้อง
2. ส าหรั บ ข้อ ดี ข้อ เสี ย และประโยชน์ การใช้ บ ริก ารแบบคลาวด์ ในแต่ ล ะ
ประเภท ของรูปแบบการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Service Models) 4 ประเภท นั้น
ซึ่งจะมีกล่าวถึงไว้ในภาคผนวก ก

1.7 ภาพรวมของกรอบมาตรฐานการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud
Computing Framework)
ด้ ว ยเทคโนโลยี เสมื อ น (Virtualization Technology) ท าให้ การประมวลผลแบบ
คลาวด์มีความสาคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เช่น หน่วยความจา
หน่วยเก็บข้อมูล และยกระดับ ความรวดเร็ว (Agility) ของกระบวนการพัฒ นาซอฟต์แวร์
เช่ น ความง่า ยในการสร้ างโปรแกรมส าเร็ จรู ป และการใช้ โปรแกรมประยุ กต์ ที่ เหมื อนกั น
ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงการย้ายงานให้บริการแบบคลาวด์จะสามารถกระจาย
ไปตามผู้ให้บริการคลาวด์ ที่แตกต่างกันได้ สาหรับการกากับการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยที่มีใช้งานกันโดยทั่วไปนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรูปที่ 1.2

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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รูปที่ 1.2 แสดงภาพรวมของการกากับการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
เนื่ องจากในปัจจุบั น (พ.ศ.2559) ประเทศไทย ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการใช้งาน
บริการคลาวด์ในหั วข้อนี้ จึงเป็น การกาหนดขอบเขตการดาเนินงานของผู้ ให้บริการแบบ
คลาวด์ สามารถจัดหาบริการที่เหมาะสมกับการใช้ งาน (Deployment) ของผู้ รับบริการบน
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละผู้ให้บริการได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการคลาวด์ ควรจะมีความ
พร้อมในทุกรูปแบบของการให้บริการแบบคลาวด์ กล่าวคือ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ควรจะ
มีความพร้อมในขอบเขตของโมเดลการให้ บ ริการคลาวด์ (Cloud Services Model) ที่ ดี
และพอเพียงแก่การใช้บริการคลาวด์ และกิจกรรมการให้บริการแบบคลาว์จะต้องอยู่ภายใต้
การควบคุ ม ความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ซึ่ งแบ่ งเป็ นการควบคุ ม โปรแกรมประยุ กต์
สารสนเทศ การจั ด การ เครื อ ข่ าย การประมวลผลที่ ไ ว้ ว างใจ (Trusted Computing)
คอมพิวเตอร์และหน่วยเก็บ และการควบคุมเชิงกายภาพ ตามที่จะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
ผู้ ใ ช้ ง านสารสนเทศ และแอปพลิ เ คชั น บนระบบคลาวด์ จึ ง ควรมี ที ม งานนั ก
คอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการรับรองผู้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ทั้งนี้
ทีมงานนั กคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานคลาวด์ ควรปฏิบั ติตามขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลโดย
เคร่งครัด รวมถึงมาตรฐานปฏิบัติ “การบริหารโครงการไอซีที ” โดย คณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วาระปี 2557 ถึง 2559 ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ตุลาคม 2559
ตลอดจนถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่
ระเบียบการชาระเงินภาษีอาการ ของกรมสรรพากร พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกา
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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กาหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ ที่ยกเว้นมิให้นากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. 2549 เป็นต้น
1.7.1 การควบคุมด้ านความมั่นคงปลอดภั ยในระบบคลาวด์ (Cloud Security
Control)
ประเด็นการควบคุมการบริหารจัดการสาหรับให้บริการแบบคลาวด์ที่มีความ
มั่นคงปลอดภัยนั้น จะเป็นการพิจารณาในหลายส่วนด้วยกัน อาทิ
1. แอปพลิเคชัน (Application) : เป็นการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในระดับ
แอปพลิ เคชั น ทั้ งนี้ จะใช้ประโยชน์ จากแนวปฏิ บั ติ ตามวัฎจั กรการพั ฒ นาซอฟต์แวร์แบบ
ปลอดภั ย(Secured Software Development Life Cycle : SSDLC) อี กทั้ ง การควบคุ ม
การเข้าถึงแอปพลิเคชันจะใช้ตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้เป็นสาคัญ จะเห็นได้ว่า ความมั่นคง
ปลอดภัยในแอปพลิเคชันบนคลาวด์สามารถเพิ่มระดับได้ โดยการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
ด้วยการพิสูจน์ตัวตน และการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยใช้เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะต่าง ๆ
เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ ม่านตา ใบหน้า
2. สารสนเทศ (Information) : เป็นการควบคุมความมั่น คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศเพื่อให้ดารงไว้ซึ่ง ความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และความพร้อมใช้งาน เช่น
การเข้ารหัสข้อมูล เป็นต้น
3. การบริหารจัดการ (Management) : เป็นการบริหารจัดการที่เพิ่มความ
มั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศ โดยทาการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามวงรอบที่กาหนด อันเป็นผลทาให้ผู้ให้บริการ สามารถกาหนด
วิธีการในการลดความเสี่ยงโดยรวมได้ เช่น การใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
4. การบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่าย (Network) : เป็ น การควบคุ ม ความมั่ น คง
ปลอดภั ย ของเครื อ ข่ าย เช่ น การใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และตรวจหาการบุ ก รุก (IPS/IDS),
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น เครื อ ข่ ายหรื อ ไฟร์ ว อลล์ (Firewalls), การตรวจสอบกลุ่ ม ข้ อ มู ล เชิ งลึ ก
(Deep Packet Inspection), การต่ อ ต้ า นการโจมตี แ บบปฏิ เสธการให้ บ ริ ก าร (AntiDistributed Denial of Service) และ การอนุ ญ าตแบบเปิ ด (Open Authorization :
OAuth) เป็นต้น
5. การประมวลผลอย่างไว้ใจได้ (Trusted Computing) : เป็นการควบคุม
ความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ เช่น การมีกลุ่มฟังก์ชัน
การทางานที่ไว้ใจได้ในกลไกของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์
6. การประมวลผลและหน่ ว ยเก็บ ข้อมูล (Compute and Storage) : เป็ น
การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผล และหน่วยเก็บข้อมูล เช่น โฮสต์เบสไฟร์วอลล์
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(Host - Based Firewalls) การเข้ารหั สข้อมูล (Encryption) และ การปิ ดบังข้อมูล (Masking)
เป็นต้น
7. การบริ ห ารสถานที่ แ ละสิ่ งอานวยความสะดวกทางกายภาพ (Physical
Facility Management) : เป็นการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ เช่น การเลือก
ที่ ตั้งของอาคาร สถานที่ ที่ ไม่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ เสี่ ย งต่ อภั ยพิ บั ติแ ละการก่ อ วิน าศกรรม การมี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ เป็นต้น
1.7.2 การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง านคลาวด์ (Cloud
Compliance)
ในหั ว ข้ อ นี้ จ ะเป็ น การปฏิ บั ติ โ ดยผู้ ให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ให้ เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนด ระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น
1. อุปกรณ์สื่อสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์
จะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ดูแ ลของผู้ ที่ มี ความรู้ ความช านาญ ในสาขาวิ ช าชี พ อาทิ
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารที่ขึ้นทะเบียนสภาวิศวกร เป็นต้น
2. ระบบงานซอฟต์แวร์ประยุกต์คอมพิวเตอร์จาเพาะ (Cloud Specific Domain
Standard) ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ควรปฏิบัติในการใช้
งานแต่ละด้าน เช่น ความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูล ความเป็นส่วนตัวด้านการอนุญาตในการ
เข้ าถึ งข้ อมู ล และด้ านอื่ น ๆ ตามลั กษณะการรั บบริ การ และประเภทข้ อมู ลข่ าวสาร กฎ
ระเบียบ และกฎหมาย (Law and Regulation) อันประกอบด้วย กฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่ผู้ เกี่ย วข้อง รวมถึง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมธุรกิจบริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2560 เป็นต้น
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บทที่ 2
ลักษณะการให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทย
(Cloud Services Characteristics in Thailand)
2.1 ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นในฝ่ายผู้มีความประสงค์จะใช้บริการแบบคลาวด์
ด้ ว ยเทคโนโลยี เสมื อ นจริ ง (Virtualization) ท าให้ ก ารประมวลผลแบบคลาวด์ มี
ความส าคั ญ ในการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ท รั พ ยากร เช่ น หน่ ว ยเก็ บ ข้ อ มู ล
(Storage) และยกระดับ ความรวดเร็ ว (Agility) ของกระบวนการพั ฒ นาซอฟต์แ วร์ เช่ น
ความง่ายในการสร้ างโปรแกรมส าเร็ จ (Package) และ การใช้งานกับ แอปพลิ เคชัน เดิ ม
(Deploy the Same Application) ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึง การเคลื่อนย้าย
(Portability) ลั ก ษณะของการให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ที่ ส ามารถกระจายไปตามโฮสติ้ ง
(Hosting) ที่แตกต่างกันได้
ปัจจุบั น ประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการใช้งานบริการแบบคลาวด์ โดยมี
ผู้ดาเนิ นธุรกิจนี้ ในประเทศไทยจ านวนไม่มากนัก ดังนั้น งานบางส่ วนอาจจะต้องใช้ผู้ ให้
บริ ก ารจากต่ างประเทศและผู้ มี ค วามประสงค์ จ ะใช้ บ ริก ารแบบคลาวด์ จึ ง ควรจะต้ อ ง
จั ด เตรี ย มที ม งานฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารเดิ ม ขององค์ ก ร (Existing Business Processing) ที่ มี
คุณสมบัติและมีประสบการณ์ งานประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กร โดยมีความรู้
ทักษะ และชานาญด้ านคอมพิวเตอร์ในสาขาวิช าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความเข้าใจงาน
สื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี อีกทั้งยังควรผ่านการสอบความเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้
งานคอมพิวเตอร์จากองค์กรที่เชื่อถือได้
ส าหรั บ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ต้ อ งค านึ งถึ ง ผลส าเร็จ ในการย้ า ยโอนระบบงาน
คอมพิวเตอร์ในกระบวนธุรกิจเดิมที่มีอ ยู่ ไปสู่การใช้บริการแบบคลาวด์จากผู้ให้บริการใน
ประเทศไทย ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ควรจะกาหนดภารกิจที่จะนาไปสู่การใช้ บริการแบบ
คลาวด์ขององค์กร (Transition Period Activities) ให้เป็นงานพัฒนางานประมวลผลข้อมูล
คอมพิ ว เตอร์ เดิ ม (As Is) ในลั ก ษณะงานบริ ห ารโครงการ (Project Managenent) ที่ มี
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายงานโครงการ กรอบงาน ขั้นตอนงานพัฒ นา ประโยชน์ที่จะได้รับ
ตลอดจนถึงตัวชี้วัดต่าง ๆ (Success Indicators) งบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ การพั ฒ นางานโครงการ เพื่ อ จั ด ท าเป็ น ค าอธิ บ ายโครงการ
(Project Descriptive) ของผู้ใช้บริการ และข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) จากผู้
ให้ บ ริก ารตามมาตรฐานปฏิ บั ติ “การบริ ห ารโครงการไอซีที ” โดย คณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วาระปี 2557 ถึง 2559 ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ตุลาคม 2559
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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หลังจากนั้น เจ้าขององค์กร ที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนงานประมวลผลข้อมูล
คอมพิวเตอร์เดิมขององค์กรไปสู่การใช้งานแบบคลาวด์ ควรพิจารณามอบหมายงานพัฒนา
โครงการเข้ า สู่ ก ารใช้ งานคลาวด์ ดั งกล่ า ว ให้ แ ก่ ที ม งานฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารเดิ ม ขององค์ ก ร
(Existing Business Processing) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวแล้ว ไปดาเนินการศึกษา
แนวทางเหมาะสมการใช้บ ริการคลาวด์จากผู้ประกอบการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud
Service Provider) ในประเด็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลงานประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์เดิมขององค์กรเจ้าของงานโครงการ
(Project Owner) ได้แก่
- ขนาด ปริมาณ ประเภท กระบวนงานทางธุรกิจ ของ องค์กร ที่ใช้ งานอยู่
ปัจจุบัน
- ประเภทซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ มี ใช้ ง านอยู่ เดิ ม ขององค์ ก ร รวมถึ ง
รายละเอียด ในแต่ละซอฟต์แวร์โมดุลและรุ่นที่มีใช้งานอยู่เดิมในองค์กร
- ขนาด ปริมาณ ประเภท แฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนธุรกิจ
ขององค์กร ตลอดจนถึงผั งไหล (Work Flow Diagram และ Data Flow
Diagram) และคู่มือปฏิบัติงานของพนักงานเกี่ยวข้องในส่วนงานต่าง ๆ ของ
การทาประมวลผลข้อมูล
- โครงแบบทางคอมพิ ว เตอร์ (Computer Configuration) อาทิ ขนาด
ปริมาณ ประเภท อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์
ขององค์กรที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน
(ข) ข้อมูลงานประมวลผลบนระบบคลาวด์ ที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มีให้บริการ
และเหมาะสมกันกับ งานประมวลผลข้อมูล แบบเดิม ขององค์กรเจ้าของงาน
โครงการ ได้แก่
- โครงแบบขั้ น ต่ า (Minimum Configuration) ของดาตาเซนเตอร์ ทั้ งใน
ด้านแพลตฟอร์มของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่อสารข้อมูล
- แค็ตตาล็อก (Catalog) หรือ โบรชัวร์ (Brochure) สาหรับการประชาสัมพันธ์
ลูกค้าและสาเนาระเบียบการให้บริการแบบคลาวด์ ตลอดจนสาเนาแบบฟอร์ม
การใช้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
- ประกาศหรือระเบียบปฏิบัติในการใช้บริการ หรือการให้บริการแบบคลาวด์
แก่ลูกค้า กรณีที่เป็นบุคคล และนิติบุคคล
- ลักษณะโครงแบบทางคอมพิวเตอร์ หรือโครงสร้างเทคโนโลยี ที่ใช้ในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า (Internal and External Computer Configuration)
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- ระเบียบ วิธีการหรือขั้นตอนการจ่ายเงิน หรือรับการชาระเงินค่าบริการ
แบบคลาวด์ จากลูกค้าตลอดจนถึงระเบียบวิธีการหรือขั้นตอนการชาระ
หรื อ การหั ก จ่ ายภาษี ก ารใช้ บ ริ ก าร หรื อ การให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ แ ก่
กรมสรรพากร
- การรับ ประกัน ขีดความสามารถการให้บริการแบบคลาวด์ ด้านคุณ ภาพ
การให้บ ริการรวมถึงการชดเชยกรณีผู้ให้บริการไม่สามารถนาส่ง คุณภาพ
งานให้บริการ ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อมูลประกอบการให้บริการแบบคลาวด์แก่ผู้สนใจที่จะใช้บริการ
- ตัวอย่างสั ญญาการใช้บริการ และเงื่อนไขการใช้งานในระบบการบริการ
แบบคลาวด์ เพื่อใช้การร่างนโยบายการบริการแบบคลาวด์ ให้เป็นข้อมูล
ส่วนกลางของผู้ สนใจจะใช้บริการคลาวด์ ซึ่งโดยปรกติแล้ว ผู้ ให้ บริการ
คลาวด์ มักจะจัดวางเงื่อนไขการให้บริการที่ ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะต้อง
ปฏิบัติตาม กรณีตัวอย่างดังที่จะกล่าวถึงในลาดับต่อไป
- ขั้นตอนปฏิบัติของผู้สนใจจะใช้บริการแบบคลาวด์ จะต้องดาเนินการรับรู้
และ/หรือศึกษาข้อมูลเกี่ ยวข้องกับงานให้บริการคลาวด์ที่ ฝ่ายการตลาด
ของผู้ให้ บ ริ การคลาวด์ จะต้องให้ ความรู้ และ/หรือให้ การสนับสนุน แก่
ผู้สนใจใช้บริการดังกล่าว ก่อนการลงนามในสัญญาใช้บริการ
- อื่น ๆ (ถ้ามี)
(ค) ภายหลังจากการศึกษา รวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้บริการแบบคลาวด์
ตลอดจนถึงการจัดรูปแบบการใช้งานคลาวด์ที่เหมาะสมกับกระบวนธุรกิจใน
องค์กรของตนแล้ว ก่อนการพิจารณาลงนามในสัญญาการใช้งานคลาวด์จากผู้
ให้ บ ริ ก ารคลาวด์ ที ม งานพั ฒ นาโครงการเข้ าสู่ ก ารใช้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์
ยั งจะต้ อ งจั ด ท าประมาณการต้ น ทุ น (Cost Estimation) เพื่ อหาจุ ด คุ้ม ทุ น
เปรียบเทียบกับงานประมวลผลข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิม รวมถึงการจัด
ฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนธุรกิจองค์กร จึงจะเข้าสู่การทดลอง
ใช้งานจริงตามแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง หรือกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ทางธุร กิ จ (Business Process in Transit) ที่ ได้ รับ การวางแผนไว้เป็ น การ
ล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นสาคัญที่ยังต้องพิจารณาประกอบการใช้
บริการแบบคลาวด์ เพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี้
(ค1) สาหรับการให้บริการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล (Data Security) นั้น
โดยปกติ แ ล้ ว จะได้ รั บ การจั ด แบ่ ง ให้ เป็ น ภาระหน้ า ที่ ร่ ว มกั น ของ
ผู้ให้บริการคลาวด์ และของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ และเนื่องจากในการ
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ใช้งานบริการคลาวด์นั้น ผู้ใช้บริการคลาวด์ จะสามารถลงบันทึก (Login)
เข้าระบบงานบริการคลาวด์ โดยใช้รหัสผ่าน (Password) ที่ ผู้ใช้บริการ
กาหนดขึ้นเองดังนั้น ผู้ใช้บริการคลาวด์ จึงเป็นฝ่ายที่จะต้องเก็บรักษา
ข้อมูลรหัสผ่าน ดังกล่าวไว้เป็นความลับ และผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะ
เป็นฝ่ายรับผิดชอบต่อการกระทา รวมทั้งค่าใช้บริการ และความเสียหาย
ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งหมดจากการกระท าใด ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายใต้ ร หั ส ผ่ านของ
ผู้ ใช้ บ ริ การ ไม่ว่าการกระท านั้น จะเกิด จากผู้ ใช้บ ริการเอง หรือจาก
บุคคลอื่น ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดในการบุกรุก จากไวรัส
หรือจากการปลอมแปลง รหัสผ่าน ของ ผู้ใช้บริการคลาวด์ที่เกิดจากการ
ป้องกันผู้บุกรุกที่ไม่รัดกุมของผู้ให้บริการคลาวด์ หรือเกิดจากการทุจริต
ภายในองค์กรของผู้ให้บริการคลาวด์เอง
(ค2) ปั จจุ บั นประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการใช้งานบริการแบบ
คลาวด์ ถึงแม้ว่าจะมี ผู้ให้ บริการแบบคลาวด์ซึ่งมีระบบงานประยุกต์ไว้
ให้บริการอยู่บนคลาวด์แล้วมากพอสมควร อย่างไรก็ตาม ควรจะต้องมี
หน่วยงานกลาง ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลความเหมาะสม
และกาหนดกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายละเอียดในสัญญาให้บริการ
แบบคลาวด์ควรเป็น อย่างไร สาหรับกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น แก่
ผู้ใช้ งานคลาวด์ อาจยังไม่มีกาหนดไว้ในสัญ ญาให้ บริการเป็นที่ชัดเจน
จึงมีความจาเป็นจะต้องใช้วิธีการเจรจาต่อรอง (Negotiation) ในกรณี
เกิดความผิดพลาดดังกล่าวขึ้นจากฝ่ายผู้ให้บริการคลาวด์ ด้วยเหตุนี้ จึงมี
ความจ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่ จะมี ห น่ ว ยงานกลางเข้ามาก ากั บดู แลในกรณี
ดังกล่าวนี้
(ค3) สาหรับการลงนามในสัญญาใช้งานคลาวด์ในประเทศไทยนั้น อาจมีการ
ทาการขายซ้าหรือขายต่อ (Resales) ไปให้แก่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์
ต่างประเทศได้อีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น ได้ในภายหลั ง ผู้ ใช้งานคลาวด์ จึงมีความจาเป็น ที่จะต้องศึกษา
ขั้นตอนการนาส่งภาษีสรรพากร และภาษีศุลกากรให้เป็นที่ถูกต้องเข้าใจ
กันดีก่อนการลงนามในสัญญาใช้บริการแบบคลาวด์
(ค4) การลงนามในสัญญาใช้งานคลาวด์นั้น ควรจะพิจารณาใช้สัญญาให้บริการ
ที่เป็นภาษาไทย เนื่องจากการดาเนินกิจการในประเทศไทยนั้นจะต้อง
ขึ้นศาลไทยและคู่สัญญาจะต้องจัดแปลสัญญางานคลาวด์ของตน กรณีที่
เป็นภาษาอั งกฤษให้เป็นภาษาไทย ก่อนการพิจารณาจากศาลไทย ซึ่ง
อาจใช้เวลานานหลายปี ในการจัดแปลภายหลัง ซึ่งจะต้องได้รับการ
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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รับรองจากสถานทูตไทย หรือสถานทูตอังกฤษในความถูกต้องของข้อ
สัญญาฉบับแปลดังกล่าว

2.2 กรณีตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะ “งานสารอง
การจัดเก็บข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต”
การให้ บ ริ ก ารส ารองการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Backup) ผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น การใช้
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์สามารถทาการสารองการจัดเก็บ
ข้อมูล ผ่านอิน เทอร์เน็ ต เพื่ อจะส่งข้อมูลของผู้ใช้บ ริการคลาวด์ ไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ได้ในลักษณะการทาการสารองและจัดเก็บ
ข้อมูล ซึ่งจั ดเป็ น งานให้ บ ริ การแอปพลิ เคชั น ประเภทหนึ่ งในกลุ่ ม งานคลาวด์ ที่เรียกว่า
การให้ บ ริ ก ารซอฟต์ แ วร์ (Software as a Service : SaaS) โดยมี ตั ว อย่ า งเงื่ อ นไขการ
ให้บริการดังในภาคผนวก ข

2.3 กรณีตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะ “งานจัดทา
การจอง (Booking) หรือการสารองห้องพัก (Room Reservations)”
เป็ น งานให้ บ ริ ก ารส ารองห้ อ งพั ก ห้ อ งประชุ ม ห้ อ งชุ ด คอนโดฯ ห้ อ งสอบ หรื อ
ห้องเรียน ให้แก่ผู้มาใช้บริการหอพัก ห้องชุด อาคารชุด โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือ
สโมสรกีฬาต่าง ๆ และจัดเป็นงานให้บริการแอปพลิเคชันประเภทหนึ่ง ในกลุ่มงานคลาวด์
ที่เรียกว่า การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS)

2.4 กรณี ตั วอย่ างเงื่ อนไขการให้ บริการแบบคลาวด์ ในลั กษณะ “การใช้ งาน
Microsoft Office”
เป็น การใช้งาน MicroSoft Office ของบริษัท ไมโครซอฟท์ โดยกลุ่มพนักงานของ
ผู้ใช้งานคลาวด์แต่ละคน จะสามารถเรียกใช้ แฟ้มข้อมูลงานที่ อยู่ระหว่างใช้งานของตนเอง
จากที่ใดก็ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าถึงสถานภาพแฟ้มข้อมูลล่าสุดของแต่ละคนได้ที่เซิร์ฟเวอร์
ของผู้ให้บริการคลาวด์ ซึ่งได้รับการจัดเป็นงานให้บริการแอปพลิเคชันประเภทหนึ่งในกลุ่ม
งานคลาวด์ ที่ เ รี ย กว่ า การให้ บ ริ ก ารซอฟต์ แ วร์ (Software as a Service : SaaS)
ดังตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการในภาคผนวก ข
ทั้ งนี้ ผู้ ให้ บ ริ การแบบคลาวด์ มี ห น้ าที่ จั ด ซื้ อบริก าร Microsoft Office 365 หรื อ
O365 ให้ผู้ใช้บริการเท่านั้น และหลังจากผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ได้รับเอกสารยืนยันการใช้
สิทธิ์ซอฟ์ตแวร์ โดยอีเมล จากบริษัท ไมโครซอฟท์ ตามที่จะปรากฏในขั้นตอนการเปิดใช้
งานสิ ท ธิ ต ามจ านวนผู้ ใ ช้ (Activate License/Seat) ของบริ ษั ท ไมโครซอฟท์ แล้ ว
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ดังกล่าวจะต้องเป็น ผู้บริหารจัดการและดูแลการใช้บริการ O365
จากบริษัท ไมโครซอฟท์ ด้วยตนเอง สาหรับ การแก้ไข/เพิ่ มเติมข้อมูล ส่วนตัว เช่น ที่อยู่
หมายเลขโทรศั พ ท์ และอี เมลผู้ ใช้ บ ริ ก ารคลาวด์ จ ะต้ อ งแจ้ งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ ผู้
ให้บริการคลาวด์ ทราบด้วยทุกครั้ง

2.5 กรณีตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะ “เครื่องเสมือน
(Virtual Machine : VM)”
เป็นบริการให้ใช้ทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ เช่น เซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual Machine)
หรือ VM ซึ่งผู้ใช้บริการแบบคลาวด์สามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ จัดเป็นงาน
ให้ บริการแอปพลิเคชั นประเภทหนึ่งในกลุ่มงานคลาวด์ที่เรียกว่า การให้ บริการโครงสร้าง
พื้ น ฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) ดั ง ตั ว อย่ า งเงื่ อ นไขการให้ บ ริ ก ารดั ง ใน
ภาคผนวก ข

2.6 กรณีตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะอื่น ๆ ทั่วไป
เป็ น เงื่ อ นไขทั่ ว ไปที่ ก าหนดให้ เป็ น ภาระรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ใช้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์
ว่าจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ผิดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ขัดต่อจารีตประเพณีและศีลธรรมอัน
ดีของสั งคม หรืออื่น ๆ เช่น เป็ น แหล่งแพร่กระจายของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย หรือเป็น
แหล่งที่ใช้ในการทาซอฟต์แวร์ห ลอกลวงหรือฟิชชิง (Phishing) เพื่อแอบขโมยข้อมูลของ
ผู้อื่น หรือเป็นแหล่งที่ใช้ในการเจาะ หรือโจมตีระบบอื่น ๆ เป็นตัน

2.7 อัตราค่าบริการแบบคลาวด์
อัตราค่าบริการแบบคลาวด์นั้น ผู้ให้บริการแบบคลาวด์อาจคิดเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน
เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถพิ จ ารณาใช้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ เป็ น รายเดื อ นหรื อ อาจจะมี
ค่าบริการแบบครั้งคราวตามความเหมาะสมของผู้ใช้ บริการ โดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์อาจ
คิดค่าบริการเป็นลักษณะการใช้บริการในแต่ละประเภทของการให้บริการ เช่น พื้นที่จัดเก็บ
การใช้งานของซีพียู และเลขที่อยู่ไอพีสาธารณะ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์พิจารณา
ลงนามใช้บริการเป็นระยะยาว เช่น หนึ่งปีก็อาจจะมีส่วนลดให้ผู้ใช้บริการตามที่ผู้ให้บริการ
กาหนดไว้ เป็นต้น

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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บทที่ 3
ลักษณะงานของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทย
(Characteristic of Cloud Services in Thailand)
3.1 การบริหารจัดการการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Services Management)
โดยปรกติ แ ล้ ว การบริ ห ารจั ด การการให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ (Cloud Services
Management : CSM) จะประกอบด้ ว ยฟั งก์ ชั น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ก ารแบบคลาวด์
ทั้งหมด ซึ่งมีความจาเป็นสาหรับการจัดการและการปฏิบัติการกับการให้บริการ หรือการ
รับ คาร้องขอจากผู้ ใช้งานคลาวด์ ในรูป ที่ 3.1 แสดงการจัดการการให้ บริการแบบคลาวด์
ที่สามารถอธิบายได้จากมุมมองของส่วนงานสนับสนุน ธุรกิจ (Business Support) ให้ แก่
ผู้ใช้งานคลาวด์ ส่วนจัดเตรียมและกาหนดค่าพารามีเตอร์การใช้งานคลาวด์ (Provisioning/
Configuration) และส่วนโยกย้ายหรือทางานร่วมกัน (Portability/Interoperability)

รูปที่ 3.1 แสดงการบริหารจัดการการให้บริการแบบคลาวด์ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์
(Cloud Provider-Cloud Services Management)
โดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ นอกจากการบริหารจัดการการให้บริการแบบคลาวด์ดัง
รูปที่ 3.1 แล้วนั้น ผู้ให้บริการแบบคลาวด์จะต้องมีทีมงานนักคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการรับรอง
ผู้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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3.1.1 ส่ ว นสนั บ สนุ น ทางธุ ร กิ จ (Business Support Team) ของผู้ ให้ บ ริ ก ารแบบ
คลาวด์เป็นส่วนสนับสนุนให้บริการทางธุรกิจผ่านระบบคลาวด์ มีลักษณะที่สาคัญดังนี้
1. การบริ ห ารจั ดการผู้ ใช้ บ ริ การแบบคลาวด์ (Customer Management)
ได้แก่ การจัดการชื่อบัญชีลูกค้า เปิด ปิดและยกเลิกบัญชี จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้งาน จัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยการเปิดบริการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ปัญหาให้ลูกค้า และอื่น ๆ
2. การบริหารจัดการสัญญาใช้บริการแบบคลาวด์ (Contract Management)
ได้แก่ การจัดการสัญญาบริการ การติดตั้ง การเจรจาต่อรองปิดและยกเลิกสัญญา และอื่น ๆ
3. การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ได้แก่ การตั้ง
ค่ า พารามี เตอร์ ที่ เกี่ ย วข้ องและจั ดหมวดหมู่ ก ารให้ บ ริ ก ารการก าหนดรหั ส บั ญ ชี ลู กค้ า
(Accounting Code) และอื่น ๆ
4. การบัญชี และการเรียกเก็บเงินรายเดือน (Accounting and Billing) ได้แก่
การจัดการข้อมูลการชาระเงินของลูกค้า การจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ ขั้นตอนการรับชาระ
เงิน ติดตามใบแจ้งหนี้ และอื่น ๆ
5. การรายงาน และการตรวจสอบ (Reporting and Auditing) ได้แก่ การตรวจสอบ
การใช้ งานของลู กค้ า สร้ างรายงานสรุ ป จากการลงบั นทึ กงานคอมพิ ว เตอร์ (Computer
Logging) และอื่น ๆ
6. การกาหนดราคาและการจัดอันดับ (Pricing and Rating) ได้แก่ การประเมิน
บริการแบบคลาวด์และกาหนดราคา จัดการกับโปรโมชั่นและกฎระเบียบกาหนดราคา ขึ้นอยู่กับ
รายละเอียดการใช้งานคลาวด์ของผู้ใช้ และอื่น ๆ
3.1.2 ส่วนการจัดเตรียม และกาหนดโครงแบบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (Provisioning
and Configuration) ในส่วนงานของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มีลักษณะที่สาคัญดังนี้
1. การจัดเตรียมการบริการอย่างรวดเร็ว เช่น การปรับใช้บริการแบบคลาวด์
แบบอัตโนมัติตามที่มีการร้องขอ ไม่ว่าจะเป็ น การขอใช้บ ริการ ขอใช้ทรัพ ยากร ขอเพิ่ ม
สมรรถนะระบบคลาวด์
2. การขอเปลี่ ย นแปลงทรั พ ยากร เช่ น การปรั บ การตั้ งค่ า หรื อ โครงแบบ
(Configuration) จัดเตรียมทรัพยากรส าหรับ การซ่อมแซม การปรับอัพเกรด และการนา
โหนดใหม่เข้าร่วมในระบบคลาวด์
3. การตรวจสอบและการรายงาน เช่ น การส ารวจและมี ก ารตรวจสอบ
ทรั พ ยากรเสมื อ น (Discovering and Monitoring) การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ก ารและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการรายงานผลการปฏิบัติงานของระบบคลาวด์

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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4. การวัดปริมาณการใช้งาน เป็นการวัดปริมาณการเข้าใช้ระบบและระดับ
ของการให้บริการแบบคลาวด์ เช่น ปริมาณการจัดเก็บข้อมูล ปริมาณการประมวลผล ขนาด
ช่องสัญญาณและจานวนบัญชีผู้ใช้งานแบบคลาวด์
5. การจั ดการข้ อ ตกลงระดั บ การให้ บ ริ การ ครอบคลุ มข้ อตกลงระดั บการ
ให้บริการขั้นพื้นฐาน ตามโครงสร้างขั้นพื้นฐานของคุณภาพการให้บริการแบบคลาวด์ การ
ตรวจสอบข้อตกลงระดับการให้บริการ การบังคับใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการแบบคลาวด์
ตามนโยบายที่กาหนดไว้
3.1.3 ส่ ว นย้ า ยการท างานในระบบและท างานร่ ว มกั น (Portability and
Interoperability) ในระหว่างผู้ให้บริการแบบคลาวด์หลายราย
ปรกติ การยอมรั บ เทคโนโลยี การประมวลผลแบบคลาวด์ มั กจะขึ้ น อยู่ กั บ
กรรมวิ ธี ที่ ระบบคลาวด์ จะสามารถแก้ ไขปั ญ หาด้ านประสิ ทธิ ภ าพและรั กษาความมั่ นคง
ปลอดภัยในระบบงานให้แก่ผู้ใช้งานคลาวด์ได้มากน้อยอย่างไร ซึ่งจะมีลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
1. ความสามารถในการย้ ายการท างานในระบบ การถ่ ายโอนข้ อมู ล และ
การทางานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง
2. การแก้ไขปัญหาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทางานในระบบและ
การถ่ายโอนข้อมูลโดยไม่สูญหาย
3. การดาเนินการให้บริการแบบคลาวด์ตามความคาดหวังของผู้ใช้ในประเด็น
ของสามารถถ่ายโอนข้อมูลหรือการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของระบบคลาวด์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ผู้ ให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ควรเตรี ย มเครื่ อ งมื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งตลอดจนถึ ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูลในการทางานร่วมกับผู้ใช้บริการ
แบบคลาวด์
5. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์สามารถย้ายการทางานในระบบและถ่ายโอนข้อมูล
ทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการหยุดให้บริการไปยังเครื่องเสมือน (Virtual Machine)
ได้อย่างเต็มรูปแบบในทันที หรือช่วยทาข้อมูลสาเนาต้นฉบับหรืออิมเมจ (Image) ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการรายหนึ่งส่งไปยังผู้ให้บริการอีกรายหนึ่ง

3.2 แนวทางปฏิบัติที่ดี ในการย้ายแอปพลิเคชันจากระบบงานเดิมไปยังระบบ
คลาวด์ (Application Migration Best Practices)
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดาเนินการวางแผนย้ายแอปพลิเคชันจากระบบงาน
เดิมขององค์กรขึ้นใช้ บนระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการคลาวด์ และผู้ประสงค์จะใช้ บริการแบบ
คลาวด์ควรจะมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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3.2.1 การประเมิ น แอปพลิ เคชั น ของระบบงานเดิ ม (Legacy Application
Assessment) มีประเด็นที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ แอปพลิ เคชัน เพื่ อ ตรวจสอบรูป แบบสถาปั ตยกรรมตลอดจน
ประเมิน ความยากง่าย และแนวทางที่จะต้องดาเนินการในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
แอปพลิเคชันจากระบบงานเดิม (As Is) ก่อนทาการย้ายไปใช้บนระบบคลาวด์ (To Be)
2. ความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์และความเสี่ยงขั้นพื้นฐานของแอปพลิเคชัน
ซึง่ เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์
3. การเปลี่ ย นผ่ านแอปพลิ เคชั น ระบบงานเดิม ไปสู่ แ อปพลิ เคชั น ใหม่บ น
ระบบคลาวด์
4. ดาเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ให้อยู่ในรูปแบบมัลติเทียร์แพลตฟอร์ม
เป็นแนวดาเนินการส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปใช้งานบนระบบคลาวด์ ตัวอย่างเช่น
แยกแอปพลิเคชัน และฐานข้อมูลโดยใช้ มิดเดิลแวร์ การจัดทา Frontend เซิร์ฟเวอร์ โดย
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น และความน่าเชื่อถือในการใช้งานคลาวด์
และอาจสามารถใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ร่วมกับแอปพลิเคชันที่ทาการย้ายบนระบบงาน
คลาวด์ได้
5. กรณีที่ดาเนินการย้ายระบบงานไปใช้บนคลาวด์แล้ว ผู้ประสงค์จะใช้งาน
คลาวด์ เห็นว่า ยังไม่เป็นประโยชน์มากพอ ผู้ประสงค์ใช้งานคลาวด์ จะสามารถกลับมาใช้
แอปพลิเคชันระบบงานเดิมได้
3.2.2 รายการตรวจสอบการประเมินแอปพลิเคชัน (Application Assessment
Checklist) ก่อนการย้ายระบบงานเดิมของตนเอง เข้าสู่ระบบงานคลาวด์ ผู้ประสงค์จะใช้
งานคลาวด์ ควรพิจารณาคุณสมบัติแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ ของผู้ให้บริการคลาวด์
และทาการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับระบบงานเดิมของตนเอง ในประเด็นต่อไปนี้
1. การจั ด ท ารายการของแอปพลิ เคชั น ของระบบงานเดิ ม ทั้ งหมด โดยมี
รายละเอียด ของวัตถุประสงค์กรณีที่ต้องใช้ และความสาคัญต่อธุรกิจ เพื่อจัดทารายการของ
แอปพลิเคชันที่ควรยกเลิกหรือเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน
2. การกาหนดระดับความสาคัญของข้อมูล สาหรับแต่ละแอปพลิเคชัน ในการ
ประเมินความเสี่ยงของความเสียหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น เช่น จากการโจรกรรมข้อมูล
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัท ลูกค้าหรือของผู้ถือหุ้น
3. การจัดล าดับความส าคัญ ของการดาเนินงานธุรกิจ และเทคนิคของแต่ละ
แอปพลิเคชันบนคลาวด์ (Assess Applications) ว่าจะมีปัญหาหรือประสิทธิภาพ การทางาน
อย่างไร จาเป็นต้องทาการย้ายขึ้นไปดาเนินงานบนระบบคลาวด์ หรือไม่ โดยกาหนดแนวทาง

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ปฏิบัติการกากับดูแล และข้อกาหนดการรักษาความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ของตนเอง
บนคลาวด์ด้วย
4. การจัดทาลาดับความสาคัญของแอปพลิเคชัน เพื่อกาหนดสถาปัตยกรรม
การพัฒ นาแอปพลิ เคชัน ระบบงานเดิม เช่น ภาษาการเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล
การใช้ ซอฟต์ แวร์ ท าหน้ าที่ เป็ น ตั วกลางตั วประสานกั บแอปพลิ เคชั น การตั้ งค่ าเครื อข่ า ย
การตรวจสอบผู้ใช้ การควบคุมส่วนติดต่อผู้ใช้ เป็นต้น
5. การตัดสินใจดาเนินงานขั้นต้น (Preliminary Decision) ทาการพิจารณาและ
กาหนดรายการที่ต้องเริ่มต้น ดาเนิ น การส าหรับการย้ายคลาวด์ โดยพิ จารณาจากความ
ซับ ซ้อนของโปรแกรม ความเสี่ ย ง ค่าใช้จ่ ายและผลตอบแทนจากการลงทุน และล าดั บ
ความสาคัญทางธุรกิจ
6. การพิจารณาหารือการจัดลาดับรายการของแอปพลิเคชันที่เหลือ ที่ต้องทา
การย้ายไปใช้บนระบบคลาวด์ โดยพิจารณาจากความซับซ้อน ความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้
ดาเนินการย้ายระบบ ผลตอบแทนจากการลงทุน และลาดับความสาคัญทางธุรกิจ

3.3 เทคนิควิธีแนวใหม่สาหรับการประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ (Application
Modernization Techniques) ในที่นี้จะเป็น การประเมินแอปพลิเคชัน ของ
ระบบ งานเดิม เพื่อทาการตรวจสอบเทคนิคการดาเนินการย้ายแอปพลิเคชันไปใช้บนระบบ
คลาวด์ อาจพิจารณาได้ 4 แนวทางดังต่อไปนี้
แนวทางที่ 1 การเปลี่ ย นแทนทั้ งหมด (Replace) พิ จารณาจากการจัด ทาล าดั บ
ความสาคัญของธุรกิจว่า มีความคุ้มค่าในการสร้างหรือจัดหาแอปพลิเคชันใหม่มาทดแทน
แนวทางที่ 2 การเปลี่ยนแทนบางส่วน (Reshot) ผู้ประสงค์จะใช้งานคลาวด์ อาจจะ
สามารถคัดลอกและติดตั้งบางส่วน ในบางแอปพลิเคชันของระบบงานเดิม สามารถทาการ
คัดลอกและทาการติดตั้งบนสภาพแวดล้อมของระบบคลาวด์ ซึ่งอาจต้องทาการตั้งค่าหรือไม่
ก็ได้ ในกรณีที่จะต้องทาการทดสอบ หรือการเปลี่ยนแปลงเลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ของ
เครือข่ายนั้น ๆ
แนวทางที่ 3 การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ าง (Refactor) การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ าง
ซอฟต์ แวร์ ให้อยู่ รูปแบบที่มีหลายระดับ เพื่อให้ สามารถใช้งานบนเครื่องเสมือน ของระบบ
คลาวด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ความน่าเชื่อถือและขยายขีดความสามารถให้สูงขึ้น
แนวทางที่ 4 การออกแบบใหม่ (Redesign) ถ้าแอปพลิ เคชั น ในระบบงานเดิม มี
ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจในระดับสูง และไม่สามารถใช้ แนวทาง 3 แนวทาง ดังกล่าว
ข้างต้น สาหรับการย้ายการทางานในระบบได้ จึงมีความจาเป็นที่ต้องออกแบบระบบใหม่
และเขียนโปรแกรมใหม่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อดีสาหรับ การพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่จะมี
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ความเหมาะสมในการใช้งานบนระบบคลาวด์ มากกว่า แต่ผู้ประสงค์จะใช้งานคลาวด์ ควร
ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเวลาที่ใช้ในการพัฒ นาระบบใหม่ พร้อมทั้ง
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย

3.4 หลักในการพิจารณาสถาปัตยกรรมคลาวด์สาหรับโปรแกรมประยุกต์ใหม่
(Consider Cloud Architectures for New Applications)
เป็นการพิจารณาออกแบบระบบบนพื้นฐานการใช้งานบนระบบคลาวด์ และวิธีการ
ดาเนินงานสาหรับทุกแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัว และความยืดหยุ่น
ของผลประกอบการของธุรกิจและผู้บริโภค ในอนาคตของผู้ประสงค์จะใช้งานคลาวด์ ได้แก่
1. สามารถจะสร้างแอปพลิเคชันบนคลาวด์ ให้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบมัลติเทรด
(Multithread) มัลติเทแนนท์ (Multitenant) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ปรับ เพิ่ม
ขนาดได้ (Growth Capacity)
2. แอปพลิ เคชัน บนคลาวด์ รองรั บ การดาเนิน งานในช่วงเริ่มต้น มีค วามยืดหยุ่น
สามารถปรับขนาดเพิ่มหรือลดลงตามความต้องการของลูกค้าได้ การดาเนินงาน การจัดการ
ในลักษณะเช่นนี้จะทาให้สามารถเพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายของการให้บริการได้
3. สถาปัตยกรรมคลาวด์นั้น ใช้แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่จะสามารถ
รองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้ผู้รับบริการใช้ประโยชน์ได้
4. พิจารณาคุณลักษณะโปรแกรมงานคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ เพื่อการใช้งานบน
ระบบคลาวด์โดยเฉพาะสามารถรองรับ ผู้เริ่มต้นใช้งานบริการคลาวด์ใหม่หรือผู้ ที่จะย้าย
ระบบเข้ามาใช้งานบนคลาวด์

3.5 หลั กในการพิจารณาส าหรับ การปฏิบั ติงานบนคลาวด์ (Operational
Considerations) สาหรับผู้ใช้บริการคลาวด์
1. พิจารณาข้อเสนอแนะในการประเมินแอปพลิเคชันของระบบงานเดิม เมื่อต้องการ
ที่จะทาการย้ายไปดาเนินการบนคลาวด์ ซึ่งเป็นการให้บริการในสิ่งแวดล้อมใหม่ การปฏิบัติ
ย้ายหรือปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องดัดแปลงแอปพลิชันระบบงานเดิมอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ก็ไม่
เป็นการรับประกันว่าจะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดหรือการสนับสนุนการใช้งานในระยะยาว
2. พิ จ ารณาข้ อ ตกลงระดั บ การให้ บ ริ ก าร (Service Level Agreement) โดยให้
ความสาคัญ กับ ระดับ การให้ บ ริการสาหรับ แอปพลิเคชันที่ส าคัญ และควรที่จะพิจารณา
ข้อเสนอของระดับการให้บริการอย่างรอบคอบ
3. พิจารณาการเชื่อมต่อเข้า กับระบบการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการคลาวด์
ต้องมีการบริหารจัดการการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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4. พิจารณาเทคนิคการเพิ่มหรือลดความจุของระบบให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่
เปลี่ยนแปลงไป
5. การวัดประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ควรดาเนินการก่อนและหลังจากที่ย้ายขึ้น
ใช้บ นคลาวด์ เพื่ อใช้ เป็ นข้อมูลในการปรับแต่งระบบได้อย่างถูกต้อง และควรระมัดระวัง
ระยะเวลาการทดสอบระบบที่ดาเนินการอยู่บนคลาวด์ และการคิดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น
6. การตรวจสอบความปลอดภัยและกระบวนการทางานของผู้ให้บริการคลาวด์ ให้มี
ความสอดคล้องกับระบบงาน และข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบคลาวด์ รวมไปถึงโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

3.6 มาตรฐานการให้บริการแบบคลาวด์
การบริหารจัดการงานให้บริการแบบคลาวด์นั้น สามารถพิจารณาขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
3.6.1 กลยุทธ์การให้บริการ คือ ขั้นตอนในการวางแผนเพื่อที่จะใช้หรือให้บริการแบบคลาวด์
ทั้งทางด้านนโยบาย ความต้องการ และธรรมาภิบาล ซึ่งมีเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณา อาทิ
1. การจั ด การความต้ อ งการ (Demand Management) คื อ การวางแผน
เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ไม่ได้ขอใช้บริการเกินความจาเป็นและสร้างปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต
2. การจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริการ (Service Portfolio Management) คือ
การจัดกลุ่มแผนงานของบริการ เพื่อให้บริการแบบคลาวด์ได้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ
3. การจัดการด้านการเงิน (Financial Management) คือ การวางแผนบริหาร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณที่จะต้องครบถ้วนตามรูปแบบของการคิดค่าบริการต่าง ๆ
3.6.2 การออกแบบบริการ (Service Design) หมายถึง การออกแบบการบริการแบบ
คลาวด์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการคลาวด์ ซึ่งจะต้องพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1. การจัดการแคตะล็อกของการให้บริการ (Service Catalog Management)
คือการจัดการประเภทของการบริการแบบคลาวด์ต่าง ๆ ที่มีให้บริการ ซึ่งโดยมากผู้ให้บริการ
มักจะมีการบริการและราคาที่หลากหลาย อาทิ บริการ เครื่องแม่ข่ายเสมือน หน่ว ยเก็บ
ข้อมูลหรือฐานข้อมูล
2. การจั ด การระดั บ การให้ บ ริ ก าร (Service Level Management) คื อ
การบริหาร เพื่อให้มีคุณภาพตามข้อตกลงระดับการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Service
Level Agreement : CSLA)
3. การจั ด การซั พ พลายเออร์ (Supplier Management) คื อ การบริ ห าร
จัดการซัพพลายเออร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบคลาวด์ อาทิ ซัพพลายเออร์
ด้านอนุญาตซอฟต์แวร์
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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4. การจั ดการขีดความสามารถในการให้ บริการ (Capacity Management)
คือ การบริหารความสามารถในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ มีความมั่นใจว่า
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์จะบริการมากเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์
อาทิ สามารถสร้างแม่ข่ายเสมือนได้มากพอ
5. การจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ (Information Security
Management) คือ การบริหารด้านสารสนเทศให้ดารงไว้ซึ่งความลับ ความสมบูรณ์ถูกต้อง
และความพร้อมใช้งานของสารสนเทศ ทั้งนี้จะเป็นการทาให้การบริการแบบคลาวด์มี ความ
น่าเชื่อถือ
3.6.3 การปฏิบัติการเชิงบริการ (Service Operation) หมายถึง ขั้นตอนการทางาน
ประจาวันของการให้บริการแบบคลาวด์ ซึ่งมีหัวข้อต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณา ได้แก่
1. การปฏิบัติการตามคาขอ (Request Fulfillment) คือ ขั้นตอนการพิจารณา
ค าขอใช้ บ ริ การว่าจะต้ องมี การบริ ห ารจั ด การกั บใบค าขอใช้ บ ริการคลาวด์ อย่ างไร และ
รูปแบบต่าง ๆ ของการให้บริการอย่างไร
2. การจัดการเหตุการณ์ (Incident Management) คือ ขั้นตอนบริหารจัดการ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นในการใช้บริการแบบคลาวด์
3. การจัดการการเข้าถึง (Access Management) คือ ขั้นตอนการกาหนด
สิทธิ์ให้ผู้ใช้บริการสามารถที่สามารถใช้บริการใดบ้าง ตามนโยบายและเงื่อนไขที่กาหนดไว้
3.6.4 การปรับเปลี่ยนเชิงบริการ (Service Transition) หมายถึง ขั้นตอนบริหารการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีเรื่องต่าง ๆ ต้องพิจารณา อาทิ
1. การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) คือ ขั้นตอนที่จะ
ให้ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ มีความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงในทุกขั้นตอนของการให้บริการ
แบบคลาวด์จะสามารถควบคุมให้แล้วเสร็จตามแผนได้
2. การจัดการสินทรัพย์บริการและโครงแบบ (Service Asset and Configuration
Management) คือ การบริ ห ารจั ดการโครงแบบและทรัพยากรที่อยู่ภายใต้ระบบคลาวด์
ซึ่งเป็นการจัดทาฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบ
3. การจั ดการความรู้ (Knowledge Management) คือ กระบวนการที่จะ
รวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการแบบคลาวด์

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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บทที่ 4
ลักษณะงานบริการแบบคลาวด์ในแต่ละประเภทธุรกิจ
(Cloud Services in Businesses)
4.1 รายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีให้บริการแบบคลาวด์แอปพลิเคชันในระดับ
สากล
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Services User) หมายถึง ผู้ ดาเนินการภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ ก ที่ มี ความต้ องการใช้บ ริก ารด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทั้ ง การให้ บ ริก ารโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a
Service : SaaS) การให้ บ ริก ารแพลตฟอร์ ม (Platform as a Service : PaaS) และการ
ให้บริการทางธุรกิจ (Business process as a Service : BPaas) ที่เป็นระบบงานประยุกต์
ในรูปแบบของการบริการแบบคลาวด์
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ว่า ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีความตื่นตัวในการใช้งาน
บริการแบบคลาวด์เป็นอย่างมาก โดยมีผู้ดาเนินธุรกิจให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทย
และต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ตัวอย่างข้อสั ญญาการใช้บริการแบบคลาวด์มีรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข สาหรับในบทที่ 4 นี้ จะกล่าวถึงรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับสากล จานวน
29 กลุ่ม ที่มีระบบการให้บริการแบบคลาวด์แก่ผู้สนใจ ซึ่งในระบบงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหล่านี้ จะคานึงถึงลักษณะการใช้งานบริการแบบคลาวด์ ใน 3 ส่วนหลัก ดังนี้
1. การเชื่ อมโยงการบริ การระหว่างบุ คคลหรื อองค์ กรที่ เกี่ ยวข้ องกั บ บริการแบบ
คลาวด์ประเภทนั้น ๆ
2. การเข้าถึงการบริการแบบคลาวด์ของผู้ ใช้บริการ ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
3. ความมั่นคงปลอดภัยของผู้รับบริการที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันกับบุคคล หรือ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในบริการแบบคลาวด์ที่กาหนด
การให้บริการแบบคลาวด์ในระดับสากล 29 กลุ่มอุตสาหกรรม มีดังต่อไปนี้
1. ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ส าหรั บ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว (Cloud
Services for Tourism Services) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลลูกค้า การรับจองที่พัก
และตั๋ ว เดิ น ทาง การให้ บ ริ ก ารน าเที่ ย ว ร้ า นอาหารระหว่ างการท่ อ งเที่ ย ว ด้ านการท า
ประกันภัยการเดินทาง รวมไปจนถึงการให้บริการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกจากการท่องเที่ยว
เป็นต้น
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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2. ธุรกิ จการให้ บริ การแบบคลาวด์ด้านโรงแรมและสิ่ งอ านวยความสะดวก (Cloud
Services for Accommodation & Hotel) ประกอบด้วย การจัดการด้านข้อมูลลูกค้า การ
รับจองที่พัก การบริหารห้องประชุม การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการด้านการ
เดินทางท่องเที่ยวและยานพาหนะ เป็นต้น
3. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านร้านอาหารและบริการ (Cloud Services for
Restaurant) ประกอบด้ ว ย การจั ดการด้านข้ อ มู ล ลู ก ค้า ข้อ มู ล วัตถุ ดิ บ ส าหรับ การปรุง
อาหาร การจัดการร้านอาหาร การจัดการด้านบัตรสมาชิก และการบริการจัดทาอาหารนอก
สถานที่ เป็นต้น
4. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านงานศิลปะและการแสดง (Cloud Services for
Art & Recreation) ประกอบด้ว ย การจั ดการข้อมูล งานศิล ปะ ประวัติ ของศิล ปิน ข้อมู ล
กาหนดการ และสถานที่การแสดง เป็นต้น
5. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านสื่อสร้างสรรค์ การบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ
(Cloud Services for Creative Media, Entertainment & Games) ประกอบด้วย การจัดการ
ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์งานบันเทิง การจัดการเชื่อมโยงงานด้านสื่อบันเทิงให้สามารถสืบค้นและ
สามารถใช้งานผ่านระบบคลาวด์ได้ เป็นต้น
6. ธุ ร กิ จการให้ บริ ก ารแบบคลาวด์ ด้ านการกี ฬา (Cloud Services for Sport)
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านการกีฬา สถานที่เล่นกีฬา ข้อมูลสมาชิก และข้อมูลด้านการ
แข่งขันกีฬา เป็นต้น
7. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านสุขภาพ (Cloud Services for Healthcare)
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลยาและคุณลักษณะของยาข้อมูลด้านการ
ดูแลรักษา ข้อมูลศูนย์สุขภาพ และข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
8. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการศึกษา (Cloud Services for Education)
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านงานทะเบียนนักศึกษา ข้อมูลงานสอน ข้อมูลด้านผลการ
เรียนการสอน ข้อมูลด้านผู้สอน และข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
9. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการให้บริการสารสนเทศ (Cloud Services for
Information Services) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลข่าวสาร การบริหารการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
10. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Cloud Services for
Telecommunication) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน
ข้อมูลการชาระเงิน และเงื่อนไขบริการ เป็นต้น
11. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านสื่อสัญญาณ (Cloud Services for Transmission)
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลผู้รับ และผู้ส่งข้อมูล สื่อที่ใช้ในการส่งข้อมูล และลักษณะ
การส่งข้อมูล เป็นต้น
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

31

12. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านระบบคอมพิวเตอร์ (Cloud Services for
Computer Systems) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสิ นค้า ด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ และข้อมูลชาระเงิน เป็นต้น
13. ธุรกิจการให้ บ ริการแบบคลาวด์ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Cloud
Services for Specialist) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ประเภทของความเชี่ยวชาญ เป็นต้น
14. ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ด้ า นการใช้ เทคโนโลยี สตาร์ ต อั พ (Cloud
Services for Technology Startup) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านบริการโครงการ
สตาร์ตอัพการประสานงานประชุม และการติดตามงาน เป็นต้น
15. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ ด้านการค้าปลีก (Cloud Services for Retail)
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า และข้อมูลด้านการขาย เป็นต้น
16. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการค้าส่ง (Cloud Services for Wholesaling)
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลด้านการขาย และ
ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น
17. ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ด้ า นอาหาร (Cloud Services for Food)
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูล ด้านอาหาร การขอใบอนุญาตการทาอาหาร การบริห าร
จัดการสูตรการปรุงอาหาร และการตรวจประเมินอาหารให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด เป็นต้น
18. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านเกษตร (Cloud Services for Agriculture)
ประกอบด้ ว ย การจั ด การข้ อ มู ล ด้ านเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ อ มู ล ด้ า นปุ๋ ย ยารั ก ษาโรคพื ช ข้ อ มู ล
ตาแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลด้านการพยากรณ์ ข้อมูลกองทุนช่วยเหลือ
ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลแหล่งจาหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตร เป็นต้น
19. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการประมง (Cloud Services for Fishery)
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านการประมง แผนที่ทางน้า ข้อมูลสัตว์น้า ข้อมูลเงื่อนไข
หรือกฎหมายการจับสัตว์น้า ข้อมูลด้านการพยากรณ์ ข้อมูลกองทุนช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง
และข้อมูลความรู้ด้านการประกอบอาชีพด้านการประมง เป็นต้น
20. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านอุตสาหกรรม (Cloud Services Industry)
ประกอบด้ ว ย การจั ด การข้ อ มู ล ด้ า นวั ต ถุ ดิ บ ข้ อ มู ล ที่ ตั้ ง ของแหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า ข้ อ มู ล
เครื่องจักร และการซ่อมบารุง เป็นต้น
21. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านคลังสินค้า (Cloud Services for Warehouse)
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านที่ตั้งคลังสินค้า ข้อมูลรายละเอียดความจุ ของคลังสินค้า
และความสามารถในการรองรับสินค้าประเภทต่าง ๆ ข้อมูลราคา และเงื่อนไขของการใช้
บริการ เป็นต้น
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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22. ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ด้ า นคมนาคมขนส่ ง (Cloud Services for
Transportation) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านคมนาคม และการขนส่ง ผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการ เงื่อนไขบริการ และการรับประกันการขนส่ง รวมทั้งการติดตามสถานะของการ
ส่งของ เป็นต้น
23. ธุรกิจการให้บ ริการแบบคลาวด์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (Cloud Services
for Automotive Manufacturing) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วน ข้อมูลผู้ให้ บริการและผู้รับบริการ งานซ่อมบารุง และการรับประกัน
หลังงานซ่อมแซม เป็นต้น
24. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการใช้บริการภายนอกทากระบวนการทาง
ธุ รกิ จให้ แทน (Cloud Services for Business Process Outsourcing) ประกอบด้ ว ย การ
จัดการข้อมูลด้านผู้ให้บริการ ข้อมูลประวัติผลงาน ข้อมูลรูปแบบงานที่ให้บริการ และข้อมูล
เงื่อนไขของการให้บริการ เป็นต้น
25. ธุร กิ จ การให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ด้ านอสั งหาริ ม ทรัพ ย์ (Cloud Services for
Real Estate) ประกอบด้ว ย การจั ดการข้อ มูล ด้านที่ดิ นและสิ่ งปลู กสร้าง ตาแหน่งที่ ตั้ ง
ทาเล ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง และราคากลาง เป็นต้น
26. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านทรัพย์สินและการจัดการ (Cloud Services for
Property and Management) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ ตาแหน่ง
ที่ตั้ง สภาพแวดล้อมใกล้เคียง และราคาประเมิน เป็นต้น
27. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านประกันภัย (Cloud Services for Insurance)
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านลูกค้า ข้อมูลประวัติสุขภาพ ข้อมูลประวัติการรักษา ข้อมูล
ด้านงานกรมธรรม์ การจั ดการสิ น ไหมทดแทน การบริห ารกระแสเงิน สด และกองทุ น ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
28. ธุรกิจการให้ บ ริการแบบคลาวด์ ด้านการเงิน (Cloud Services for Financial)
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านลูกค้า ด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และด้าน
เงื่อนไขการให้บริการ เป็นต้น
29. ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ด้ า นการธนาคาร (Cloud Servicess for
Banking) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านลูกค้า การจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน งาน
ด้านสินเชื่อ งานเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการโอนเงิน และเงื่อนไขการให้บริการ เป็นต้น

4.2 ขั้นตอนการใช้บริการแบบคลาวด์
โดยทั่วไปผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ หมายถึง ผู้ที่สามารถเข้าถึงระบบคลาวด์เพื่อรับ
บริการ ซึ่งจะมีขั้นตอนการใช้บริการแบบคลาวด์ ดังนี้
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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1. การลงทะเบียนการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถเข้าลงทะเบียนการใช้งานได้ด้วย
ตัวเอง หรือสามารถดาเนินงานผ่านตัวแทน หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บที่น่าเชื่อถือ
อาทิ เฟซบุ๊ก โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการก่อน
2. รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการจะต้องรักษาไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ
3. สิ ท ธิ์ ข องผู้ ใช้ บ ริ ก าร ผู้ ให้ บ ริ ก ารเป็ น ผู้ ก าหนดสิ ท ธิ์ ก ารเข้ า ใช้ โดยขึ้ น อยู่ กั บ
ข้อตกลงระดับการขอใช้บริการ
4. รู ป แบบของการเข้ าถึ งบริ ก าร ผู้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารผ่ า นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตโฟนได้
5. ปริมาณการเข้าใช้บริการ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทารายงานปริมาณการเข้าใช้บริการ
และส่งรายงานสรุปให้แก่ผู้ใช้บริการตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
6. เงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ ในรายละเอียดของการให้บริการ ผู้ใช้บริการ
เป็นผู้ลงนามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
7. ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะต้องทาการลงลายมือชื่อออกจากการทางาน (Sign Off)
เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ โดยไม่ทาการเปิดหน้าจอทิ้งไว้ เมื่อ
ไม่ได้อยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ
8. การสารองข้อมูล ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ควรดาเนินการสารองข้อมูลด้วยตนเอง
เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลได้เมื่อเกิดเหตุจาเป็น หรือเมื่อมีการย้ายระบบงานไปยังผู้ให้บริการ
แบบคลาวด์รายอื่น ๆ
9. การยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์สามารถยกเลิกการใช้บริการได้
ตามเงื่อนไขในที่ระบุในสัญญา

4.3 โครงสร้างจัดแบ่งงานหรือโครงสร้างจาแนกงานระบบคลาวด์ (Cloud Work
Breakdown Structure : CWBS)
4.3.1 ผู้มีความประสงค์จะใช้บริการ ต้องดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการ
แบบคลาวด์เพื่อทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการมอบหมายให้ทีมงานที่มีคุณสมบัติและให้
ดาเนินการตามกรรมวิธีดงั ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 โดยพิจารณาใน 9 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขการให้บริการตามข้อตกลงการให้บริการ
2. ความสามารถในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของผู้ให้บริการแบบคลาวด์
3. อัตราค่าบริการของผู้ให้บริการแบบคลาวด์
4. เงื่อนไขของการลงนามในสัญญารักษาความลับ
5. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบระดับคุณภาพของบริการแบบคลาวด์
6. ที่ตั้งและจานวนของดาตาเซนเตอร์ทผี่ ู้ให้บริการแบบคลาวด์สามารถให้บริการได้
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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7. วิเคราะห์เอกสารข้อเสนอของผู้ให้บริการแบบคลาวด์
8. ประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการแบบคลาวด์
9. ทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างผู้ให้บริการแบบคลาวด์

4.3.2 ผู้มีความประสงค์จะใช้บริการแบบคลาวด์ ควรดาเนินการพิจารณาความคุ้ม
ทุ น ของโครงการที่ จ ะด าเนิ น การพั ฒ นา ด้ ว ยการพิ จ ารณาต้ น ทุ น ของการเช่ า ใช้ แ ละ
ประสิทธิภาพที่ได้ด้วยการพิจารณาผล ดังนี้
1. อัตราค่าบริการเช่าใช้บริการแบบคลาวด์
2. อัตราค่าบริการการเชื่อมโยงวงจรเช่า
3. ค่าใช้จ่ ายส าหรั บ พั ฒ นาปรับ ปรุง สภาพแวดล้ อ มที่ เกี่ยวข้อ งให้ ส ามารถ
เชื่อมโยงกับระบบบนคลาวด์
4. อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต
5. ค่าใช้จ่ายสาหรับ อุปกรณ์และระบบแวดล้อมที่ต้องเพิ่มเติม เมื่อมีปริมาณ
ความต้องการใช้งานมากขึ้น
6. ค่าใช้จ่ายในการย้ายข้อมูลขององค์กร ไปจัดเก็บบนระบบคลาวด์
ต้นทุนของการบริหารระบบภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ขององค์กรที่จะใช้คลาวด์
หรือไม่ใช้คลาวด์ ด้วยการพิจารณาต้นทุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ค่าบุคลากร ดูแลระบบ ติดตั้งระบบ สารองข้อมูล ระบบภายในองค์กร
2. ค่าสถานที่ตั้ง จัดเก็บอุปกรณ์ในดาตาเซนเตอร์ขององค์กร
3. ค่าไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการทางานของอุปกรณ์
4. ค่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในระบบ รวมถึงค่าซ่อมบารุงรายปี
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทา และทดสอบแผนสารองประจาปี
ทั้งนี้ สัดส่วนของต้นทุนการบริหารระบบทั้งแบบใช้คลาวด์และไม่ใช้คลาวด์นั้น
เมื่ อ น ามาท าการเปรี ย บเที ย บแล้ ว จึ งพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจว่ าจะใช้ บ ริ ก ารแบบใด โดยอิ ง
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) เป็นสาคัญ
4.3.3 ผู้มีความประสงค์จะใช้บริการแบบคลาวด์ กาหนดความต้องการที่จะใช้งาน
คลาวด์ (Change Needs) ซึง่ จะต้องดาเนินการพัฒนาในเรื่อง
1. การแสดง และพิสูจน์ตัวตนก่อนใช้ระบบ
2. การเพิ่ม ลด และบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ
3. การย้ายข้อมูลอีเมลและอื่น ๆ ขึ้นสู่คลาวด์
4. แบนด์วิดท์ของ Link ที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
5. ระบบแวดล้อมเมื่อใช้อีเมลผ่านคลาวด์
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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4.3.4 ผู้มีความประสงค์จะใช้บริการแบบคลาวด์ สามารถทาการทดสอบการใช้งาน
ระบบอีเมลบนคลาวด์ด้วยการทดสอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การแสดง และพิสูจน์ตัวตนก่อนใช้ระบบ
2. การเพิ่ม ลด และบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ
3. การส่งและรับอีเมลผ่านคลาวด์
4. ขีดความสามารถหรือความจุ (Capacity) ของระบบ
5. ผลกระทบต่องานระบบอื่น เมื่อใช้ผ่านคลาวด์
4.3.5 ผู้มีความประสงค์จะใช้บ ริการแบบคลาวด์จะต้องย้าย (Migrate) ระบบเดิม
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นสู่คลาวด์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. สารองข้อมูลขององค์กร
2. ย้ายข้อมูลจากองค์กรสู่คลาวด์
3. ทาการติดตั้งระบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
4. ปรับปรุงระบบแวดล้อมเมื่อใช้งานผ่านคลาวด์
5. ขยายแบนด์วิดท์ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
4.3.6 ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ทาการอบรมการใช้งานระบบงานใหม่ ให้แก่ผู้มีความ
ประสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ภายหลั ง การลงนามในสั ญ ญาใช้ ง านคลาวด์ แ ล้ ว
ผู้ให้บ ริการคลาวด์ จะทาการอบรมการใช้งานระบบงานใหม่ ให้แก่ผู้ มีความประสงค์จะใช้
บริการแบบคลาวด์ในด้านดังต่อไปนี้
1. การจัดทาเอกสารระบบสาหรับผู้ดูแลระบบ
2. การจัดทาเอกสารระบบสาหรับผู้ใช้งานระบบ
3. บทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของผู้ดูแลระบบ
4. บทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของผู้ใช้งานระบบ

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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บทที่ 5
วุฒิภาวะการให้บริการแบบคลาวด์และการวัดผล
ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์
(Cloud Services Maturity and Cloud Services Provider
Measurement)
5.1 ความพร้อมของผู้ให้บริการแบบคลาวด์
การที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์จะพิจารณานาบริการแบบคลาวด์มาใช้ในการบริการ
ธุรกิจนั้น จาเป็นจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมและความสามารถขององค์กร ซึ่งจะต้องมี
ความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ 5 ประการ ดังนี้
1. พร้ อมที่ จ ะให้ ผู้ ใช้บ ริการสามารถเพิ่ ม หรือลดทรัพ ยากรไอซีทีได้เองตามความ
ต้องการ (On-Demand and Self-Service)
2. พร้อมที่จะให้ ผู้ใช้บ ริการสามารถใช้ทรัพยากรไอซีที ของผู้ให้บริการคลาวด์ ผ่าน
เครือข่ายความเร็วสูง (Broad Network Access)
3. พร้ อ มที่ จ ะให้ ผู้ ใช้ บริ การสามารถใช้ ทรั พยากรไอซี ที ร่ วมกั บผู้ อื่ นผ่ านเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันจากที่ต่าง ๆ (Resource Pooling)
4. พร้ อ มที่ จ ะให้ ผู้ ใช้ บ ริ การได้ รั บ การจั ด สรรทรัพ ยากรไอซี ที อ ย่ างยื ด หยุ่ น และ
รวดเร็ว (Rapid Elasticity)
5. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์มีเกณฑ์การวัดปริมาณและเวลาการใช้บริการ (Measured
Service) เพื่อคานวณค่าบริการที่ใช้ตามจริง

5.2 การกาหนดระดับความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์
ผู้ ให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ สามารถก าหนดเป้ าหมายเพื่ อพั ฒ นาความสามารถในการ
ให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการแบบคลาวด์ได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้
1.ระดับเริ่มต้น (Initial) เป็น ระดับที่ ผู้ใช้ได้ใช้ระบบไอซีทีอยู่แล้วและเริ่มให้ความ
สนใจการบริการแบบคลาวด์ระดับนี้ โดยที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นเจ้าของทรัพยากรไอซีที อยู่
เช่น เซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูล เครือข่าย ฯลฯ และระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดยังคง
ทางานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรของผู้ใช้
2.ระดับเริ่มใช้เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) เป็นระดับที่ ผู้ใช้มีวัตถุประสงค์ใน
จัดการทรัพยากรไอซีทีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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3.ระดับแยกตัวเป็นอิสระ (Abstraction) ในระดับนี้ ผู้ใช้เริ่มใช้เทคโนโลยีเสมือนรวม
กับซอฟต์แวร์ที่มีสถาปั ตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture : SOA) เพื่ อ
เริ่มทดลองและเรียนรู้การใช้บริการแบบคลาวด์ สาหรับงานที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก
4.ระดับ ยืดหยุ่ น (Flexibility) ในระดับ นี้ ผู้ให้บริการใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการ
กระบวน การธุ ร กิ จ (Business Process Management : BPM) และซอฟต์ แ วร์ ที่ มี
สถาปัตยกรรมเชิงบริการมากขึ้น มีการจัดการคุณภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานไอซีที
และระบบงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)
5.ระดับประสิทธิภาพที่เหมาะสม (Optimized) เป็นระดับที่ผู้ให้และผู้ใช้บริการทุก
ระดับที่เริ่มเข้าใจประโยชน์ของการบริการแบบคลาวด์ และต้องการเพิ่มคุณค่าให้แก่ธุรกิจ
ด้วยแนวคิดใหม่ ๆ ในเชิงการตลาดรวมทั้งการสร้างคุณค่าให้ผู้บริโภค ใช้มาตรฐานทางาน
ร่วมกัน (Interoperability) ระหว่างคลาวด์หลายระบบโดยมีค่าใช้ จ่ายที่แปรเปลี่ยนไปตาม
ปริมาณที่ใช้จริง

5.3 การจัดการไอซีทีของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ในแต่ละระดับ
ระดับการพัฒ นาความสามารถการใช้บ ริการแบบคลาวด์ทั้ง 5 ระดับดังที่กล่าวมา
ข้างต้นจะได้รับการนามาใช้ประเมินผลและพัฒ นาขีดความสามารถในการใช้บริการแบบ
คลาวด์ในบริบทของการจัดการไอซีที ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้น ฐานไอซีที เป็ น การที่ผู้ ใช้ควรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ การใช้
บริการแบบคลาวด์ โดยการเริ่มปรับโครงสร้างพื้นฐานไอซีที ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์
เครื่ องบั น ทึก ข้อ มูล และอุป กรณ์ เครื อข่ าย โดยทั้ งนี้ จะค่ อย ๆ ปรับ ระบบคลาวด์ เข้าสู่
ระบบงานต่าง ๆ ตามความต้องการอย่างอัตโนมัติ
2. ด้านระบบงานประยุกต์หรือแอปพลิเคชัน เป็นการที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์เริ่ม
ปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ทั้งหลาย ให้มีลักษณะทางานเชิงบริการ (Service Orientation)
โดยจะต้องทางานเป็นอิสระ คือไม่ผูกติดกับอุปกรณ์ใด ๆ นั้นเอง
3. ด้ า นกระบวนการท างานไอซี ที เป็ น การที่ ผู้ ให้ บ ริก ารแบบคลาวด์ มี ก ารปรั บ
กระบวนการทางานด้านไอซีทีให้สอดคล้องกับแนวคิดด้านจัดการกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ทางานใน
เชิงบริการ และการจัดการคุณภาพของไอซีทีภายใต้เงื่อนไขของพันธะสัญญาการให้บริการ
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถึงการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เกี่ยวกับการใช้ระบบงาน
คลาวด์
4. ด้านการเงิน และงบประมาณ เป็นการที่องค์กรผู้ให้บริการคลาวด์ซง่ึ คุ้นเคยกับงบ
ลงทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ไอซีที และงบทาการเป็นค่าบารุงรักษา ซึ่งเมื่อต้องมาใช้บริการใน
รูบแบบการบริการแบบคลาวด์นั้น องค์กรผู้ให้บริการจะต้องมีการจัดการเรื่องงบประมาณ
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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เป็ น ค่าใช้จ่ ายดาเนิ น งานที่เกิ ดจากการใช้งานจริงทั้งหมด ซึ่ง การจัด การและคาดการณ์
การงบประมาณนี้ จะประมาณล่วงหน้าได้ยากกว่าแบบเดิม

5.4 ตัวแบบวุฒิภาวะการใช้งานคลาวด์ (Cloud Maturity Model)
วุฒิภาวะการใช้งานคลาวด์ เป็นการประเมินความสามารถในการปรับเปลี่ยนสู่การใช้
งานคลาวด์ใน 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านทีเ่ กี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานไอซีที
2. ด้านทีเ่ กี่ยวกับระบบงานประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ
3. ด้านทีเ่ กี่ยวกับกระบวนการจัดการไอซีที
4. ด้านทีเ่ กี่ยวกับการจัดการงบประมาณ
จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนการใช้ไอซีทีจากแบบเดิมมาเป็นระบบการบริการแบบคลาวด์นั้น
ไม่สามารถจะทาได้ในทันที และจาเป็นจะต้องมีการพัฒ นาความสามารถและปรับเปลี่ยน
วัฒ นธรรมองค์กร (Corporate Culture Change) รวมทั้งค่านิยม อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
จาเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อพัฒนาให้เกิดความพร้อม มีมาตรการประเมินความพร้อมตาม
ขั้ น ตอนที่ ก าหนดข้ างต้ น ซึ่ ง การสร้ างความพร้อ มด้ านคลาวด์ ต ามกรอบวุ ฒิ ภ าวะการ
ให้บริการคลาวด์นี้นั้น นอกจากจะช่วยให้องค์กรพัฒนาแนวทางใหม่ในการเลือกใช้เทคโนโลยี
แล้ว ยังเป็นเกณฑ์ที่ใช้เลือกคุณสมบัติของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ที่เหมาะสมในแต่ละระดับ
ของวุฒิภาวะขององค์กรผู้ใช้งานคลาวด์ได้อีกด้วย
อย่างไรก็ดี วุฒิ ภาวะองค์กรของผู้ใช้งานบริการแบบคลาวด์ในส่วนเกี่ยวกับระบบงาน
ประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ มี 5 ระดับ คือ
1. ระดับเริ่มต้น (Initial) เป็นระดับที่องค์กรเริ่มให้ความสนใจบริการแบบคลาวด์และ
อยู่ในระหว่างการเรียนรู้ ซึ่งระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้อยู่ในองค์กรยังเป็นแบบเดิมที่
ทางานเน้นเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ การเชื่อมโยงทรัพยากร คอมพิวเตอร์ทั้งภายใน
และภายนอก โดยยั งใช้ วิธีผู กกั บ คาสั่ งโดยตรง (Hard Code) ซึ่ งท าให้ ระบบซอฟต์แ วร์
ทางานไม่ยืดหยุ่น และใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างสิ้นเปลือง เช่น การจับจองพื้นที่บันทึก
ข้อมูล นอกจากนั้น ระบบยังใช้วิธีแบ่งส่วนแบบตายตัว อันเป็นเหตุให้ต้องเพิ่มขนาดของ
อุปกรณ์ เช่น หน่วยบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีความสิ้นเปลืองเป็นอย่างมาก
2. ระดับเริ่มใช้เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) เป็นระดับที่องค์กรเริ่มทดลองใช้
ระบบงานประยุกต์กับเทคโนโลยีเสมือน โดยที่การทางานส่วนใหญ่เป็นลักษณะแบบเดิม ที่
เชื่อมโยงกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยตรง ซึ่งขาดความยืดหยุ่นในการทางาน
3. ระดั บ แยกตั ว เป็ น อิ ส ระ (Abstraction) เป็ น ระดั บ ที่ อ งค์ ก รมี ค วามมั่ น ใจใน
เทคโนโลยีเสมือน ด้วยการเพิ่มการโอนย้ายระบบงานประยุกต์มาใช้เทคโนโลยีเสมือนมากขึ้น
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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และเริ่ ม ทดลองใช้ บ ริ ก ารซอฟต์ แ วร์ จ ากคลาวด์ (Software as a Service : SaaS) เริ่ ม
ทดลองพั ฒ นาโปรแกรมผ่ า นบริ ก ารแพลตฟอร์ ม (Platform as a Service : PaaS)
ปรับเปลี่ยนระบบจัดการระบุตัวตน (Identity Management) ให้เป็นระบบที่บริหารจาก
ส่วนกลางในลักษณะการเข้าระบบจากที่เดียว (Single Sign On : SSO) ด้วยโพรโทคอลการ
ระบุตัวตนแบบเปิด (Open Protocol) และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นสถาปัตยกรรมเชิง
บริการ มากขึ้น
4. ระดับยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นระดับที่องค์กรได้โอนย้ายระบบงานประยุกต์ไปใช้
บริการแบบคลาวด์มากขึ้น ซึ่งระบบซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ ได้ถูกปรับปรุงให้มีโครงสร้างแบบ
สถาปั ตยกรรมเชิงบริการ และมีการประยุกต์ใช้ การจัดการกระบวนการธุรกิจ เพื่อให้ เกิด
ความยื ดหยุ่ นในการปรั บเปลี่ ยนโครงแบบ (Reconfiguration) และสามารถให้ บ ริ ก ารผู้ ใช้
ระบบงานด้วยเทคโนโลยีเว็บ และ อุปกรณ์พกพา ทาให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถจั ด ด้ านการให้ บ ริ ก ารระบุ ตั ว ตนแบบรวมศู น ย์ (Federated Identity
Management) ได้อย่างเต็มรูปแบบ
5. ระดับประสิทธิภาพที่เหมาะสม (Optimized) เป็นระดับที่ผู้ใช้ได้จัดให้ระบบไอซีที
ขององค์ ก รกระจายไปอยู่ กั บ คลาวด์ ห ลายระบบมี ทั้ ง ประเภทคลาวด์ ส่ ว นตั ว (Private
Cloud) ประเภทคลาวด์ผ สม (Hybrid Cloud) ดังนั้น วิธีใช้บริการแบบคลาวด์จึงมีทั้งใช้
บริการด้วยตนเอง หรือใช้บริการจากศูนย์บริการภายนอก ซึ่งสามารถให้บริการเชื่อมโยงกับ
ลูกค้าผ่านระบบคลาวด์แบบบูรณาการได้ การให้บริการแบบนี้จึงเป็นลักษณะการให้บริการ
ที่สมบูรณ์แบบ คือ สามารถจัดสรรทรัพยากรให้แก่ผู้ใช้ตามความจาเป็นอย่างอัตโนมัติ และ
เมื่อซอฟต์แวร์ส่วนใดทางานเสร็จสิ้นลง ทรัพยากรที่ใช้นั้น จะถูกส่งคืนให้ระบบคลาวด์เพื่อ
จัดสรรให้งานอื่นต่อไป
การออกแบบระบบซอฟต์แวร์ เพื่ อให้ บ ริการผ่ านการประมวลผลแบบคลาวด์ใน
รูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ ประเด็นสาคัญคือ ความสามารถในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความประหยั ด ในการบ ารุ งรั ก ษาระบบซอฟต์ แ วร์ ต ลอดช่ ว งอายุ ก ารใช้ งาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับที่มักจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ดังนั้น ระบบซอฟต์แวร์ที่จะ
ให้บ ริการแบบบริการซอฟต์แวร์นั้น จึงควรมีสถาปัตยกรรมที่สามารถรองรับกับผู้ใช้งาน
บริการหลายราย (Multi Tenant) คือ ระบบซอฟต์แวร์ชุดเดียวแต่ให้บริการแก่ผู้ใช้หลาย
รายในเวลาเดี ย วกั น ได้ ระบบซอฟต์ แ วร์ ใ นที่ นี้ จ ะถู ก ออกแบบให้ แ ยกท างานอยู่ กั บ
คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ซึ่งต่างจากการใช้ซอฟต์แวร์แบบเดิมที่มีการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์
ให้ลูกค้าเฉพาะเครื่อง โดยซอฟต์แวร์จะถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
แต่ละราย
ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านการประมวลผลแบบคลาวด์บางรายอาจเลือกใช้
เทคโนโลยี เสมื อ นแทน และจะติ ด ตั้ ง ซอฟต์ แ วร์ ห นึ่ ง ชุ ด ต่ อ เครื่ อ งจั ก รเสมื อ น (Virtual
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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Machine) หนึ่งระบบ ในกรณีนี้ ต้นทุนการดูแลรักษาระบบ จะสูงกว่าเทคโนโลยี ที่ทาให้
ผู้ใช้งานบริการหลายราย (Multi-tenant) เนื่องจากการทาการบารุงรักษาซอฟต์แวร์เป็นราย
ระบบ จะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมผู้ใช้งานบริการหลายราย เป็นรูปแบบของซอฟต์แวร์ชุด
หนึ่ง ที่จะสามารถบริการผู้ใช้งานคลาวด์ได้หลายราย ทั้งนี้ผู้ใช้งานคลาวด์ อาจจะอยู่ต่าง
องค์ กรกัน และมี ข้อ กาหนดคุณ สมบั ติ ของระบบซอฟต์ แวร์บ างอย่างแตกต่างกั นได้ ซึ่ ง
ผู้ใช้บริการคลาวด์แต่ละราย จะเรียกว่า Tenant ผู้ใช้บริการคลาวด์แต่ละรายจะสามารถ
เลือกกาหนดคุณสมบัติของระบบซอฟต์แวร์บางอย่างได้ เช่น การเลือกกฏเกณฑ์ทางธุรกิจ
(Business Rules) การเลือกส่วนประสานผู้ใช้ (User Interface) โดยผู้ใช้งานคลาวด์แต่ละ
รายจะไม่ต้องปรับแก้ซอฟต์แวร์โดยตรง ดังนี้
1. การเปลี่ ย นรู ป แบบ และการปรั บ แต่ ง (Configuration and Customization)
ระบบซอฟต์แวร์ที่ให้บริการแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ต้องให้ลูกค้าปรับแต่งคุณลักษณะ
เฉพาะได้ ด้ ว ยวิธีเปลี่ ย นรู ป แบบ (Configuration) โดยอาศั ย การเปลี่ ยนค่ าพารามิ เตอร์
ระบบจะเก็บค่าพารามิเตอร์ของลูกค้าแต่ละรายเป็นผลให้ระบบซอฟต์แวร์ทางานแตกต่าง
กันตามค่าของพารามิเตอร์ ความสามารถในการปรับแต่งคุณลักษณะของระบบซอฟต์แวร์
นั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้ระบบรองรับพารามิเตอร์ที่หลากหลายได้
2. ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร SaaS ควรเพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ข องซอฟต์ แ วร์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
3. ซอฟต์ แวร์ ให้ บ ริก ารแบบมัล ติเทแนนท์ (Multi-tenant) มี ชุ ดเดี ยวแต่ ส ามารถ
บริการลูกค้าได้หลายราย จึงทาโดยผู้ให้บริการสามารถลดค่าใช้จ่ายลง
4. ท างานแบบบู ร ณาการด้ ว ยโพรโทคอลที่ เป็ น ระบบเปิ ด (Open Integration
Protocols) เนื่องจากระบบซอฟต์แวร์ SaaS ถูกออกแบบให้เข้าถึงระบบฐานข้อมูล และ
ระบบซอฟต์แวร์ของระบบงานอื่น ๆ โดยเชื่อมประสาน (Interfaces) ผ่านโพรโทคอลที่เป็น
มาตรฐาน เช่น HTTP REST SOAP และ JSON ซึ่งเป็นโพรโทคอลที่นิยมใช้กับซอฟต์แวร์ที่
สร้ า งด้ ว ยสถาปั ต ยกรรม เชิ ง บริ ก าร (Service Oriented Architecture : SOA) และ
สถาปัตยกรรมเชิงเว็บ (Web Oriented Architecture : WOA)
5. ทางานร่วมกับ การบริการอิ นเทอร์เน็ต และส่ วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์
(Application Programming Interfaces : API) ทาให้เกิดแนวทางพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบ
ใหม่แบบผสมผสาน (Mash up) ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ ที่ผสมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อนาเสนอ
ให้ ผู้ ใช้ ข้ อ มู ล ได้ ง่ า ย ๆ ซอฟต์ แ วร์ ที่ ให้ บ ริ ก ารแบบ SaaS จึ ง ให้ คุ ณ ค่ า มากกว่ า ระบบ
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบด้วยวิธีดั้งเดิม
5.4.3 วุฒิ ภ าวะองค์กรด้านคลาวด์ ในส่ ว นที่ เกี่ยวกับ กระบวนการจัดการไอที (IT
Business Processes) มีองค์ประกอบ 6 ข้อ คือ
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)

42

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

1. ความสามารถการจัดการบริการไอทีในองค์กร ตลอดจนการจัดกระบวนการ
ให้บริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรไอที เพื่อให้ผู้ใช้งานไอทีมีความสะดวกและทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในภาคธุรกิจนั้น มีความแตกต่างกันระหว่างการ
ให้ บริ การไอที จากศู นย์ คอมพิ วเตอร์ ขององค์ รู ปแบบเดิ ม ในลั กษณะ Computer Service
Bureau กับการให้บริการผ่านการให้บริการแบบคลาวด์ ความแตกต่างกันนั้น มีนัยสาคัญต่อ
ผลดาเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์โดยรวมของผู้ใช้งานคลาวด์ องค์กรที่มีแผนจะใช้บริการ
คลาวด์ จึ งจ าเป็ น จะต้ อ งพั ฒ นา และปรั บ กระบวนการจั ดการธุ รกิ จ ของตน (Business
Process : BP) และใช้บริการไอทีที่สอดคล้องกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในระดับต่าง ๆ กัน ดังนี้
2. ระดับเริ่มต้นใช้งานคลาวด์ (Initial) เป็ นระดับบริหารทรัพยากรไอทีโดย
พนักงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ขององค์กร การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ไอที จะขึ้นกับโครงการ
พัฒ นางานไอที ของผู้ ใช้งานคอมพิ ว เตอร์ ในองค์กรเป็ นหลั ก กระบวนการให้ บ ริการแก่
ผู้ ใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ ในองค์ ก ร ยั งคงเน้ น แก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า และช่ ว งเวลาที่ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์จะใช้งานได้
3. ระดั บเริ่มใช้เทคโนโลยี เสมื อน (Virtualization) องค์กรผู้ ใช้งานคลาวด์
เริ่มให้ ความส าคัญ กับ การใช้ไอที อย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพในองค์ รวม เริ่มให้ ค วามส าคัญ กั บ
ความสามารถของระบบงาน และอุปกรณ์ที่รองรับความต้องการของระบบงานตามยุทธศาสตร์
สามารถรับปริมาณงานมากน้อยตามความเป็นจริง เริ่มนาเทคโนโลยีเสมือน มาใช้สนับสนุน
การบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรไอที
4. ระดับแยกตัวเป็นอิสระ (Abstraction) องค์กรผู้ใช้งานคลาวด์ เริ่มกาหนดให้
ไอทีเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ธุรกิจของตน และสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม เริ่มให้ความสาคัญกับช่วงเวลาที่ระบบใช้งานได้ของโครงสร้างพื้นฐานไอที
และระบบงานอย่ างจริ งจั งโดยน าระบบจั ดการท างานตามข้อ ตกลงระดับ การให้ บ ริก าร
(Service Level Agreement) มาใช้กับระบบงานที่มีความสาคัญ อีกทั้งยังเริ่มเปิดให้ผู้ใช้มี
อิสระในการเลือกใช้ทรัพยากรไอทีได้ตามความต้องการ
5. ระดับยืดหยุ่น (Flexibility) องค์กรผู้ใช้งานคลาวด์ เริ่มมีมาตรการในการ
เลือกใช้ท รัพยากรไอทีตามความต้องการ อย่ างยืดหยุ่น บางระบบงานเริ่มเคลื่อนย้ายไปใช้
บริ การคลาวด์ ของศูนย์ บริ การภายนอกการใช้ระบบไอที เริ่ม เชื่ อมโยงกัน ระหว่างหน่ ว ย
โปรแกรมประยุกต์ (Application Modules) และองค์ประกอบตามตรรกะของการทางาน
และเป็นอิสระกับระบบโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ คลาวด์เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ
ของธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบธุรกิจ
6. ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพที่ เหมาะสม (Optimized) ในระดั บ นี้ งานไอที เริ่ ม
กระจายไปอยู่กับคลาวด์หลาย ๆ ระบบ ทั้งคลาวด์ส่วนตัวขององค์กรผู้ใช้งานคลาวด์ และคลาวด์
ของศูนย์บริการภายนอกการบริหารจัดการ และกระบวนการให้บริการไอทีแก่ระบบงานต่าง ๆ
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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อย่างเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ระบบงานต่าง ๆ เริ่มจะได้รับการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการทาง
ธุ ร กิ จ (Business Processesn : BP) ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และมี พ ลวั ต ในการปรั บ เปลี่ ย น
เพื่ อรับ มือกับ สถานการณ์ ของการแข่งขัน ในตลาด การให้ บริการอย่างยืดหยุ่นเป็นหั วใจ
สาคัญ และการบริหารจัดการไอทีอยู่บนพื้นฐานข้อตกลงของระดับการให้บริการ
5.4.4 วุฒิภาวะองค์กรด้านให้บริการแบบคลาวด์ ในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบงบประมาณ
(Financial model) มีองค์ประกอบ 5 ข้อ คือ
1. ระดับเริ่มต้น (Initial) งบประมาณส่วนใหญ่ยังเป็นงบประมาณด้านใช้จ่าย
ของศูนย์คอมพิวเตอร์แบบเดิม ๆ ประกอบด้วยเงินเดือนพนักงานของศูนย์ไอที ค่าใช้จ่าย
ด้านซอฟต์แวร์ ค่าเสื่อมราคาด้านฮาร์ดแวร์ ค่าบารุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ในระดับนี้
องค์กรยังต้องมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีเป็นอย่างมาก
2. ระดั บ ที่ เริ่ ม ใช้เทคโนโลยี เสมือ น (Virtualization) ถึ งแม้ อ งค์ กรจะเริ่ม
ทดลองใช้เทคโนโลยีเสมือน แต่ก็ยังไม่ได้เฉลี่ยค่าใช้จ่ายมากน้อยตามการใช้จริง กล่าวคือ
การลงทุนในด้านเทคโนโลยีเสมือนยังเป็ นค่าใช้จ่ายของส่วนกลาง การลงทุนและการคิด
ต้นทุนยังคงมีลักษณะเดิม อย่างไรก็ตามองค์กรเริ่มให้ความสนใจการวางแผนการใช้ไอทีตาม
ชนิดของงาน และเริ่มมีความคิดที่จะคิดต้นทุนตามชนิดของงาน และมีมาตรการในการจัดการ
ให้การลงทุนมีความคุ้มค่าและให้เหมาะสมกับงาน
3. ระดับแยกตัวเป็นอิสระ (Abstraction) ในระดับนี้งบประมาณเริ่มจัดสรร
ตามความต้องการของโครงการ คือ จัดตามความจาเป็นของระบบงาน และมีการวัดผล
ความคุ้ ม ค่ าตามเนื้ อ งานจริ ง รวมทั้ งมี ก ารค านวณค่ าใช้ จ่ายสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ภาพการ
ให้ บริการ คือ สอดคล้องกับ ระดับ ข้อตกลงการให้ บริการ โครงการทุกโครงมีการกาหนด
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ และกาหนดเกณฑ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน
4. ระดับยืดหยุ่น (Flexibility) ในระดับนี้องค์กรเริ่มเน้นการออกแบบระบบ
ซอฟต์แวร์เป็นส่วน ๆ ตามกระบวนการทางานและตามชนิดของการบริการ เพื่อนาไปสู่การ
คิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง องค์กรเริ่มอาศัยคุณสมบัติของคลาวด์
เป็นเครื่องมือวัดปริมาณการใช้ทรัพยากรของงานแต่ละโครงการตามความเป็น จริง เพื่อเป็น
พื้นฐานของการจัดสรรค่าใช้จ่าย เริ่มมีการใช้วิธีโอนค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน (Charge
Back) จากการใช้บริการไอทีที่ให้บริการข้ามหน่วยงาน เป็นผลให้ รู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้าน
ไอทีตามความเป็นจริง
5. ระดับประสิทธิภาพที่เหมาะสม (Optimized) ในระดับนี้ค่าใช้จ่ายด้านไอที
จะอาศั ย การใช้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ เป็ น พื้ น ฐานการค านวณ ในลั ก ษณะใช้ ไอที แ บบ
สาธารณูปโภคใช้มากจ่ายมาก ใช้น้อยจ่ายน้อยตามเนื้องาน องค์กรเริ่มบังคับใช้สัญญาผูกมัด
ผู้ให้บริการคลาวด์ ให้ร่วมรับผิดชอบในด้านความเสี่ยงจากการใช้บริการแบบคลาวด์ รวมทั้ง
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ผูกงบประมาณค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการแบบคลาวด์กับคุณภาพการบริการที่สัญญาไว้ตาม
ข้อตกลงระดับการให้บริการ จะเห็นได้ว่า องค์กรหนึ่ง ๆ อาจมีรูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายการ
ใช้บริการคลาวด์แตกต่างกัน เช่นคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณที่ใช้จริง เหมาจ่ายเป็นเดือน หรือ
จ่ายตามปริมาณขั้นต่าที่จับจองไว้

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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บทที่ 6
ข้อควรพิจารณาในการใช้บริการแบบคลาวด์
(Considerations for Using Cloud Services)
6.1 บทนา
ดัง ที่ ได้ กล่ าวไว้ ในหั ว ข้ อ 1.2 แล้ วว่า มาตรฐานปฏิ บั ติ ฉบั บ นี้ มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
กาหนดขอบเขต และคุณ ลักษณะของ “งานบริการแบบคลาวด์ ” ให้เหมาะสมกับการใช้
บริการแบบคลาวด์ในสภาพต่าง ๆ และกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับ “งานประมวลผลแบบคลาวด์”
ในประเทศไทย เพื่อให้รูปแบบการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการแบบ
คลาวด์มีพื้นฐานอยู่บนความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล และการ
ชาระภาษีการใช้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ รวมถึงการเตรียมความพร้อม ผู้ให้บริการ
คลาวด์และผู้ใช้บริการคลาวด์ของประเทศไทยให้อยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน
การบริการแบบคลาวด์เป็นนวัตกรรมการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับ
การยอมรับ อย่างกว้างขวางในด้านประหยัดต่อการลงทุน และประสิทธิภาพ สามารถจะ
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีความจาเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การบริการแบบคลาวด์ของประเทศไทย
ประสบความสาเร็จและสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
ในช่วงทศวรรษที่ผ่ านมา นวัตกรรมใหม่อย่างหนึ่ งที่ ช่วยการพัฒนา และบริการงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ โดยผู้ให้บริการ
แบบคลาวด์เป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งมี รูปแบบเหมือนการให้บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า
และน้าประปา ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการบริการอย่างสะดวกและกว้างขวาง แต่สาหรับการใช้
บริการแบบคลาวด์นั้น ไม่จาเป็นจะต้องลงทุนซื้อ หรือติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคา
แพง ผู้ใช้งานคลาวด์ เพียงแค่จะต้องเตรียมตัวให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ ให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ผ่ านทางเครื อ ข่ า ยแบบมี ส ายหรื อ ไร้ ส ายที่ ใช้ ได้ กั บ เทคโนโลยี
เครือข่ายที่พบทั่วไป โดยมีเงื่อนไขการชาระค่าบริการ
ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์เป็ นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ได้รับการยอมรับในด้านการลงทุน และประสิทธิภาพหลายแง่มุม เช่น ประหยัดค่าใช้จ่าย
มีความยืดหยุ่น สามารถเข้าใช้ระบบได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจในอนาคตด้วย เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการใช้การบริการแบบ
คลาวด์ในประเทศ ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องเตรียมการส่งเสริม และรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ในทานองเดียวกันผู้ใช้และผู้ให้ บริการแบบคลาวด์ ก็จะต้องตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ให้ระบบการบริ การแบบคลาวด์สามารถดาเนินการได้อย่างราบรื่น
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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และตอบสนองต่ อความต้องการของผู้ ใช้งานคลาวด์ได้ โดยเป้ าหมายการให้ บ ริการแบบ
คลาวด์ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและแพร่หลายนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ และการ
ตอบสนองจากผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ดังนี้
1. มุ่งเน้ น กิ จ กรรมการใช้บ ริ การแบบคลาวด์ ด้ว ยการเตรียมความพร้อมในด้ าน
ทีมงานคอมพิวเตอร์ในการใช้บริการแบบคลาวด์ ที่มีคุณสมบัติ และความรู้เทคโนโลยีตามที่
ได้กล่าวถึงในข้อ 1.3 และข้อ 1.7 ของบทที่ 1
2. ศึกษา และทาความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบในการใช้
บริการแบบคลาวด์
3. รับรู้ในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการแบบคลาวด์
4. หน่วยงานการผลิตและการพัฒนาบุคลากร เพื่อสามารถดูแลระบบการใช้บริการ
แบบคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดาเนินการประเมิน และคัดเลือกการใช้บริการแบบคลาวด์อย่างมีประสิทธิผล
จะเห็นได้ว่า ประโยชน์ของการใช้บริการแบบคลาวด์ที่ชัดเจนก็คือ ระบบคลาวด์นั้นถือ
ว่า เป็นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับในด้านการลงทุน เนื่องจาก
ระบบคลาวด์มีประสิทธิภาพในหลายด้าน เช่น ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความยืดหยุ่นสามารถเข้า
ใช้ระบบได้อย่างสะดวกทุกที่ และทุกเวลา เป็นต้น

รูปที่ 6.1 ประโยชน์ของระบบการประมวลผลแบบคลาวด์
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ในรูปที่ 6.1 ได้อธิบายประโยชน์ของระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost Savings) ด้วยการบริการแบบคลาวด์ ที่มีการกาหนด
ราคาเป็นค่าบริการ และค่าบารุงรักษา ทาให้เจ้าของธุรกิจ ไม่ต้องใช้งบประมาณลงทุนใน
การจัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
2. ประสิ ท ธิภ าพ (Efficiency) เจ้ าของธุรกิจจึงมีเวลามุ่งเน้นไปที่ธุรกิ จหลั กได้ อย่าง
เต็มที่ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรเพิ่มได้มากขึ้น
3. การเข้าถึง (Accessibility) ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ สามารถเข้าใช้บริการได้อย่าง
สะดวก ทุกที่ และทุกเวลา
4. โอกาสทางธุร กิ จ (Opportunities) การใช้ บ ริก ารแบบคลาวด์ ช่ ว ยขยายช่ อ ง
ทางการทาธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
5. นวัตกรรม (Innovation) การบริการแบบคลาวด์ เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่เปลี่ยนการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากแบบเดิมที่ต้องมีการลงทุน การดูแล และการบารุงรักษา
ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เป็นของตนเอง มาเป็นการใช้บริการแบบคลาวด์ที่มีข้อตกลงทั้งใน
ด้านคุณภาพ และปริมาณประมวลผลข้อมูลจากผู้ให้บริการแบบคลาวด์ที่มีการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันอย่างเหมาะสม
6. ความยื ดหยุ่ น (Flexibility) เป็ น การท างานแบบเคลื่ อนที่ กล่ าวคื อผู้ ใช้ ส ามารถ
ทางานแบบไม่จากัดสถานที่ ซึ่งเป็ นรูป แบบของธุรกิจที่คล่องตัว เพื่อการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอย่างมีศักยภาพและยั่งยืน

6.2 ความสามารถในการย้ายปริมาณการทางาน (Portability of Workloads)
สาหรับการย้ายปริมาณงานจากระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรไปยังระบบคลาวด์นั้น
องค์กรธุรกิจที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการแบบคลาวด์ ควรพิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ความสามารถในการย้ายปริมาณงานคลาวด์ จากระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรไปยัง
ระบบคลาวด์ รวมทั้งการย้ายการประมวลผลข้อมูลกลับมายังระบบเดิม ทั้งนี้ ความสามารถ
ในการย้ายปริมาณงานของระบบคลาวด์ ขึ้นอยู่กับความเป็นมาตรฐานของการเชื่อมประสาน
(interfaces) และรูปแบบของข้อมูล (Data Format) ที่ระบบคลาวด์เปิดรับ ตัวอย่างของ
มาตรฐานการเชื่อมประสาน และรูปแบบข้อมูลที่ใช้ อาทิ TCP/IP, XML, WSDL, X509, IA64, PEM, DNS, SSL/TLS, SOAP และ REST เป็นต้น
ในการย้ ายปริม าณการท างาน เป็ น ประเด็น ที่ท้ าทายส าหรับ การใช้ ระบบคลาวด์
เพราะอุปกรณ์ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในระบบคลาวด์ของผู้ให้ บริการคลาวด์ยัง มี
ข้อจากัดในเรื่องมาตรฐานที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดการทางานบางส่วนที่เกี่ยวข้อง อาจยัง
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ไม่ ส ามารถน าสู่ ระบบคลาวด์ ได้ เนื่ องจากการใช้อุป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ที่ ยึดติ ดกับ ผู้ ผ ลิ ต
เฉพาะราย
2. ความสามารถในการย้ ายปริมาณการทางานจากระบบคลาวด์ระหว่างผู้ให้บริการ
คลาวด์ต่างบริษัท เป็นความสามารถในการทางานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการแบบคลาวด์
หลายราย เช่น การโอนย้ ายชุด ส ารองระบบเสมือน และข้อมูล ระหว่างผู้ ให้ บริการแบบ
คลาวด์หลายราย มาตรฐานของข้อมูลที่โอนย้าย การจัดเก็บค่าใช้บริการ การจัดการด้านการ
ระบุตัวตนของผู้ใช้ จัดเป็นตัวอย่างของส่วนประกอบที่ต้องการสาหรับความสามารถในการ
ทางานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์หลายราย
แม้ ว่าในปั จ จุ บั น จะมี ก ารพั ฒ นารูป แบบของระบบเปิ ด เสมื อน การเชื่ อมต่ อการ
จัดการข้อมูล คลาวด์ แต่ป ระเด็น ความสามารถในการทางานร่วมกันระหว่างผู้ให้ บริการ
คลาวด์หลายรายนั้น ถือว่ายังมีต้น ทุนสูง หากแต่ต้องการการพัฒ นา และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของการดาเนินการที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการลดต้นทุนเกี่ยวกับ
การทางานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์หลายราย

6.3 การปฏิบัติตามข้อกาหนดของผู้ให้บริการแบบคลาวด์
เมื่อมีการใช้งานระบบคลาวด์ ผู้ใช้ระบบงานคลาวด์ ยังคงจะเป็นผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติ ตามเงื่อนไข และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่กาหนด
โดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ และใช้ข้อมูลคลาวด์ตามที่หน่วยงานผู้ให้บริการนั้นกาหนดขึ้น
อีกทั้งต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการแบบคลาวด์เองก็
จะต้องให้ บ ริการที่ส อดคล้องกัน กับ กฎ ระเบี ยบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ภ าครัฐ
กาหนดไว้ด้วย กรณีเกิดประเด็นที่มีความซับซ้อนในขั้นตอนการใช้งานคลาวด์ จนอาจทาให้
เกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการใช้งานคลาวด์ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์กับผู้ใช้งานคลาวด์ ควรมี
การทาสัญ ญาที่เป็น กลางไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัดและ
รัดกุม
ในปัจจุบันจะพบว่า อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีได้เข้าไปสนับสนุน
กระบวนการด าเนิ น งานธุ ร กิ จ ประเภทต่ าง ๆ มากมาย ในขณะที่ กฎหมาย ข้ อ บั งคั บ
เขตอานาจหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสนับสนุนการทางานภายใต้ไอทียังมีข้อจากัดอยู่
ดั งจะเห็ น ได้ จ ากอย่ า งกรณี ห ากมี ข้ อพิ พ าทที่ อาจเกิ ดขึ้ น การตั ดสิ น ความก็ ต้ อ งอิ งหลั ก
กฎหมายที่มีอยู่ซึ่งอาจยังไม่ชัดเจนและครบถ้วนเพียงพอ ทั้งนี้ ในระบบคลาวด์ได้แสดงให้
เห็ นถึงการส่ งเสริมให้ เกิดการค้าที่ ไร้ พรมแดนอย่างแท้ จริง เมื่อมีการค้าขาย และการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ไร้พรมแดนขึ้น บางครั้งจึงเกิดความยากลาบากในการตัดสิ นว่า
ธุร กรรมการค้ า หนึ่ ง ๆ นั้ น ได้ เกิ ด ขึ้ น บนเขตอ านาจของประเทศใดหรื อ ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องได้ทาการประมวลผล หรือ ได้รับการบันทึก ณ ที่ใด เนื่องจาก ระบบคลาวด์ได้ทา
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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การสาเนาข้อมูลไปไว้ยังศูนย์ข้อมูลหลายแห่งที่มีอยู่ ทั่วโลกสาหรับการรองรับ สภาพพร้อม
ใช้งานอย่างทันท่วงที ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการแบบคลาวด์กับผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการคลาวด์
จึงควรจะพิจารณาให้รอบคอบ ถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้ง
ระบบการจ่ายภาษี อาทิ ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น
จะขอเน้น ย้าว่า ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์หรือการบริการแบบคลาวด์ นั้น
เป็นการให้บริการสาธารณะที่มีความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากรให้สามารถปรับขนาด
ได้ ต ามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ เปรี ย บเสมื อ นเช่ น เดี ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารระบบไฟฟ้ า
น้าประปา ก๊าซธรรมชาติ น้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ ซึ่งเป็นความจาเป็นที่ประเทศไทยเราควร
ต้องมีองค์กรกลางที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่กากับดูแลการให้บริการแบบคลาวด์
โดยออกกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐาน รวมทั้งการกากับบังคับใช้
โดยมีบทลงโทษ และบทสนับสนุน ให้เกิดความเหมาะสม ยุติธรรม และ มีความเชื่อมั่นซึ่งกัน
และกั นของผู้ ให้ แ ละผู้ ใช้ บ ริ ก ารคลาวด์ รวมทั้ ง การท าหน้ าที่ เป็ นตั วกลางเพื่ อไกล่ เกลี่ ย
ประนีประนอม หรือให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใช้งานคลาวด์ ทั้งนี้ เพื่อลดการแทรกแซงจากฝ่าย
อานาจต่าง ๆ อาทิ การเมือง และการผูกขาดจากผู้ให้บริการ
ซึ่ งประเด็ น เหล่ านี้ จะสามารถควบคุ ม การให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ เป็ น ไปได้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์โดยองค์กรที่เป็นกลางจากหน่วยงานภาครัฐนี้เอง รวมทั้ง การทาหน้าที่เป็นตัวกลาง
เพื่อไกล่เกลี่ย ประนีประนอม หรือให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใช้งานคลาวด์ องค์กรกลางนี้ เราจะ
เรียกว่า หน่ วยงานด้านกฎระเบี ยบเกี่ยวกับคลาวด์ (Cloud Regulatory Body) จะต้อง
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ผู้แทนจากองค์กรผู้ใช้งานคลาวด์ และองค์กร
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์

6.4 การกู้คืนจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery)
ภัยพิบัติเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบคลาวด์ ประกอบด้วยภัยพิบัติที่เกิดกับสิ่งที่จับต้อง
ได้ทางกายภาพ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การกู้คืนจากภัยพิบัติ
ดาเนินการได้สาเร็จ สิ่งที่ควรทา คือ กระจายการจัดเก็บ ข้อมูลไปไว้ในต่างสถานที่ การทาซ้า
ข้อมูล (Replication) ส่วนสารองข้อมูล (Redundancy) และ การสร้างความทน (Tolerance)
ให้ ระบบ นอกจากนี้ ต้องมีการทาแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติที่เป็นลายลักษณ์ อักษรอย่าง
ชัดเจนในอันที่ จะสามารถปฏิบั ติตามได้ ในเวลาอัน รวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องขึ้น
ประเด็นของการกู้คืนจากภัยพิบัติตามแนวทางดังที่กล่าวมานี้ อาจจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก
ซับ ซ้อนส าหรับผู้ ใช้บ ริการแบบคลาวด์ เพราะไม่ทราบได้ชัดเจนว่าปริมาณการทางานที่
เกิดขึ้นบนระบบคลาวด์ จะเป็นในส่วนใด เกิดขึ้นที่คอมพิวเตอร์ เครื่องใดบ้าง และ ระบบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวอยู่ในเขตอานาจของประเทศใด
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)

50

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

6.5 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security)
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูล ที่เป็นความลับ
ความสอดคล้องตรงกันของข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของธุรกิจ รวมทั้งการมีข้อมูลที่พร้อมใช้งาน
โดยทั่วไป ถ้าองค์กรผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแลและจัดการระบบข้อมูลของตนเอง มักจะ
มีแนวทางการวัดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การควบคุมด้านปฏิบัติการ (Organizational/Administrative Controls) โดยระบุว่า
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ละบทบาทหน้าที่จะสามารถจัดการหรือใช้ข้อมูลงานคอมพิวเตอร์ได้
ในระดับใดบ้าง อาทิ อ่านข้อมูลได้ตามข้อกาหนด เพิ่มข้อมูลได้หรือลบข้อมูลได้ ฯลฯ
2. การควบคุมด้านกายภาพ (Physical Controls) เช่น การจัดการเกีย่ วกับอุปกรณ์
ที่บันทึกข้อมูล
3. การควบคุ ม ด้ านเทคนิ ค (Technical Controls) เช่ น การเข้ ารหั ส ข้ อ มู ล การ
จ าแนกตั ว ตนของผู้ ใช้ ข้ อมู ล เมื่ อ มี ก ารใช้ ร ะบบคลาวด์ ประเด็ น การจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ซึ่งต้องมีการรับประกันความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศให้เทียบเท่ากับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ผู้ใช้จัดการ
เองในแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิม
สาหรับประเด็นที่ผู้ใช้งานแบบคลาวด์ ควรจะดาเนินการพิจารณา เมื่อมีการเปลี่ยน
มาใช้ระบบงานคลาวด์ คือ
1. ความต้องการของกฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Compliance Requirements)
ที่เกี่ย วข้องกับข้อมูล ที่ผู้ ใช้งานคอมพิ วเตอร์ ย้ายไปไว้ บนระบบคลาวด์ จะต้องเป็ นผู้ ระบุ
รายละเอียดข้อมูลที่บันทึกสาหรับการตรวจสอบ การแจ้งเตือน การออกรายงาน รวมทั้งการ
รักษาข้อมูล ซึ่งข้อกาหนดในส่ วนนี้ มักจะไม่ครอบคลุ มอยู่ในเอกสารมาตรฐานข้อตกลง
ระดับการให้บริการที่ออกโดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ดังนั้น ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ จึงควร
จะพิจารณาให้มีการทาเอกสารเพิ่มเติม
2. ในกรณีที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ทาตามเงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศได้ครบตามความต้องการของผู้ ใช้บ ริการ ผู้ ให้ บ ริการแบบคลาวด์ ควรเสนอ
วิธีการที่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะสามารถดาเนินการตรวจสอบได้ ว่ามีการปฏิบัติด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้หรือไม่
3. กรณีที่มีการเข้ารหัสข้อมูลที่จัดทาโดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ผู้ใช้ระบบคลาวด์ที่
เป็ น เจ้ า ของข้ อ มู ล ควรมี สิ ท ธ์ จ ะทราบอั ล กอริ ทึ ม กุ ญ แจการเข้ า และถอดรหั ส ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูลที่ตนเองเป็นเจ้าของ

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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บทที่ 7
บทสรุป
(Conclusion)
ในมาตรฐานปฏิบั ติการบริก ารแบบคลาวด์ (Cloud Services Standard of
Practice) ฉบับบนี้เป็นการกล่าวถึงภาพรวมของการให้บริการแบบคลาวด์ โดยมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมจานวน 7 บท เริ่มตั้งแต่ บทที่ 1 บทนา บทที่ 2 ลักษณะการให้บริการแบบ
คลาวด์ ในประเทศไทย บทที่ 3 ลั ก ษณะงานของผู้ ให้ บ ริก ารแบบคลาวด์ ในประเทศ
ไทย บทที่ 4 ลักษณะงานบริการแบบคลาวด์ในแต่ละประเภทธุรกิจ บทที่ 5 วุฒิภาวะการ
ให้บริการแบบคลาวด์และการวัดผลของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ บทที่ 6 ข้อควรพิจารณาใน
การใช้บริการแบบคลาวด์ และ บทที่ 7 บทสรุป
วัตถุประสงค์ของการจัดทามาตรฐานปฏิบัติการให้บริการแบบคลาวด์คือเพื่อให้มีความ
เข้ าใจที่ ต รงกั น ทั้ งในด้ านความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล และการเตรีย มความพร้ อ ม
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ และผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ของประเทศไทยให้อยู่ในบรรทัดฐาน
เดียวกัน ในปัจจุบันการให้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์ โดยทั่วไป ประกอบด้วย การ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) การให้บริการแพลตฟอร์ม
(Platform as a Service : PaaS) การให้ บ ริ ก ารซอฟต์ แ วร์ (Software as a Service :
SaaS) และบริการอื่น ๆ อาทิ การให้บริการทางธุรกิจ (Business Process as a Service :
BPaaS) เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการแบบคลาวด์ ได้แก่ บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคล หรือองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบคลาวด์ หรือผู้ที่มี
ความประสงค์จะใช้งานคลาวด์ ในประเทศไทย อาทิ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป กลุ่มผู้ที่ทาหน้าที่
รวบรวมบริ การ กลุ่ ม ผู้ ให้ บ ริ ก าร กลุ่ ม โครงสร้ างพื้ น ฐาน กลุ่ ม นโยบาย กฎหมาย หรื อ
กฎระเบียบ สมาคมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขตมาตรฐานปฏิบัติสาหรับการใช้งาน
บริการแบบคลาวด์ฉบับนี้ จะกล่าวถึงลักษณะการให้บริการแบบคลาวด์จากระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยที่มีอุปกรณ์ให้บริการแบบคลาวด์ ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการใช้บริการคลาวด์จากผู้ใช้งาน
คลาวด์ในประเทศไทย นอกจากใน เนื้อหาของมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ใน 7
บทดั งกล่ าว ยั งได้ค รอบคลุ มเนื้ อ หาส าคัญ อาทิ ข้อ ควรปฏิ บัติ เบื้ องต้น ในฝ่ ายผู้ มี ความ
ประสงค์จะใช้บริการแบบคลาวด์ กรณีตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะ
ต่าง ๆ อัตราค่าบริการแบบคลาวด์ หลักในการพิจารณาสาหรับการปฏิบัติงานบนคลาวด์
สาหรับผู้ใช้บริการคลาวด์ รายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีให้บริการแบบคลาวด์แอปพลิเคชัน
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ในระดับสากล ขั้นตอนการใช้บริการแบบคลาวด์ ความพร้อ มของผู้ให้บริการแบบคลาวด์
การกาหนดระดับความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ และการปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดของผู้ให้บริการแบบคลาวด์

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ภาคผนวก ก
ข้อดี ข้อเสีย และประโยชน์ของรูปแบบการให้บริการแบบคลาวด์
(Cloud Service Models) 3 ประเภท
1. การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS)
การให้บริการแบบนี้มีข้อดี ข้อเสีย และประโยชน์ ดังต่อนี้
ข้อดี
- สามารถใช้งานซอฟต์แวร์จากที่ใดก็ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต
- มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้บริการ
- สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
- สามารถเพิ่มปริมาณของทรัพยากรที่ต้องการใช้ได้ตามต้องการ
- มีคุณภาพและความเชื่อถือได้
ข้อเสีย
- มีข้อจากัดด้านความเป็นส่วนตัว
- มีระดับของความเสี่ยง
- การบูรณาการซอฟต์แวร์อาจจะทาได้ยาก
- มีข้อจากัดด้านเสถียรภาพ
- ความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัย
ประโยชน์
- เสียค่าใช้จ่ายเท่าที่ใช้งานจริง
- ผู้ใช้สามารถใช้งานจากอุปกรณ์ไอทีที่แตกต่างกัน
- แอปพลิเคชันสามารถจะแก้ไขได้ตามความต้องการ

2. การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS)
การให้บริการแบบนี้มีข้อดี ข้อเสีย และประโยชน์ ดังต่อนี้
ข้อดี
- ผู้ใช้งานคลาวด์ไม่จาเป็นจะต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เครือข่าย
เครื่องแม่ข่าย ระบบปฏิบัติการ และหน่วยเก็บข้อมูล
- ผู้ใช้สามารถควบคุมแอปพลิเคชันที่จะเปิดใช้งานได้
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ข้อเสีย
- มักผูกติดอยู่กับระบบของผู้ให้บริการ
- มีข้อจากัดในการขยายงานสาหรับผู้ให้บริการบางราย
ประโยชน์
- ไม่ต้องลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยเป็นการเช่าเฉพาะส่วนที่ต้องใช้
- ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสามารถพัฒนาระบบบางอย่างได้เอง
- ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้เครื่องมือ
- สามารถเปลี่ยนแปลงทรัพยากรที่ต้องการใช้ได้ง่าย

3. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS)
การให้บริการแบบนี้มีข้อดี ข้อเสีย และประโยชน์ ดังต่อนี้
ข้อดี
- สามารถเริ่มกิจการได้ด้วยความรวดเร็ว
- สามารถทดลองใช้บริการก่อนดาเนินการจริง
- ประหยัดทรัพยากรในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
ข้อเสีย
- มีข้อจากัดด้านเสถียรภาพ
- ความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัย
- มีข้อจากัดในการบูรณาการผู้ให้บริการหลายราย
ประโยชน์
- สามารถขยายทรัพยากรได้เมื่อต้องการเพิ่ม
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์
- สามารถใช้งานจากได้ที่ใดก็ได้
- ป้องกันความล้มเหลวของระบบที่จะเกิดขึ้นจากจุดเดียว (Single Point of Failure)

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ตัวอย่างข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการแบบคลาวด์
1. ตัวอย่างเงื่อนไขบริการสารองข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Backup)
จัดเป็ นงานให้ บริการแอปพลิ เคชัน ประเภทหนึ่ง ในกลุ่มงานคลาวด์ ที่เรียกว่า การ
ให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS)
1. บริ ก ารส ารองข้ อ มู ล ผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น โปรแกรมซอฟต์ แ วร์ ที่ จ ะช่ ว ยให้
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ สามารถทาการสารองข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อจะส่งข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
2. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มีหน้าที่จัดเตรียมโปรแกรมซอฟต์แวร์สารองข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต ในลักษณะพร้อมใช้งาน เพื่อจะส่งมอบให้ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ในครั้งแรกที่
เปิ ดใช้บ ริการแบบคลาวด์ จากผู้ให้ บ ริการเท่านั้น หลั งจากส่ งมอบแล้ ว ผู้ ใช้บริการแบบ
คลาวด์จ ะต้ องเป็ น ผู้ บ ริห ารจั ดการ และดูแลโปรแกรมด้ว ยตนเอง โดยผู้ ให้ บ ริการแบบ
คลาวด์ จะทาหน้าที่เพียงตอบคาถามจาเพาะที่เกี่ยวข้องกับงานบริการแบบคลาวด์
3. ในการใช้งานบริการแบบคลาวด์ ผู้ ใช้บริการแบบคลาวด์ สามารถลงชื่อเข้าใช้
ระบบงานบริการคลาวด์ โดยใช้ รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บ
รักษาข้อมูลรหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ และผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ตกลงรับผิดชอบต่อ
การกระทา รวมทั้งค่าใช้บ ริการ และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการกระทาใด ๆ
ที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าการกระทานั้น จะเกิดจากผู้ใช้บริการเอง หรือ
จากบุคคลอื่น ยกเว้น กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดในการบุกรุก จากไวรัส หรือจากการ
ปลอมแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ที่เกิดจากการป้องกันแฮ็กเกอร์ที่ไม่รัดกุม
ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ หรือเกิดจากการทุจริตภายในองค์กรของผู้ให้บริการแบบคลาวด์เอง
4. ในขั้นตอนการเข้าถึง และกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้นั้น จะต้องใช้ รหัสผ่านและกุญแจ
เข้ารหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการ ถ้าข้อมูลรหัสผ่านและกุญแจเข้ารหัสข้อมูล สูญหาย จะทาให้
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล และกู้คืนข้อมูลที่สารองไว้ได้ เนื่องจากข้อมูลรหัสผ่านและกุญแจ
เข้ารหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการนั้น ถือเป็นความลับ ซึ่งผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะไม่ทาการ
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ ดังนั้นผู้ให้บริการจึงไม่อาจรับผิดชอบหากรหัสผ่านหรือ
กุญแจเข้ารหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์เกิดสูญหาย
5. ลิขสิทธิ์โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จัดเตรียมให้ในการใช้
บริ ก ารส ารองข้ อ มู ล ผ่ านอิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ การท าส ารองข้ อ มู ล นั้ น ถื อ เป็ น ลิ ขสิ ท ธิ์ข อง
ผู้ให้บ ริการแบบคลาวด์แต่ละราย และผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะไม่สามารถนาโปรแกรม
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หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปจาหน่ายต่อ หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้งานไม่ว่าโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นั้น
จะได้รับการดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม
6. ค่ า ใช้ บ ริ ก ารส ารองข้ อ มู ล ผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ การท า ส ารองข้ อ มู ล นั้ น
ประกอบด้วย ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ และค่าพื้นที่เก็บข้อมูล โดยค่าสิทธิการใช้งาน
ซอฟต์ แ วร์ มี อ ายุ 1 ปี นั บ ตั้ งแต่ วัน เริ่ ม ใช้ บ ริ ก าร หากใช้ บ ริก ารไม่ ค รบระยะเวลา 1 ปี
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ในช่วงที่ไม่ได้ใช้
บริการคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้ ส่วนค่าพื้นที่เก็บข้อมูลจะคิดตามอัตราค่าใช้บริการราย
เดือน และกรณีที่ใช้บริการไม่เต็มเดือนปฏิทินจะคิดค่าพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนนั้นเต็มเดือน
7. ระยะเวลาการใช้บริการแบบคลาวด์ ให้ถือตามที่ระบุในคาขอใช้บริการ และต้อง
ใช้บริการแบบคลาวด์อย่างน้อย 1 เดือน โดยหากมีการระงับการใช้บริการชั่วคราว จะต้อง
ขยายวันสิ้นสุดของสัญญาออกไปให้เท่ากับระยะเวลาที่ระบุในใบคาขอใช้บริการ แต่ทั้งนี้
สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะไม่ได้รับการขยายระยะเวลาสิ้นสุด
ออกไป ยังคงวันสิ้นสุดสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์เดิมก่อนการระงับการใช้บริการ
8. หากผู้ ใช้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ยกเลิ ก ใช้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ก่ อ นครบก าหนด
ระยะเวลาการใช้บ ริการแบบคลาวด์ ตามที่ ได้ระบุไว้ในคาขอใช้บริการ ผู้ ใช้บริการแบบ
คลาวด์ตกลงชาระค่าปรับในอัตรา 50% ของค่าใช้บริการแบบคลาวด์ตามระยะเวลาที่เหลือ
9. หากผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อ ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะ
ต้องแจ้งผู้ให้บริการแบบคลาวด์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อน
ครบกาหนดระยะเวลา ตามที่ระบุในคาขอใช้บริการ หากผู้ใช้บริการแบบคลาวด์มิได้บอก
เลิกใช้บริการอย่างเป็นทางการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการแบบคลาวด์มีความประสงค์ใช้บริการ
ต่อไปอีกคราวละ 1 เดือน และข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 เดือน และหาก
สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์สิ้นสุดลงโดยผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ มิได้บอกเลิกใช้บริการ ให้ถือ
ว่าผู้ใช้บริการแบบคลาวด์มีความประสงค์จะใช้บริการต่อ ดังนั้น ผู้ใ ช้บริการแบบคลาวด์
จะต้องเสียค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อต่อระยะเวลาการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ได้ตกลงกัน
ไว้ดังกล่าว
10. ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ จะสามารถขอระงับใช้บริการชั่วคราวได้ไม่เกิน 60 วัน
จานวน 1 ครั้งต่อสัญญา สาหรับผู้ใช้บ ริการแบบคลาวด์ที่ทาสัญญา ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
เท่านั้น
11. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์
เกิดสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ
12. ผู้ให้บริการคลาวด์ จะไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรมระบบงานหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้บ ริการสารองข้อมูล ผ่ านอิน เทอร์เน็ ต หรือการทาส ารองข้มมูล นั้น มีการรั่ วไหล
ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบหรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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จะเพียงให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการแกะรอยค้นหาโดยนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic) เพื่อ
ตามตั วผู้ ที่ สร้างความเสี ยหายให้ แก่ โปรแกรมงานซอฟต์ แวร์ และข้ อมูลคอมพิ วเตอร์ ข อง
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์
13. กรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ขั ด ข้ อ ง หรื อ ปั ญ หาจากการใช้ บ ริ ก ารส ารองข้ อ มู ล ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต หรือการทาสารองข้อมูลผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ที่มีอานาจติดต่อประสานงาน
ใช้บริการแบบคลาวด์ จะต้องแจ้งผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ทราบโดยเร็ว โดยระบุหมายเลข
รหัสผู้ใช้ (Customer ID) พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
14. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงนี้
ตามที่เห็นสมควร

2. ตั ว อย่ า งเงื่ อ นไขการให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ใ นลั ก ษณะ “การใช้ ง าน
Microsoft Office” ในที่นี้ จะอธิบาย O365 ซึง่ จัดเป็นงานให้บริการแอปพลิเคชัน
ประเภทหนึ่ ง ในกลุ่ ม งานคลาวด์ ที่ เรี ย กว่ า การให้ บ ริก ารซอฟต์ แ วร์ (Software as a
Service : SaaS)
1. ผู้ ใช้บ ริการแบบคลาวด์ จะต้ องปฏิ บั ติ ตามข้อกาหนดของบริษั ท ไมโครซอฟท์
(Microsoft Corporation) ตามที่จะปรากฏในขั้นตอนการเปิดใช้งานสิทธิตามจานวนผู้ใช้
(Activate License/Seat)
2. ผู้ ให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ มี ห น้ า ที่ จั ด ซื้ อ บริ ก าร O365 ให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารเท่ า นั้ น
หลั ง จากผู้ ใช้ บ ริ ก าร ได้ รั บ เอกสารยื น ยั น การใช้ สิ ท ธิ์ ซ อฟต์ แ วร์ โดยอี เมลจากบริ ษั ท
ไมโครซอฟท์ แล้วผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ดังกล่าว จะต้องเป็นผู้บริหารจัดการและดูแลการใช้
บริการ O365 ของ บริษัท ไมโครซอฟท์ ด้วยตนเอง
3. การแก้ ไข/เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว เช่ น ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์ และอี เมล
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ทราบทุกครั้ง
4. บรรดาหนังสือ จดหมาย หรือคาบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ที่จัด
ส่งไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ได้รับ
โดยชอบแล้ว
5. หากผู้ใช้บริการไม่เข้าใช้งานบริการ O365 ผู้ ใช้บริการแบบคลาวด์ ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าใช้บริการคืนทดแทนเป็นจานวนเงิน หรือเครดิตจากผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ในทุกกรณี
6. การคานวณวันหมดอายุการใช้งาน ให้ถือตามการคานวณตามวิธีการคานวณของ
บริษัท ไมโครซอฟท์
7. กรณีที่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ผิดนัดชาระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ สองคราวขึ้นไป และ
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ได้ทาการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการชาระหนี้ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ลงในหนังสือ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะพิจารณาระงับ
การให้บริการต่อสัญญา และ/หรือซื้อบริการ O365 เพิ่มเติม จนกว่าผู้ใช้บริการแบบคลาวด์
จะชาระค่าใช้บริการที่ค้างชาระไว้จนครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะไม่รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ใช้บริการผิดนัดการชาระหนี้
8. หากผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ บอกเลิกการใช้บริการ O365 ผู้ให้บริการแบบคลาวด์
จะไม่คืนค่าใช้บริการที่ชาระล่วงหน้าไว้แล้ว และหากผู้ใช้บริการชาระค่าใช้บริการแบบราย
เดือนนั้น ผู้ใช้บริการยังคงต้องชาระค่าใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ตามระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ในสัญญาใช้บริการจนครบถ้วน
9. การเก็ บ ค่ าใช้ บ ริ ก าร กรณี ที่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ต ามจ านวนผู้ ใช้ (License
Seat) แบบคิดค่าใช้บริการรายเดือน ผู้ใช้บริการจะต้องชาระค่าใช้บริการในแต่ละรอบการ
ซื้อลิ ขสิทธิ์นั้ น ๆ เป็ นรายเดือนจนครบ 12 เดือน โดยนับจากวันที่ ผู้ใช้ บริการได้รับเอกสาร
ยืนยันการใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ทางอีเมล จากบริษัท ไมโครซอฟท์ รวมทั้งกรณีที่ผู้ใช้บริการซื้อ
ลิขสิทธิ์ใหม่หรือการซื้อลิขสิทธิ์เพิ่มด้วย
10. หากผู้ใช้บ ริการประสงค์จ ะใช้บ ริการนี้ต่อไป ผู้ ใช้บริการจะต้องแจ้งให้ บริษั ท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนครบกาหนดระยะเวลาหมดอายุ
การใช้งานตามวิธีการคานวณของบริษัท ไมโครซอฟท์ หากผู้ใช้บริการมิได้แจ้งใช้บริการต่อ
นั้น บริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการไม่มีความประสงค์ จะใช้บริการนี้ต่อไป ซึ่งบริษัทไม่รับผิดชอบ
หากโปรแกรม หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบ หรือเสียหาย
11. หากผู้ ใช้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ประสงค์ จ ะต่ อ สั ญ ญาการใช้ บ ริ ก าร O365 ให้
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ นาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ก่อนได้
12. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะไม่รับผิดชอบปัญหาของบริการ O365 ที่เกิดขึ้นทุกกรณี

3. ตั ว อย่ า งเงื่ อ นไขการให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ใ นลั ก ษณะเครื่ อ งเสมื อ น
(Virtual Machine)
รายละเอียดของเนื้อหาที่จะนาเสนอต่อไปนี้ เป็นเพียงตัวอย่างของแนวทางเบื้องต้นใน
การให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ภ ายใต้ ป ระเด็ น และเงื่อนไขที่ ก าหนดเท่ านั้ น ซึ่ งอาจยั งไม่ ใช้
ประเด็น เงื่อนไขที่ ตายตัว อย่ างไรก็ดี ในทางปฏิ บัติ ที่แท้ จริงนั้น ทั้ งผู้ ให้ และผู้ ใช้บริการ
จะต้องมีความยืดหยุ่นและทาข้อตกลงกันให้ชัดเจนก่อนที่จ ะปฏิบัติจริง ในที่นี้จะกล่าวถึง
เฉพาะตัวอย่างของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) ซึ่ง
จัดเป็นงานให้บริการแอปพลิเคชันประเภทหนึ่ง ในกลุ่มงานคลาวด์ โดยมีลักษณะ ดังนี้

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

59

1. บริการแบบคลาวด์ที่ บ ริ การให้ ใช้ทรัพ ยากรด้านคอมพิ วเตอร์ เช่น เซิร์ฟ เวอร์
เสมือน (Virtual Machine) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า VM ซึ่งผู้ใช้บริการแบบคลาวด์สามารถใช้งาน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
2. ผู้ให้ บริการแบบคลาวด์ มีห น้าที่เตรียมเครื่องเสมือน หรือ VM ให้พร้อมใช้งาน
เพื่อส่งมอบให้ ผู้ใช้บริการในครั้งแรกที่เปิดใช้บริการเท่านั้น หลั งจากส่งมอบ ผู้ใช้บริการ
จะต้องเป็น ผู้บริห ารจัดการ และดูแล VM ด้วยตนเอง โดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะทา
หน้าที่เพียงตอบคาถามจาเพาะที่เกี่ยวข้องกับงานบริการแบบคลาวด์เท่านั้น
3. สาหรับการใช้งานคลาวด์นั้น ผู้ใช้บริการสามารถลงบันทึกเข้า (Login) เข้าระบบ
โดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล
ดังกล่ าวไว้เป็ น ความลั บ และผู้ ใช้บ ริการแบบคลาวด์ยอมรับว่าการกระทาใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายใต้ รหัสผ่าน ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อการกระทา รวมทั้งค่าใช้
บริการ และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดจากการกระทาของผู้ใช้บริการเอง
หรือจากบุคคลอื่น
4. ลิขสิทธิ์โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จัดให้ใน VM ถือเป็น
ลิขสิทธิ์ ของ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ และผู้ใช้บริการไม่สามารถนาโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์
เหล่านั้น ไปจาหน่ายต่อ หรือนาไปให้ผู้อื่นใช้ ไม่ว่าโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์นั้น จะได้รับ
การดัดแปลง หรือไม่ก็ตาม
5. ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารคลาวด์ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบในลิ ข สิ ท ธิ์ โ ปรแกรม หรื อ ซอฟต์ แ วร์
ที่ผู้ใช้บริการนามาใช้งานหรือติดตั้ง หลังจากที่ผู้ให้บริการคลาวด์ได้ส่งมอบเครื่องเสมือน
ไปแล้ว โดยผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในลิขสิทธิ์โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าวเอง
6. ค่าใช้บ ริ การจะคิ ดตามอัตราค่าใช้บ ริการรายเดือน และกรณี ที่ ใช้ ไม่เต็มเดือ น
ปฏิทิน ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะคานวณโดยคิดเฉลี่ยเป็นต่อวัน
7. ระยะเวลาการใช้บ ริ การเครื่องเสมือนให้ ถือตามที่ระบุ ในคาขอใช้บริการ และ
จะต้องใช้บริการอย่างน้อยต้องไม่ต่ากว่า 1 เดือน โดยหากมีการระงับการใช้บริการชั่วคราว
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ จะต้องขยายวันสิ้นสุดของสัญญาออกไปให้เท่ากับระยะเวลาที่ระบุ
ในใบคาขอใช้บริการ
8. หากผู้ใช้บริการเลิกใช้บริการก่อนครบกาหนดระยะเวลาการใช้บริการตามที่ได้
ระบุไว้ในคาขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงชาระค่าปรับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้บริการ
รายเดือนตามระยะเวลาที่เหลือ
9. หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการเครื่องเสมือนนี้ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้ง
ผู้ให้บ ริการแบบคลาวด์ ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาตามที่ระบุในคาขอใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมิได้บอกเลิกใช้บริการ ให้ถือ
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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ว่าผู้ ใช้ บริการมีความประสงค์ใช้ บริการต่อไปอีกคราวละ 1 เดือน และข้อตกลงนี้ จะมีผ ล
บังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 เดือน
10. ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์สามารถขอระงับใช้บริการชั่วคราวได้ไม่เกิน 60 วัน จานวน
1 ครั้งต่อสัญญา สาหรับผู้ใช้บริการที่ทาสัญญาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
11. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการสูญหาย
ไม่ ว่ า กรณี ใด ๆ แม้ ว่ า ผู้ ให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ จะมี บ ริ ก ารส ารองข้ อ มู ล ทุ ก วั น ดั ง นั้ น
ผู้ใช้บริการ จึงควรมีข้อมูลสารองที่เป็นเครื่องเสมือนของตนเองไว้อย่างน้อยจานวน 1 ชุด
เสมอ
12. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรม หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ
บน เครื่องเสมือนมีการรั่วไหล ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบ หรือเสียหายไม่ว่าจะเกิดจาก
เหตุใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการแกะรอยค้นหาตามตัวผู้ที่สร้าง
ความเสียหายให้แก่โปรแกรม และข้อมูลของผู้ใช้บริการ
13. ไฟล์ข้อมูลใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่ เช่น เว็บไซต์ อีเมล และฐานข้อมูล เป็นต้น
หากเกิดการติดไวรัส ไฟล์นั้นอาจจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์
ไม่ต้องแจ้งให้ ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
14. กรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง หรือปัญหาจากการใช้บริการแบบคลาวด์ ผู้ใช้บริการที่มี
อานาจติดต่อประสานงานจะต้องแจ้งผู้ให้บริการคลาวด์ ทราบโดยเร็ว โดยระบุหมายเลข
ลูกค้า (Customer ID) พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
15. กรณี ที่ มี ก ารใช้ ส่ งผ่ า นข้ อ มู ล (Data Transfer) เพิ่ ม เติ ม จากที่ ต กลงกั น ไว้ ใน
สัญญาฉบับนี้ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะคิดค่าใช้บริการเพิ่มตามอัตราที่ผู้ให้บริการแบบ
คลาวด์จะกาหนด
16. ผู้ ให้ และผู้ ใช้ บ ริ การแบบคลาวด์ สามารถพิจารณาเปลี่ ยนแปลงแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ข้อตกลงนี้ ได้ตามที่เห็นสมควร

4. ตัวอย่างเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการแบบคลาวด์
4.1 ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ จะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือผิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งจะต้องไม่กระทาการอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
1. เป็ น แหล่ งแพร่ ก ระจายภั ย คุ ก คาม อาทิ ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์ (Virus)
หนอนคอมพิ ว เตอร์ หรื อ เวิ ร์ ม (Worm) สปายแวร์ (Spyware) ซอฟต์ แ วร์ ส นั บ สนุ น
การโฆษณาหรือแอดแวร์ (Adware) และโทรจัน (Trojan Horse) เป็นต้น
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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2. เป็ น แหล่ งที่ ใช้ในการท าการหลอกลวงทางอิ น เทอร์เน็ ต หรือ ฟิ ช ชิ ง
(Phishing) เพื่อแอบขโมยข้อมูลของผู้อื่น หรือเป็นแหล่งที่ใช้ในการเจาะ หรือโจมตีระบบอื่น ๆ
3. ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิด
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศ
ทั่วโลก
4. ให้บริการในลักษณะที่เป็นระดับเดียวกัน (Peer to Peer) เช่น Bit Torrent
เป็นต้น
5. ให้ บ ริ ก าร Camfrog หรื อ ให้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ที่ น าเสนอถึ ง สื่ อ ลามก
อนาจาร การขายบริการทางเพศ การทาให้ผู้อื่นเสียหาย การพนันทุกประเภทรวมถึงการ
เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ลักษณะเดียวกัน
6. เป็ นแหล่งเผยแพร่รูป ภาพของผู้ อื่น และภาพนั้น เป็นภาพที่เกิดจาก
การตัดต่อ หรือดัดแปลงด้วยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ที่จะทาให้ผู้อื่นนั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอาย
7. เป็นแหล่งที่ใช้ในการทา Commercial Mass E-Mailing หรือ การส่ง
ข่าวขยะ (Spamming) ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ
หรือส่ งไปยั ง Newsgroup User การส่ งอีเมลโดยใช้ที่ อยู่ส่งกลั บที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ
การส่งข้อความลูกโซ่ เพื่อจะทาให้เกิดการตอบกลับจานวนมาก และการส่งขอความซ้า ๆ
เดิม ๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
8. เป็นแหล่งกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายไทย หรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรือทาให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ
สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ
4.2 ผู้ให้ บ ริการแบบคลาวด์ มีสิ ทธิ์ระงับการให้ บริการชั่วคราวได้ทันที โดย
ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้
1. ผู้ใช้บริการใช้เอกสาร หรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ
2. ผู้ใช้บ ริการถึงแก่ความตาย หรือผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการ
หรือผู้ใช้บริการถูกศาลมีคาสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ผู้ใช้บริการใช้บ ริการแบบคลาวด์อย่างผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม
หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ให้บริการคลาวด์ จะได้แจ้งเตือนแล้ว
หรือไม่
4. ผู้ ใช้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ผิ ด นั ด ช าระค่ า ธรรมเนี ย ม และค่ า บริ ก าร
เกินกว่าวันครบกาหนดชาระหนี้ที่ระบุในใบแจ้งหนี้สองคราวติดต่อกัน
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 10-2002)
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5. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ พิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นาบริการไปใช้เพื่อ
แสวงหารายได้ โดยมีเจตนาไม่ชาระค่าธรรมเนียม และค่าใช้บริการ
6. ผู้ให้บริการคลาวด์ มีเหตุที่จาเป็นต้องบารุงรักษา หรือแก้ไขเครือข่ายที่
ใช้ในการให้บริการ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์
4.3 ในระหว่างระงับการให้บริการชั่วคราว ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มีสิทธิ์เรียก
เก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้บริการตามข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุแห่งการระงับการ
ให้บริการชั่วคราวดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ
1. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ สามารถจะเข้าทาการตรวจสอบข้อมูลการใช้
งานของผู้ ใช้ บ ริ ก ารได้ โ ดยไม่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า กรณี ที่ ต รวจสอบแล้ ว พบว่ า
ผู้ใช้บริการมีการใช้งานผิดปกติ หรือกรณีที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ เห็นสมควร ผู้ให้บริการ
คลาวด์ สามารถจะดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดย
ผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ไม่ได้
2. ผู้ให้ บ ริการแบบคลาวด์ เป็นเจ้าของในหมายเลขที่ อยู่ไอพีทั้ งหมดที่
ผู้ให้ บริการแบบคลาวด์ จัดให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ให้ บริการแบบคลาวด์ สงวนสิทธิ์ที่จะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง และเรียกคืนหมายเลขที่อยู่ไอพีตามที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ เห็นสมควร
โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
3. ผู้ใช้บริการ สามารถลงทะเบียนบุคคลที่มีอานาจติดต่ อประสานงานกับ
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ได้ 2 คน หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอานาจติดต่อประสานงาน
ดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งผู้ให้บริการคลาวด์ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร่งด่วน
โดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใด ๆ เนื่องจากบุคคลที่
เคยมี อ านาจติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ผู้ ให้ บ ริ ก ารแบบคลาวด์ ขอใช้ บ ริ ก ารในนามของ
ผู้ใช้บริการ ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ
4. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะทาการระงับหรือบล็อกเลขที่อยู่ไอพีที่ใช้งาน
Traffic ประเภท Bit Torrent หรื อ Camfrog ที่ ขั ดต่ อพระราชบั ญ ญั ติ ว่าด้ ว ยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นเวลา 24 ชม. ถ้าตรวจพบครั้งแรก และจะ
เพิ่มเวลาการบล็อก ครั้งละ 24 ชม. ทุกครั้งที่มีการตรวจพบ สาหรับผู้ใช้บริการรายนั้น ๆ
โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการคลาวด์ไม่ได้
5. เมื่อผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ตรวจพบว่าเลขที่อยู่ไอพีของผู้ใช้บริการใด
ถู ก น าไปใช้ ใ นการท าฟิ ช ชิ ง ผู้ ให้ บ ริ ก ารคลาวด์ จะแจ้ ง ให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารเลขที่ อ ยู่ ไอพี นั้ น
ดาเนินการแก้ไขผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ กรณีที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ไม่สามารถติดต่อ
ผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์ได้ จะทาการแจ้งผ่าน SMS และภายใน 30 นาที หากผู้ใช้บริการยัง
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ไม่ดาเนินการแก้ไข ผู้ให้บริการคลาวด์ จะดาเนินการ Block IP นั้น จนกว่าการแก้ไขจะแล้ว
เสร็จ โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทไม่ได้
6. การแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ
อีเมล ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการคลาวด์ ทราบ
7. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์
ซึ่งส่งไปถึงผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับโดยชอบแล้ว
8. กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดชาระหนี้ตามใบแจ้งหนี้สองคราวขึ้นไป และผู้
ให้บริการแบบคลาวด์ ได้ทาการแจ้งเตือนให้ ผู้ใช้บริการมาชาระหนี้ภายใน 10 วัน นับแต่
วันที่ลงในหนังสือ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ให้บริการคลาวด์ จะระงับการ
ให้ บริการ และบอกเลิกสัญ ญา โดยผู้ให้ บริการคลาวด์ จะไม่อนุญาตให้ ผู้ใช้บริการเข้าถึง
ข้อมูล หรือเซิร์ฟเวอร์เสมือน จนกว่าผู้ใช้บริการจะดาเนินการชาระหนี้ทั้งหมดให้เรียบร้อย
และทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ ใช้บริการ
ผิดนัดการชาระหนี้นั้น
9. หากผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุไว้
ในคาขอใช้บริการ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ขอจะไม่คืนค่าใช้บริการที่ชาระล่วงหน้าไว้แล้ว
10. หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ ผู้ให้บริการ
แบบคลาวด์ จะพิจารณาระงับการให้บริการ และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ โดยในการบอก
เลิกสัญญา ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้ผู้ใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทาใดๆ อันเนื่องมาจากการ
เลิกสัญญานี้ไม่เป็นการล่ วงละเมิดต่อผู้ใช้บริการแต่ประการใด และผู้ใช้บริการยังคงต้องมี
ภาระผูกพันที่จะต้องชาระค่าบริการที่ค้างอยู่ให้ครบถ้วนด้วย
11. ในกรณีที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ พิจารณาระงับการให้บริการ หรือ
สัญญานี้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากเหตุที่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ผู้ใช้บริ การจะต้องชาระค่า
ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่จนครบถ้วน
12. เมื่อมีการเลิกใช้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มีสิทธิ์ลบ
ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ฝากไว้บนซอฟต์แวร์ระบบที่ติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แม่ข่าย
และ/หรืออุปกรณ์ ของผู้ ให้บริการแบบคลาวด์ ได้ทั้งหมดทันที โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ไม่ได้
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