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มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 102002-18) 

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 102002-18)  
อธิบาย รหัสมาตรฐาน 

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้มีการปรับก าหนดระบบ
รหัสมาตรฐานใหม่ โดยมีการเพิ่มกรอบมาตรฐานในตัวเลขล าดับที่ 3 แทนประเภทของมาตรฐานเพ่ือ
ความชัดเจน และเปลี่ยนรหัสสองตัวสุดท้ายซึ่งแทนปีที่จัดท าหรือแก้ไขปรับปรุงจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. 
เพ่ือความเป็นสากล ส่วนปีที่พิมพ์จะแสดงไว้ที่หน้ารองจากปกและหน้าบรรณานุกรม 
รหัสมาตรฐานนี้ วสท. 102002--18 หมายถึง  
 เลข 01  แทน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 เลข 2 แทน การปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐาน  
    กรอบมาตรฐานแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
   เลข  1  แทน การค านวณออกแบบ 
   เลข  2  แทน การก่อสร้าง การติดตั้งหรือการปฏิบัติงาน 
   เลข  3  แทน การอ านวยการใช้ และการบ ารุงรักษา 
   เลข   4  แทน ข้อก าหนดด้านวัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 เลข 006  แทน ล าดับที่ของมาตรฐานในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 เลข 18 แทน ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 
  



 

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 102002-18)  

ค าน า 
 

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพด้าน
วิศวกรรม ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมมาด้านงานวิศวกรรม 
วสท. เป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นผู้น าในการชี้น าสังคมในหลากหลายเรื่องด้านมาตรฐานและงานวิศวกรรม  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อวงการวิศวกรรมในประเทศไทย นโยบายส าคัญของ วสท. ส่วนหนึ่งคือ 
ส่งเสริมการจัดท า ต ารา คู่มือ และมาตรฐานด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพ่ือเป็นแหล่ง
อ้างอิงทีเ่ชื่อถือ และน าไปใช้ประโยชน์เกิดประสิทธิผลต่อบุคคล และวงการวิศวกรรมของไทย 
 วัตถุประสงค์ในการจัดท ามาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ ก็เพ่ือให้วิศวกรและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้อย่างดี 
 วสท. ใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประจ ามาตรฐานและคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน 
ปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ ที่ได้เสียสละเวลาและน าประสบการณ์  ความรู้ ความช านาญต่าง ๆ 
มาช่วยกันปรับปรุงมาตรฐานเล่มนี้จนแล้วเสร็จ หากผู้อ่านมีข้อมูลหรือข้อมูลเสนอแนะเพ่ิมเติม
ประการใด ขอโปรดแจ้งกลับมาที่ วสท. เพื่อปรับปรุงแก้ไขในฉบับต่อไป 

 

 
 (ดร.ธเนศ  วีระศิริ) 

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
วาระป ีพ.ศ. 2560 - 2562 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 102002-18)  

บทน า 
 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทความส าคัญต่อการพลิกฟ้ืน ปรับปรุงและยกระดับ
ประสิทธิภาพการท างานขององค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ซึ่งภาค
ธุรกิจได้มีบทบาทส าคัญมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในการที่จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาล
ดิจิทัลและดิจิทัลไทยแลนด์ในอันที่จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง มีความม่ันคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน อย่างไรก็ดี การน าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ อาทิ การบริการแบบคลาวด์ มาประยุกต์ใช้ให้
ประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ได้นั้น ควรมีรูปแบบหรือมาตรฐานปฏิบัติการเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิง 
และแนวทางในการประกอบการท างานและท าธุรกิจให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานปฏิบัติการให้บริการแบบคลาวด์คือเพ่ือให้มีความเข้าใจที่
ตรงกันระหว่างผู้ใช้และให้บริการแบบคลาวด์ของประเทศไทยให้อยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน ทั้งนี้  
จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการด าเนินงานและธุรกิจต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตและมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อไป ทั้งนี้ ในมาตรฐานปฏิบัติการฉบับนี้ได้เน้นการ
ให้บริการแบบคลาวด์ เช่น การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) การ
ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS) การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a 
Service : SaaS) และ การให้บริการทางธุรกิจ (Business Process as a Service : BPaaS) เป็นต้น 

เนื้อหาภายในมาตรฐานปฏิบัติจะเป็นภาพรวมของการให้บริการแบบคลาวด์ที่ครอบคลุม  
ในประเด็น ลักษณะงานและการให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทย งานบริการแบบคลาวด์ในแต่
ละประเภทธุรกิจ วุฒิภาวการณ์ให้บริการแบบคลาวด์และการประเมินความพร้อมของผู้ให้บริการ
แบบคลาวด์ ข้อควรพิจารณาในการใช้บริการแบบคลาวด์  ขั้นตอนการขอใช้บริการแบบคลาวด์  
การก าหนดระดับความสามารถในการให้บริการแบบคลาวด์ และการปฏิบัติตามข้อก าหนดของผู้ให้บริการ 
แบบคลาวด์ 

คณะผู้จัดท ามาตรฐานปฏิบัติฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานปฏิบัติฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  เป็นกรอบการท างาน 
ที่เป็นหลักการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติร่วมกัน หากผู้ใช้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือพบ
ข้อบกพร่อง กรุณาแจ้งไปยังคณะผู้จัดท าเพ่ือการปรับปรุงในครั้งต่อไป 

       
 

     นาวาอากาศเอก 

ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  ปราณีตพลกรัง   
ประธานคณะกรรมการประจ ามาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ 

พ.ศ. 2561 



 

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 102002-18)  

บทน า 
 

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งนี้ เทคโนโลยีดิจิทัล
จะถูกหลอมรวมและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตและการท าธุรกิจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนผ่านดิจิทัล (Digital Transformation) ที่อาศัยการบริการแบบคลาวด์นั้น จะท าให้เกิด
การเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และ
กระบวนการทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับรัฐบาลได้เอ้ืออ านวยประโยชน์สิทธิทางภาษี 
โดยอาศัยประกาศของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of 
Thailand: BOI) ที่ก าหนดให้มีการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.10 การให้บริการแบบคลาวด์ 
(Cloud Services) ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยมีเงื่อนไขตามที่ก าหนดภายใต้การ
ใช้มาตรฐานปฏิบัติการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Services Standard of Practice) ฉบับนี้เป็นคู่มือ 

แท้จริงแล้ว การบริการแบบคลาวด์ (Cloud Services) จะพลิกโฉมการท างานและการท าธุรกิจ  
ในยุคดิจิทัลอย่างสิ้นเชิง ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การท างานแบบคลาวด์นั้น จะท างานร่วมกันได้
ทั้งระบบทั้งข้อมูล โปรแกรม และฮาร์ดแวร์ การเคลื่อนย้ายโปรแกรมและข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่
อีกระบบหนึ่ง รวมทั้ง การบริหารจัดการการเข้าถึงและเชื่อมต่อข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ทีส่ าคัญอย่างยิ่งนั้นคือต้องมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยก ากับไว้ในระบบบริการแบบคลาวด์ด้วย 

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีความพร้อมรับต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล 
อีกทั้ง เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ต่อไปนั้น คณะผู้จัดท าจึงมีความเห็นว่าสมควรที่จะได้มีการพัฒนามาตรฐานปฏิบัติการให้บริการแบบคลาวด์ 
เพ่ือผู้ใช้และให้บริการแบบคลาวด์สามารถใช้เป็นแนวทางหรือหลักอ้างอิงในการปฏิบัติซึ่งจะท าให้
เกิดความสะดวกและมีประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจอันส่งผลต่อการเจริญเติบโตและมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป 

 
 

  หรับวิศวกร และผู้เ 
รม เนื่องจากมาตรฐานจะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร 

ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ 
พ.ศ. 2561 
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คณะกรรมการอ านวยการ 
วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ. 2560-2562 
 

1. ดร.ธเนศ   วีระศิริ นายก 
2. นายเกชา   ธีระโกเมน อุปนายก คนที่ 1 
3. รศ.ดร.พิชัย   ปมาณิกบุตร อุปนายก คนที่ 2 
4. นายสมจิตร์   เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก คนที่ 3 
5. นายพิชญะ   จันทรานุวัฒน์ กรรมการและเลขาธิการ 
6. นายทศพร   ศรีเอ่ียม กรรมการและเหรัญญิก 
7. ผศ.ชลชัย   ธรรมวิวัฒนุกูร กรรมการและนายทะเบียน 
8. ดร.ธีรธร   ธาราไชย กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
9. นายสินิทธิ์   บุญสิทธิ์ กรรมการและประธานกรรมการสิทธิและ 
   จรรยาบรรณ 
10. ศ.ดร.พานิช   วุฒิพฤกษ ์ กรรมการและประธานกรรมการโครงการ 

  และต่างประเทศ 
11. นางสาวบุษกร   แสนสุข กรรมการและกรรมการกิจกรรมพิเศษ 
12. นายมนูญ   อารยะศิริ กรรมการและประธานวิศวกรอาวุโส 
13. นางสาวศุทธหทัย   โพธินามทอง กรรมการและประธานวิศวกรหญิง 
14. นายกฤตวัฒน์  สุโกสิ กรรมการและประธานยุววิศวกร 
15. รศ.เอนก  ศิริพานิชกร กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรมโยธา 
16. ผศ.ดร.อุทัย  ไชยวงค์วิลาน กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
17. ผศ.ดร.จิรวรรณ   เตียรถ์สุวรรณ กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
18. รศ.ดร.ประจวบ   กล่อมจิตร กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
19. รศ.ดร.ขวัญชัย  ลีเผ่าพันธุ์ กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรม 

  เหมืองแร่โลหะการและปิโตรเลียม 
20. รศ.ดร.อัญชลีพร  วาริทสวัสดิ์  หล่อทองค า กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรมเคมี 

  และปิโตรเคม ี
21. รศ.สุเทพ   สิริวิทยาปกรณ์ กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรม 

  สิ่งแวดล้อม 
22. รศ.พูลพร   แสงบางปลา กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรมยานยนต์ 
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23. ดร.พิศาล   จอโภชาอุดม กรรมการและประธานสาขาวิศวกรรม 
  คอมพิวเตอร์ 

24. รศ.ดร.เสริมเกียรติ   จอมจันทร์ยอง กรรมการและประธานสาขาภาคเหนือ 1  
25. รศ.วิชัย   ฤกษ์ภูริทัต กรรมการและประธานสาขาภาคเหนือ 2 
26. นายจีรวุฒิ   ภูศรีโสม กรรมการและประธานภาคตะวันออก 

  เฉียงเหนือ 1 
27. ผศ.นัฐวุฒิ   ทิพย์โยธา กรรมการและประธานภาคตะวันออก 

  เฉียงเหนือ 2 
28. ดร.กิตติ  จันทรา กรรมการและประธานสาขาภาคตะวันออก 1 
29. นายอิทธิพล  เนธิยคุปต์  สิงขรแก้ว กรรมการและประธานสาขาภาคตะวันออก 2 
30. นางสาววรรณิษา  จักภิละ กรรมการและประธานสาขาภาคตะวันตก 
31. นายธนินท์รัฐ   เมธีวัชรรัตน ์ กรรมการและประธานสาขาภาคใต้ 1 
32. รศ.ดร.อุดมผล   พืชน์ไพบูลย์ กรรมการและประธานสาขาภาคใต้ 2 
33. นายอุทัย   ค าเสนาะ กรรมการกลาง 
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คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ. 2560-2562 
 

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน  ที่ปรึกษา   
2. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์   ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษา 
3. ผศ.ดร.พีรวัฒน์  วัฒนพงศ์  ที่ปรึกษา 
4. ผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ  ที่ปรึกษา 
5. ดร.รัชดา  เจียสกุล                     ที่ปรึกษา       
6. ดร.คเณศ   คัจฉสุวรรณมณี  ที่ปรึกษา   
7. ดร.พาสิทธิ์   หล่อธีรพงศ์  ที่ปรึกษา   
8. ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร  ที่ปรึกษา 
9. ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ ์ ที่ปรึกษา 
10. ดร.ชวลิต ทิสยากร ที่ปรึกษา 
11. นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง  ที่ปรึกษา 
12. นายกุมโชค ใบแย้ม ที่ปรึกษา 
13. นายไชยเจริญ   อติแพทย์  ที่ปรึกษา 
14. นายชัยพร   ทบแป     ที่ปรึกษา    
15. นายนริส   อุไรพันธ์                     ที่ปรึกษา    
16. นายประวิตร  ฉัตตะลาดา  ที่ปรึกษา 
17. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย       ที่ปรึกษา                                                                                    
18. นายปราการ กาญจนวตี  ที่ปรึกษา 
19. นายเพชรไพฑูรย์   กรุงวงศ์  ที่ปรึกษา 
20. นายเฟื่องวิชญ์   โสภารัตน ์  ที่ปรึกษา 
21. นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล  ที่ปรึกษา 
22. นายวิจักขณ์  เศรษฐบุตร  ที่ปรึกษา 
23. นายศรายุทธ   ฉายสุริยะ      ที่ปรึกษา         
24. นายศิริโชติ สิงห์ษา  ที่ปรึกษา 
25. นายสุเมธ อักษรกิตติ์  ที่ปรึกษา 
26. นายสุภัค ลายเลิศ  ที่ปรึกษา 
27. นายสุวัฒน์  หลายเจริญทรัพย์ ที่ปรึกษา 
28. นายอนุศักดิ์  ธีระเรืองไชยศรี ที่ปรึกษา 
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29. Mr.Allan Rasmussen  ที่ปรึกษา 
30. ดร.พิศาล จอโภชาอุดม  ประธาน 
31. ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุช  กรรมการ 
32. นายเกรียงไกร ภูวณิชย ์  กรรมการ 
33. นายดนัยรัฐ   ธนบดีธรรมจารี กรรมการ 
34. นายทรงศิลป์ แพเจริญ  กรรมการ 
35. นายพงศ์สิทธิ์ เรืองสว่าง  กรรมการ 
36. นายพิชัย สุนทรมีเสถียร กรรมการ 
37. นายยิ่งศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์  กรรมการ 
38. นายรัตนพงษ์ จงด าเกิง  กรรมการ 
39. นายวิง  แซ่เหวียน  กรรมการ 
40. ร.อ.พีรพงษ์ วสิษฐ์ธ ารงค์ กรรมการและเลขานุการ 
41. นางสาวแสงดาว   การะภักดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการ 
มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ 

พ.ศ. 2561 
 

คณะกรรมการประจ ามาตรฐาน   
1. พ.อ.ดร.สมเกียรติ   สัมพันธ์ ที่ปรึกษา 
2. น.ต.วิรัตน ์ พ่ึงสาระ ที่ปรึกษา 
3. ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ที่ปรึกษา 
4. ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ที่ปรึกษา 
5. ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ที่ปรึกษา 
6. ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ที่ปรึกษา 
7. ดร.พิศาล จอโภชาอุดม ที่ปรึกษา 
8. ดร.พีรวัฒน์   วัฒนพงศ์ ที่ปรึกษา 
9. ดร.มน ู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษา 
10. ดร.รัชดา  เจียสกุล  ที่ปรึกษา 
11. ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษา 
12. ดร.สุรพันธ์   เมฆนาวิน ที่ปรึกษา 
13. นายไชยเจริญ อติแพทย์ ที่ปรึกษา 
14. นางเมธินี เทพมณี ที่ปรึกษา 
15. นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ที่ปรึกษา 
16. นายวิทมนต์ ภริตานนท์ ที่ปรึกษา 
17. นายสุเมธ อักษรกิตติ์ ที่ปรึกษา 
18. นายอนุศักดิ์   ธีระเรืองไชยศรี ที่ปรึกษา  
19. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์   ปราณีตพลกรัง   ประธาน    
20. ดร.คเณศ   คัจฉสุวรรณมณี กรรมการ 
21. ดร.รัฐนันทน์ นันทิยะกุล กรรมการ 
22. ดร.อดิศักดิ์ ศรีนครินทร์ กรรมการ 
23. นายเกรียงไกร ภูวณิชย ์ กรรมการ 
24. นายชัยพร ทบแป กรรมการ 
25. นายทวีวัฒน์   จันทรเสโน กรรมการ 
26. นายนริส   อุไรพันธ์ กรรมการ 
27. นายเพชรไพฑูรย์   กรุงวงศ์ กรรมการ 



 

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 102002-18)  

28. นายยิ่งศักดิ์   ศรีสุขสวัสดิ์ กรรมการ 
29. นายรังสรรค์   จันทร์นฤกูล กรรมการ 
30. นายวิง   แซ่เหวียน กรรมการ 
31. นายศรายุทธ   ฉายสุริยะ กรรมการ 
32. นายเอกฉัตร บ่ายคล้อย กรรมการ 
33. ร.อ.พีรพงษ์ วสิษฐ์ธ ารงค์ กรรมการและเลขานุการ  

   
คณะ จัดท าร่างมาตรฐาน (Drafting Committee)    
1. น.อ.ศ.ดร.ประสงค์   ปราณีตพลกรัง   ที่ปรึกษา  
2. น.ต.วิรัตน์   พ่ึงสาระ ที่ปรึกษา  
3. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ   หนูไพโรจน์ ที่ปรึกษา  
4. ดร.ศุภเชษฐ์   เพ่ิมพูนวัฒนาสุข ที่ปรึกษา  
5. ดร.ศักดิ์   เสกขุนทด  ที่ปรึกษา  
6. ดร.พจนันท์   รัตนไชยพันธ์ ที่ปรึกษา  
7. นายกระมล   พูลเกษ ที่ปรึกษา  
8. นายกฤษฎา   เปี่ยมพงศ์สานต์ ที่ปรึกษา  
9. นายกิตติพงษ์   อัศวพิชยนต์ ที่ปรึกษา  
10. นายกุมโชค   ใบแย้ม ที่ปรึกษา  
11. นายกุศลมงคล สุวรรณกูฏ ที่ปรึกษา  
12. นายโฆษิต   สุขสิงห์ ที่ปรึกษา  
13. นางสาวชลิตา  เรือนค า  ที่ปรึกษา  
14. นายณรงค์ศักดิ์ บุลสุวรรณ ที่ปรึกษา  
15. นายต้อง ศรีคชา ที่ปรึกษา  
16. นายทินกร อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา  
17. นายธีรวัฒน์  อิสสริยะกุล ที่ปรึกษา  
18. นายนรินทร์ฤทธิ์   เปรมอภิวัฒโนกุล ที่ปรึกษา  
19. นางสาวนันทวัน   วงศ์ขจรกิตติ์ ที่ปรึกษา  
20. นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ที่ปรึกษา  
21. นายพิพัฒน์ เอ่ียมชีรางกูร ที่ปรึกษา  
22. นายไพศาล สินธพ ที่ปรึกษา  
23. นายยศ   กิมสวัสดิ์ ที่ปรึกษา  
24. นายเรือรบ   ติยะชาติ ที่ปรึกษา 
25. นางสาววรุณี   เรืองกิจวณิชกุล ทีป่รึกษา 
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26. นายวิจิตร   เพ่ิมเพียรเสถียรติ ที่ปรึกษา 
27. นางสาววิราภรณ์ นึกรัก ที่ปรึกษา 
28. นายสาโรจน์   ปุญญพัฒนกุล ที่ปรึกษา 
29. นายสิรวัชญ ์ เจริญธรรมพจน์ ที่ปรึกษา 
30. นายสุเมธ ฤทธิมโนมัย ที่ปรึกษา 
31. นายสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง ที่ปรึกษา 
32. นายสุรวี  น้ าหอม ที่ปรึกษา 
33. นายสุวัฒน์   หลายเจริญทรัพย์  ที่ปรึกษา 
34. นายอรรถวุฒิ   ค าประดิษฐ์ ที่ปรึกษา 
35. นายเอกอนันต์   ทองแท้ ที่ปรึกษา 
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บทท่ี 1 
บทน า  

(Introduction) 
 
 

1.1 ความเป็นมา  
 การให้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) หรือการให้บริการ
แบบคลาวด์ (Cloud Services) เป็นแนวความคิดใหม่ของการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) หรือเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งต้องปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจและเทคโนโลยี โดยที่การประมวลผลแบบคลาวด์เป็น
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรไอซีทีแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับกับ
ธุรกิจยุคใหม่ทีพ่ร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันทีทันใด ระบบการจัดการทรัพยากรทางด้าน
ไอซีทีที่ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์นั้น สามารถสนับสนุนให้ธุรกิจเพ่ิมหรือลดและ
ปรับเปลี่ยนการใช้ระบบไอซีทีได้ตามนโยบายของการด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นต้องรอ
การสั่งซื้อหรือติดตั้งอุปกรณ์ไอซีทีใด ๆ เพ่ิมเติม เพราะโครงสร้างของระบบงานไอซีทีได้รับ
การออกแบบให้ท างานอยู่บนระบบเสมือน (Virtualization) ท าให้สามารถเพ่ิมหรือลดและ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบไอซีทีที่ต้องรองรับการท างานของซอฟต์แวร์  และโปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ที่จ าเป็นต่อการใช้งานไอซีทีของธุรกิจที่มีความหลากหลายได้ตาม
ต้องการ 

 ในปัจจุบัน การให้บริการแบบคลาวด์โดยทั่วไป ประกอบด้วย การให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a 
Service : PaaS) การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS) และบริการ
อ่ืน ๆ อาทิ การให้บริการทางธุรกิจ (Business Process as a Service : BPaaS) 

ส าหรับการลงทุนด้านงานให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทยนั้น รัฐบาลไทยได้
ก าหนดกิจการที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ ซึ่งจะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่ก าหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น 
โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออกประกาศ กกท. ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 เรื่อง “นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
ลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564)” กล่าวไว้ในข้อ 5 ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 
ประเภท 7.10 การให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Services) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
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1.  ตั้งอยู่ใน ดาตาเซนเตอร์ (Data Center) ที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC27001 ด้าน
ดาตาเซนเตอร์ ไม่น้อยกว่า 2 ศูนย ์ที่อยู่ในประเทศไทย 

2.  ต้องมกีารเชื่อมต่อระหว่าง ดาตาเซนเตอร์ ทุกศูนย์เข้าด้วยกัน ด้วยความเร็วไม่ต่ ากว่า 
10 Gbps ในทุกเส้นทาง พร้อมมีวงจรส ารองที่มีขนาดเท่ากัน 

3. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC27001 ด้านความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์ (Cloud 
Security) และมาตรฐาน ISO/IEC20000-1 ด้านการให้บริการแบบคลาวด์ทุกดาตาเซนเตอร์
จะต้องเชื่อมต่อกับชุมสายอินเทอร์เน็ต  

ทั้งนี้ จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอเรื่องการให้บริการแบบคลาวด์ใน
หัวข้อ 7.10 นั้น จะเห็นได้ว่าเป็นมาตรการส่งเสริมการลงทุนเฉพาะในส่วนที่เป็นดาตาเซน
เตอร์เท่านั้น โดยยังไม่ได้รวมถึงผู้ที่ใช้บริการคลาวด์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่าง ๆ 
ผู้ที่ ให้บริการคลาวด์แก่ลูกค้า และผู้ที่ ใช้บริการคลาวด์ในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น
คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ จึงมีความเห็นว่าสมควรที่จะได้มีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการแบบ
คลาวด์ซึ่งควรจะครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการดาตาเซนเตอร์ ผู้ที่ใช้บริการแบบคลาวด์ในการ
ให้บริการ และผู้ที่ ใช้บริการแบบคลาวด์ในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น  จึงได้มีการจัดท า
มาตรฐานการให้บริการแบบคลาวด์ฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้และผู้ให้บริการ
แบบคลาวด์ทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและมั่นคงทางเศรษฐกิจ อีกทั้งจะ
เป็นการส่งเสริมการลงทุนจากท้ังในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผลยิ่ง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานปฏิบัติการให้บริการแบบคลาวด์ 
        (Cloud Services Standard of Practice )  
 มาตรฐานปฏิบัตินี้ได้ก าหนดขอบเขตและคุณลักษณะของ “การให้บริการแบบ
คลาวด์” ใหเ้หมาะสมกับการใช้บริการคลาวด์ในบริบทต่าง ๆ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์ส าหรับประเทศไทย ในลักษณะงานปฏิบัติการของ
ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้ บริการแบบคลาวด์ เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการเตรียมความพร้อมผู้ให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud 
Service Provider) และผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ (End Users) ของประเทศไทยให้อยู่ใน
บรรทัดฐานเดียวกัน ทั้งนี้จะให้มีการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดดังข้างล่างนี้ 

1. ระบบมาตรฐานเปิดและการท างานร่วมกันของระบบทั้งข้อมูล โปรแกรม และ
ฮาร์ดแวร์ (Open Standards and Interoperability) 
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2. การเคลื่อนย้ายโปรแกรมและข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง (Portability 
of Workload and Data) 

3. การบริหารจัดการของการเข้าถึงและเชื่อมต่อของข้อมูล  (Data Interface/ 
Accessibility Management)  

 ทั้งนี้ จะมีวิธีปฏิบัติโดยใช้การให้บริการซอฟต์แวร์ที่เป็นฐานในการจัดการโดยได้
ออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมระบบ (Systems Architecture) ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักและ
จะได้กล่าวไว้ในบทที่  4 ที่ เป็นลักษณะงานบริการแบบคลาวด์ในแต่ละประเภทธุรกิจ  
ที่ส าคัญมากก็คือการให้บริการแบบคลาวด์จ าเป็นต้องอยู่บนระบบมาตรฐานเปิดและจะต้อง
เชื่อมโยงและท างานร่วมกันได้ อีกทั้ง ต้องมีความสามารถในการเคลื่อนย้าย และเข้าถึง
ข้อมูลตามเงื่อนไขก าหนดทั้ง 3 ข้อข้างต้น การบริการแบบคลาวด์ในแต่ละประเภทธุรกิจนั้น
ยังสามารถท าการออกแบบให้เชื่อมโยงกันเพ่ือท าให้เกิดบริการธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ ได ้ 
 
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.  กลุ่มผู้ที่ท าหน้าที่ รวบรวมบริการ (Brokers Dealers Suppliers หรือ Service 
Providers) หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ด้วยการ
รวบรวมบริการการประมวลผลแบบคลาวด์จากผู้ให้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์ใน
หลากหลายประเภท เพ่ือจะน ามาเสนอให้ผู้ใช้งาน สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ 

3.  กลุ่มผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ( Infrastructure as a 
Service : IaaS) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS) ผู้ให้บริการ
ซอฟต์แวร์  (Software as a Service : SaaS) และผู้ ให้ บริการ อ่ืน  ๆ บนระบบงาน
คอมพิวเตอร์คลาวด์ เช่น ผู้ให้บริการกระบวนธุรกิจ (Business Process as a Service : 
BPaaS) เป็นต้น 

4.  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure หรือ Landlord) หมายถึง หน่วยงานที่
เป็นเจ้าของโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการให้บริการ และการใช้บริการการประมวลผล
แบบคลาวด์ 
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5.  กลุ่มนโยบาย กฎหมาย หรือกฎระเบียบ หมายถึง หน่วยงานที่ท าหน้าที่เชิง
นโยบาย หรือก าหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล 
หรือเป็นผู้ก าหนดกรอบนโยบาย มาตรการส่งเสริม และมาตรการอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การให้บริการ และการใช้บริการการประมวลผลแบบคลาวด ์

6.  สมาคมหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม หรือ
สนับสนุนธุรกิจ การประมวลผลแบบคลาวด์ รวมถึงหน่วยงาน หรือองค์กรที่ท าหน้าที่สร้าง
กลไกให้เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการ และใช้บริการแบบคลาวด ์

 
1.4 ขอบเขตมาตรฐานปฏิบัติ  
 มาตรฐานปฏิบัติส าหรับการใช้งานบริการแบบคลาวด์ฉบับนี้ จะกล่าวถึงลักษณะการ
ให้บริการแบบคลาวด์ จาก ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ที่มีอุปกรณ์ให้บริการ
แบบคลาวด์เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น ตลอดจนการใช้บริการคลาวด์ จากผู้ใช้งานคลาวด์ในประเทศไทย รวมถึง
แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 
1.5 ค านิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริการแบบคลาวด์  

ค านิยามเกี่ยวกับการประมวลผลแบบคลาวด์นั้น มีความหลากหลาย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่
กับลักษณะการให้บริการ ซึ่งการท าความเข้าใจเกี่ยวกับค านิยามของบริการการประมวลผล
แบบคลาวด์ จะมีความแตกต่างกันออกไป ส าหรับค านิยามของการบริการแบบคลาวด์  
ในมาตรฐานปฏิบัติของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ฉบับนี้ 
คือ 

1.5.1 การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) หมายถึง รูปแบบหนึ่ง
ของการประมวลผลโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านเครือข่ายตามความต้องการได้อย่างสะดวก
รวดเร็วจากทุกแห่งหน และทุกเวลา ทั้งนี้ ผู้ใช้ไม่ต้องบริหารจัดการทรัพยากรเอง ตัวอย่าง
ทรัพยากร เช่น เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย หน่วยเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ประยุกต์และการ
บริการแบบคลาวด์   

1.5.2 การบริการแบบคลาวด์ (Cloud Services) หมายถึง การให้บริการผ่านการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ตามประเภทของการให้บริการหลัก ซึ่งผู้ใช้จะต้องสามารถเข้าถึง
ระบบอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถท างานได้อย่างสะดวกสบาย ประเภท
ของการให้บริการหลัก อาทิ การบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure as a Service : 
IaaS) การบริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS) และการบริการซอฟต์แวร์ 
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(Software as a Service : SaaS) ในกรณีของ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) สพร. จะเน้นให้บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) เช่น การ
บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย และการบริหารจัดการ  

1.5.3  ประเภทของการใช้บริการแบบคลาวด์ (Types of Cloud Services) ในปัจจุบัน 
การใช้บริการแบบคลาวด์จ าแนกออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 

1.  การใช้บริการด้วยตัวเองเมื่อต้องการ (On-Demand Self-Service) หมายถึง 
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์บนคลาวด์ตามขอบเขตของการ
บริการที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ล่วงหน้า เช่น การใช้งานกับหน่วยประมวลผลและหน่วยเก็บข้อมูล
บนระบบคลาวด ์และทรัพยากรอ่ืน ๆ ของระบบคลาวด์ได้ตามความต้องการในช่วงเวลาใดก็ได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องขึ้นกับการดูแลของผู้ควบคุมระบบ แต่เป็นการเชื่อมต่อและสั่งงานผ่าน
ระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการแต่ละรายอย่างอัตโนมัติ 

2.  การเข้าถึงการให้บริการแบบคลาวด์ได้อย่างหลากหลาย (Broad Network 
Access) หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการแบบ
คลาวด์ ได้จากอุปกรณ์หลายชนิดของผู้ ใช้ โดยผ่านกลไกมาตรฐานที่มีการใช้งานบน
แพลตฟอร์มที่ไม่เลือกอุปกรณ์ เครือข่าย เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และเครื่องแม่ข่าย เป็นต้น  

3. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Pooling) หมายถึง ผู้ให้บริการแบบ
คลาวด์เป็นผู้จัดหาทรัพยากรข้อมูล หน่วยประมวลผล และระบบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการ
แก่ผู้ใช้งานจ านวนมาก ด้วยการให้บริการหลายแบบหลายกลุ่ม (Multi-tenant Model) 
และผู้ใช้งานอาจไม่จ าเป็นจะต้องทราบว่าข้อมูลและ/หรือระบบงานคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ของ
ตน มาจากหรือจัดเก็บไว้ที่ใดบ้าง ซึ่งข้ึนอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการ  

4.  ประเภทการใช้งานบริการแบบคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่นและรวดเร็ว 
(Rapid Elasticity) หมายถึง ผู้ให้บริการแบบคลาวด์สามารถให้บริการระบบที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง และหลากหลายตามความต้องการของผู้ ใช้บริการคลาวด์ ในขณะที่ผู้ใช้บริการ
คลาวด์เอง ก็มีความยืดหยุ่นสูงเช่นกันในการเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็ว เสมือนว่า
ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนการเข้าใช้งาน ปริมาณการใช้งานของหน่วยเก็บข้อมูล 
หน่วยประมวลผล และระยะเวลาการใช้บริการแบบคลาวด์  

5.  ประเภทการใช้งานบริการแบบคลาวด์โดยใช้ระบบการวัดงานบริการ 
(Measured Service) หมายถึง การควบคุมและบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องใน
ระบบคลาวด์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ ซึ่งวัดจากระดับการใช้ทรัพยากร
หน่วยประมวลผล หน่วยเก็บข้อมูล แบนด์วิดท์ และจ านวนผู้ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่ การวัดงาน
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บริการในลักษณะนี้ จะอยู่บนพ้ืนฐานของการจ่ายค่าบริการตามปริมาณที่ใช้งานจริง (Pay-
Per-Use หรือ Charge-Per-Use) 

1.5.4  รูปแบบการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Service Provider Model)   
                การให้บริการแบบคลาวด์ตามนิยามของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) หรือ สพร. ไดแ้บ่งออกไว้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
                 รูปแบบที่ 1 เรียกว่า Infrastructure as a Service (IaaS) หมายถึง การให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานหลักของระบบการประมวลผลแบบคลาวด์  (Cloud Computing)  
อันประกอบด้วย ระบบประมวลผลข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย และ
ทรัพยากรพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประมวลผล ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้งานคลาวด์ 
สามารถใช้งานซอฟต์แวร์บนโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์จัดหา
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นด้วยตนเอง  

      รูปแบบที่ 2 เรียกว่า Platform as a Service (PaaS) หมายถึง การให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน และเครื่องมืออ่ืน ๆ ในการใช้งานบริการคลาวด์ เช่น ระบบโปรแกรมงาน
คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และระบบจัดการหรืองานบริการ จากคอมพิวเตอร์ ที่จะเอ้ือ
ให้ผู้ใช้ งานคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างแอปพลิเคชัน บนระบบให้บริการ ที่ผู้ให้บริการแบบ
คลาวด์จัดหาไว้ให้ โดยผู้ใช้งานคลาวด์ไม่ต้องบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานของระบบงานคลาวด์ เครือแม่ข่าย ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบจัดการ
ฐานข้อมูล เพียงแต่ ผู้ใช้งานคลาวด์ จะต้องติดตั้ง และปรับแต่งโปรแกรมซอฟต์แวร์ส าหรับ
แอปพลิเคชันบนคลาวด์ทีผู่้ใช้จะต้องสร้างข้ึนเท่านั้น  
                 รูป แบบที่  3 เรี ยกว่ า  Software as a Service (SaaS) หมายถึ ง ก าร
ให้บริการที่ผู้ใช้งานไม่ต้องบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานคลาวด์ ผู้ให้บริการในระบบ
คลาวด์จัดเตรียมซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปไว้ให้บริการอยู่แล้ว เพียงแต่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ก าหนด
กรอบค่าความต้องการหรือพารามิเตอร์ อาทิ ปริมาณหน่วยประมวลผลข้อมูล หน่วยเก็บ
ข้อมูล เป็นต้น และการบริหารจัดการเพ่ือให้ได้บริการตามวัตถุประสงค์ 
                 รูปแบบที่ 4 เรียกว่า Business Process as a Service (BPaaS) หมายถึง 
การให้บริการทางธุรกิจอย่างเต็มระบบและสร้างอยู่บนบริการแบบคลาวด์ทั้ง 3 รูปแบบที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น (IaaS, Paas, SaaS) ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องก าหนดกรอบค่าความ
ต้องการหรือพารามิเตอร์ และการบริหารจัดการใด ๆ ทั้งสิ้น อาทิ แอปพลิเคชัน G-Chat 
แอปพลิเคชัน G-News เป็นต้น 
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1.6 ลักษณะการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Services Characteristics)   
 คุณลักษณะของการประมวลผลแบบคลาวด์ นั้น เป็นการใช้งานทรัพยากรคอมพิว 
เตอร์ร่วมกันในลักษณะของหน่วยให้บริการ (Service Bureau) นั่นหมายถึงว่า การใช้งาน
หรือการประมวลผลโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านเครือข่ายตามความต้องการได้อย่างสะดวก
รวดเร็วจากทุกแห่งหน ทั้งนี้ ผู้ใช้ไม่ต้องบริหารจัดการทรัพยากรเอง ตัวอย่างทรัพยากร เช่น  
เครื่องแม่ข่าย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และบริการ  ใน 
ขณะทีก่ารบริการแบบคลาวด์ หมายถึง การให้บริการผ่านการประมวลผลแบบคลาวด์ นั้นเอง  

จะเห็นได้ว่า ส าหรับการท างานในรูปแบบของการบริการแบบคลาวด์นั้น โปรแกรม
งานของผู้ใช้งานคลาวด์ ไม่จ าเป็นที่จะต้องท างานอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว แต่อาจจะ
อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ หรือเครื่องแม่ข่ายหลาย ๆ เครื่องที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ โดยผ่านระบบเครือข่าย
สื่อสารอินเทอร์เน็ต หากคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ไม่อยู่ในภาวะจะท างานประมวลผล
ข้อมูลของผู้ใช้งานคลาวด์ในขณะนั้นได้ ก็ยังมีคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ๆ ของผู้ให้บริการ
คลาวด์ที่ท างานแทนต่อไปได้ ในท านองเดียวกันข้อมูลเอกสารก็จะถูกจัดเก็บบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานคลาวด์เข้าถึง
ข้อมูลเอกสารของตน ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานคลาวด์จะได้รับ
อนุญาตให้ท าการแก้ไขงานประมวลผลข้อมูลเอกสารเหล่านั้น ซึ่งเรามักเรียกการท างานแบบ
นี้ว่า การให้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ที่ เน้นให้ความส าคัญกับข้อมูลเอกสาร 
(Document-Centric Cloud Computing Services) 

1.6.1  รูปแบบบริการแบบคลาวด์ (Cloud Service Models) โดยทั่วไปมี 4 แบบ คือ  
                 รูปแบบที่ 1 การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS) เป็น
การให้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์ในระดับแอปพลิเคชัน ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร
อินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) หรือผ่านระบบสื่อสารเครือข่ายเฉพาะที่ 
(Local Area Network : LAN) โดยผู้ใช้บริการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต เป็นต้น ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของผู้ให้บริการ
แบบคลาวด์ แทนการซื้อซอฟต์แวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาและการด าเนินการต่าง ๆ รวมถึงการ
บริการด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งจะด าเนินการโดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ทั้ งนี้ 
ผู้ใช้บริการคลาวด์ สามารถลดภาระในการบริหารจัดการหรือควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐาน
คลาวด์ หรือแม้แต่การควบคุมในแต่ละแอปพลิเคชัน ยกเว้นการก าหนดค่าพารามิเตอร์
อรรถประโยชน์ (Utility Parameters) ที่ผู้ใช้ต้องก าหนดเอง  
           รูปแบบที่ 2 การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS) คือ
รูปแบบที่มีการให้บริการประมวลผลคอมพิวเตอร์ ในที่นี้จะเป็นการให้บริการตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานคลาวด์ ซึ่งขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่พัฒนาและน าไปใช้งานด้วยมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือลดความซับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่จัดเก็บ การบริหารจัดการ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล
อีกด้วย ผู้ใช้ PaaS จะเป็นผู้ก าหนดและเลือก กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ ได้  ตัวอย่างบริการใน  PaaS เช่น Google App Engine, IBM IT 
Factory, Microsoft Windows Azure เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมแอปพลิเคชันและปรับแต่งสภาพแวดล้อม
ของแอปพลิเคชันตามรูปแบบที่ได้รับการก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น ส่วนประเด็นความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนั้น เป็นภาระหน้าที่ร่วมกันของผู้ให้บริการคลาวด์และผู้ใช้บริการ
คลาวด์ สรุปแล้ว PaaS มักเป็นการให้บริการแก่ผู้ใช้งานคลาวด์ที่เป็นนักพัฒนาระบบเป็น
หลัก โดยนักพัฒนาระบบ ที่ เป็นผู้ขอใช้บริการไม่จ าเป็นต้องจัดการระบบโครงสร้างด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตัวเอง เช่น ส่วนเก็บข้อมูลบนเครือข่าย เนื่องจากในส่วนนี้จะเป็น
หน้าที่ของผู้ให้บริการคลาวด์ที่จะเข้ามาจัดการให้  
 รูปแบบที่ 3 การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure as a Service : 
IaaS) คือ รูปแบบการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานในการประมวลผลข้อมูล โดยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Virtualized Hardware) เช่น ส่วน
จัดเก็บเสมือน (Virtual Server Space), การเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Connections), 
แบนด์วิดท์ (Bandwidth), เลขที่อยู่ไอพี (IP Addresses) และอุปกรณ์กระจายการท างาน 
(Load Balancers) รวมถึงอุปกรณ์ เครือข่ายที่ ให้บริการงานประยุกต์ต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการคลาวด์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างการดูแล
และการจัดการสถานที่ รวมถึงการบริหารจัดการองค์ประกอบพ้ืนฐานด้านฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ในฝ่ายผู้ใช้บริการคลาวด์ โดยเปลี่ยนเป็นการใช้ทรัพยากรเสมือนเพ่ือควบคุมการ
บริการและการเชื่อมต่อบริการ ให้แก่ผู้ใช้บริการคลาวด์เอง โดยผู้ใช้บริการคลาวด์จะมีอิสระ
ในการเลือกระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเลือกสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บข้อมูล และ
ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (Security Infrastructure) โดยที่ส่วนใหญ่เดิมก่อนหน้านี้นั้น ผู้ใช้บริการคลาวด์ 
จะต้องด าเนินการจัดเตรียม การดูแลด้วยตนเอง  

รูปแบบที่  4 การให้บริการกระบวนการธุรกิจ (Business Process as a 
Service : BPaaS) หมายถึง การให้บริการทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบและสร้างอยู่บนบริการ
แบบคลาวด์ทั้ง 3 ประเภทที่ได้กล่าวถึงข้างต้น (IaaS, Paas, SaaS) ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่
จ าเป็นต้องก าหนดกรอบค่าความต้องการหรือพารามิเตอร์ และการบริหารจัดการใด ๆ 
ทั้ งสิ้ น  ในปั จจุบั นพบว่า  IBM, Genpact, eBay, Google, YouTube, LinkedIn และ 
Facebook ก็เป็นกลุ่มบริษัทที่ได้ให้บริการ BPaaS นี้อยู่ ซึ่งเป็นการให้บริการออกแบบ
กระบวนการธุรกิจอย่างครบวงจรผ่านทางการให้บริการแบบคลาวด์  
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1.6.2  รูปแบบการใช้บริการแบบคลาวด์ (Deployment Models) สามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 คือ ระบบคลาวด์เฉพาะองค์กร (Private Cloud) จะเป็นคลาวด์
ส่วนตัวที่จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับการท างานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือเฉพาะกลุ่มที่ได้รั บ
อนุญาตเท่านั้น เช่น ระบบคลาวด์ของบริษัทที่ให้บริการเฉพาะพนักงานของบริษัทและเปิด
ให้คู่ค้าที่ติดต่อกับบริษัทเข้ามาใช้งานได้ในบางระบบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ระบบคลาวด์
เฉพาะองค์กรจะมีความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายในระดับที่สูงกว่ารูปแบบบริการอ่ืน ๆ 
ทั้งนี้การเข้าถึงระบบคลาวด์จะต้องผ่านวงจรเช่าส่วนเฉพาะองค์กร (Private Leased Line) 
หรือหากเข้าถึงระบบคลาวด์ผ่านเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) จะต้องมีการ
เข้ารหัสในการเชื่อมต่อเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในระบบคลาวด์เฉพาะองค์กร  

รูปแบบที่ 2 ระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เป็น การให้บริการแบบ
คลาวด์แก่ภาคสาธารณะหรือกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเจ้าของเป็นองค์กรผู้ให้บริการคลาวด์ 
จะเห็นได้ว่า ระบบคลาวด์สาธารณะนั้นจะเป็นการให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย โดยหลัก
ส าคัญคือใช้ทรัพยากรร่วมกัน ตัวอย่างเช่น บริการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ โปรแกรมประยุกต์
ส านั กงาน (Office Applications) และเว็บ เมล (Webmail) หรือ เอกสารออนไลน์ 
(Online Document) ซึ่งก็เป็น SaaS นั้นเอง อย่างไรก็ดี  IaaS และ PaaS ก็มีให้บริการใน
ระบบคลาวด ์สาธารณะเช่นกัน แท้จริงแล้ว ระบบคลาวด์สาธารณะนี้มักมีประเด็นเรื่องความ
มั่นคงปลอดภัยที่ต้องพิจารณา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความมั่นคงปลอดภัยที่ต้องการและ
ยอมรับไดข้องผู้ใช้บริการ  

รูปแบบที่ 3 คลาวด์ชุมชน (Community Cloud)  ผู้ใช้งานคลาวด์จากองค์กร 
ต่าง ๆ มารวมตัวกัน เพราะมีจุดประสงค์ หรือมีความต้องการร่วมกัน เช่น พันธกิจ  
ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ นโยบายและการท าตามกฎเกณฑ์บังคับ
ต่าง ๆ ผู้ให้บริการและรับผิดชอบการบริหารในระบบนี้ อาจจะเป็นองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
หรืออาจจะเป็นหน่วยงานภายนอก หรือประกอบด้วยทั้งสองส่วนก็ได้  

รูปแบบที่ 4 ระบบคลาวด์แบบผสมผสาน (Hybrid Cloud) จะเป็นระบบ
คลาวด์ที่ประกอบด้วยระบบสองระบบหรือมากกว่า ทั้งนี้อาจเป็นระบบคลาวด์เฉพาะองค์กร 
(Private Cloud) ระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) หรือระบบคลาวด์ชุมชน 
(Community Cloud) หรือระบบคลาวด์แบบอ่ืน ๆ โดยที่แต่ละระบบยังคงท าหน้าที่
เช่นเดิม เพียงแต่ระบบเหล่านี้สามารถท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลและโปรแกรมประยุกตก์ันได ้

จากค าอธิบายรูปแบบการใช้บริการแบบคลาวด์ทั้ง 4 รูปแบบข้างต้น เราจะพบว่า
การใช้บริการแบบคลาวด์เป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่อุบัติใหม่ (Emerging Commerce) ทั้งใน
ระดับ ประเทศและสากล ดังนั้น ก่อนจะเลือกน ามาใช้ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 
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1. ก่อนการลงนามในสัญญาใช้บริการคลาวด์ ผู้ใช้บริการระดับองค์กร จึงควร
มอบหมายนักคอมพิวเตอร์ในสังกัด ศึกษารายละเอียดการให้บริการ ประเภท และปริมาณ
การใช้บริการที่พิจารณา อัตราค่าบริการ กรรมวิธีการรับส่งข้อมูลงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน
การช าระเงินค่าบริการ ตลอดจนถึงการน า จ่ายภาษีสรรพากร คุณภาพ และขีด
ความสามารถการให้บริการคลาวด์ ให้เป็นที่เข้าใจโดยละเอียด และถูกต้อง  

2. ส าหรับข้อดีข้อเสีย และประโยชน์การใช้บริการแบบคลาวด์ ในแต่ละ
ประเภท ของรูปแบบบริการแบบคลาวด์ (Cloud Service Models) 4 ประเภท นั้น ซึ่งจะมี
กล่าวถึงไว้ใน ภาคผนวก ก  

 
1.7 ภาพรวมของกรอบมาตรฐานการประมวลผลแบบคลาวด์  (Cloud 
 Computing Framework)  
  ด้วยเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) ท าให้การประมวลผลแบบ
คลาวด์มีความส าคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เช่น หน่วยความจ า 
หน่วยเก็บข้อมูล และยกระดับความรวดเร็ว (Agility) ของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
เช่น ความง่ายในการสร้างโปรแกรมส าเร็จรูป และการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ เหมือนกัน  
ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงการย้ายงานให้บริการแบบคลาวด์จะสามารถกระจาย
ไปตามผู้ให้บริการคลาวด์ที่แตกต่างกันได้ ส าหรับการก ากับการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยที่มีใช้งานกันโดยทั่วไปนั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรูปที่ 1.2 
 

 
 

รูปที ่1.2  แสดงภาพรวมของการก ากับการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัย 
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เนื่องจากในปัจจุบัน (พ.ศ.2559) ประเทศไทย ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการใช้งาน

บริการคลาวด์ ในหัวข้อนี้ จึงเป็นการก าหนดขอบเขตการด าเนินงานของผู้ ให้บริการแบบ
คลาวด์ สามารถจัดหาบริการที่เหมาะสมกับการใช้งาน (Deployment) ของผู้รับบริการบน
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละผู้ให้บริการได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการคลาวด์ ควรจะมีความ
พร้อมในทุกรูปแบบของการให้บริการแบบคลาวด์ กล่าวคือ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ควรจะ
มีความพร้อมในขอบเขตของโมเดลบริการแบบคลาวด์ (Cloud Services Model) ที่ดี และ
พอเพียงแก่การใช้บริการแบบคลาวด์ และกิจกรรมการให้บริการแบบคลาว์จะต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็นการควบคุมโปรแกรมประยุกต์ 
สารสนเทศ การจัดการ เครือข่าย การประมวลผลที่ ไว้วางใจ (Trusted Computing) 
คอมพิวเตอร์และหน่วยเก็บ และการควบคุมเชิงกายภาพ ตามท่ีจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป  

ผู้ ใช้งานสารสนเทศ และแอปพลิ เคชันบนระบบคลาวด์ จึงควรมีทีมงานนัก
คอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการรับรองผู้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ทั้งนี้ 
ทีมงานนักคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานคลาวด์ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลโดย
เคร่งครัด รวมถึงมาตรฐานปฏิบัติ “การบริหารโครงการไอซีที” โดย คณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วาระปี 2557 ถึง 2559 ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ตุลาคม 2559 
ตลอดจนถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ 
ระเบียบการช าระเงินภาษีอาการ ของกรมสรรพากร พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ ที่ยกเว้นมิให้น ากฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. 2549 เป็นต้น  

        1.7.1  การควบคุมด้านความม่ันคงปลอดภัยในระบบคลาวด์ (Cloud Security 
Control)  
                   ประเด็นการควบคุมการบริหารจัดการส าหรับให้บริการแบบคลาวด์ที่มีความ
มั่นคงปลอดภัยนั้น จะเป็นการพิจารณาในหลายส่วนด้วยกัน อาท ิ 

1. แอปพลิเคชัน (Application) : เป็นการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในระดับ
แอปพลิเคชัน ทั้งนี้ จะใช้ประโยชน์จากแนวปฏิบัติตามวัฎจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ
ปลอดภัย (Secured Software Development Life Cycle : SSDLC) อีกทั้ง การควบคุม
การเข้าถึงแอปพลิเคชันจะใช้ตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้เป็นส าคัญ จะเห็นได้ว่า ความมั่นคง
ปลอดภัยในแอปพลิเคชันบนคลาวด์สามารถเพ่ิมระดับได้ โดยการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ 
ด้วยการพิสูจน์ตัวตน และการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยใช้เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะต่าง ๆ 
เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ ม่านตา และ ใบหน้า  
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2. สารสนเทศ (Information) : เป็นการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศเพ่ือให้ด ารงไว้ซึ่ง ความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และความพร้อมใช้งาน เช่น 
การเข้ารหัสข้อมูล  

3. การบริหารจัดการ (Management) : เป็นการบริหารจัดการที่เพ่ิมความ
มั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศ โดยท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามวงรอบที่ก าหนด อันเป็นผลท าให้ผู้ให้บริการ สามารถก าหนด
วิธีการในการลดความเสี่ยงโดยรวมได้ เช่น การใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  

4. การบริหารจัดการเครือข่าย (Network) : เป็นการควบคุมความมั่นคง
ปลอดภัยของเครือข่าย ได้แก่ การใช้อุปกรณ์ป้องกันและตรวจหาการบุกรุก (IPS/IDS), 
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายหรือไฟร์วอลล์ (Firewalls), การตรวจสอบกลุ่มข้อมูลเชิงลึก 
(Deep Packet Inspection), การต่อต้านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ  (Anti-
Distributed Denial of Service) และ การอนุญาตแบบเปิด (Open Authorization : 
OAuth) เป็นต้น 

5. การประมวลผลอย่างไว้ใจได้ (Trusted Computing) : เป็นการควบคุม
ความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ เช่น การมีกลุ่มฟังก์ชัน
การท างานที่ไว้ใจได้ในกลไกของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์  

6. การประมวลผลและหน่วยเก็บข้อมูล (Compute and Storage) : เป็น
การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผล และหน่วยเก็บข้อมูล เช่น โฮสต์เบสไฟร์วอลล์ 
(Host - Based Firewalls) การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และ การปิดบังข้อมูล (Masking)  

7. การบริหารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ (Physical 
Facility Management) : เป็นการควบคุมความม่ันคงปลอดภัยด้านกายภาพ เช่น การเลือก
ที่ตั้งของอาคาร สถานที่ที่ไม่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติและการก่อวินาศกรรม การมี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่   

1.7.2  การปฏิบั ติ ตามกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ องกับการใช้ งานคลาวด์  (Cloud 
Compliance)  

ในหัวข้อนี้จะเป็นการปฏิบัติโดยผู้ ให้บริการแบบคลาวด์ ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด ระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศไทย อาท ิ

1. อุปกรณ์สื่อสารในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ 
จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ที่มีความรู้ ความช านาญ ในสาขาวิชาชีพ ได้แก่ 
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารทีข่ึ้นทะเบียนสภาวิศวกร เป็นต้น 

2. ระบบงานซอฟต์แวร์ประยุกต์คอมพิวเตอร์จ าเพาะ (Cloud Specific Domain 
Standard) ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ควรปฏิบัติในการใช้
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งานแต่ละด้าน ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความเป็นส่วนตัวด้านการอนุญาตใน
การเข้าถึงข้อมูล และด้านอ่ืน ๆ ตามลักษณะการรับบริการ และประเภทข้อมูลข่าวสาร กฎ  
ระเบียบ และกฎหมาย (Law and Regulation) อันประกอบด้วย กฎ ระเบียบ และกฎหมาย 
ที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมธุรกิจบริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2560 เป็นต้น  
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บทที่ 2 
ลักษณะการให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทย 

(Cloud Services Characteristics in Thailand) 
 
 
2.1  ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นในฝ่ายผู้มีความประสงค์จะใช้บริการแบบคลาวด์  

ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtualization) ท าให้การประมวลผลแบบคลาวด์ มี
ความส าคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เช่น หน่วยเก็บข้อมูล 
(Storage) และยกระดับความรวดเร็ว (Agility) ของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น 
ความง่ายในการสร้างโปรแกรมส าเร็จ (Package) และ การใช้งานกับแอปพลิเคชันเดิม 
(Deploy the Same Application) ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงการเคลื่อนย้าย 
(Portability) ลักษณะของการให้บริการแบบคลาวด์ที่สามารถกระจายไปตามโฮสติ้ง 
(Hosting) ที่แตกต่างกันได ้

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการใช้งานบริการแบบคลาวด์ โดยมี 
ผู้ด าเนินธุรกิจนี้ ในประเทศไทยจ านวนไม่มากนัก ดังนั้น งานบางส่วนอาจจะต้องใช้ผู้ให้
บริการจากต่างประเทศและผู้มีความประสงค์จะใช้บริการแบบคลาวด์จึง ควรจะต้อง
จัดเตรียมทีมงานฝ่ายปฏิบัติการเดิมขององค์กร (Existing Business Processing) ที่มี
คุณสมบัติและมีประสบการณ์งานประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กร โดยมีความรู้ 
ทักษะ และช านาญด้านคอมพิวเตอร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความเข้าใจงาน
สื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี อีกทั้งยังควรผ่านการสอบความเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้
งานคอมพิวเตอร์จากองค์กรที่เชื่อถือได้  

ส าหรับผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ต้องค านึงถึงผลส าเร็จในการย้ายโอนระบบงาน
คอมพิวเตอร์ในกระบวนธุรกิจเดิมที่มีอยู่ ไปสู่การใช้บริการแบบคลาวด์จากผู้ให้บริการใน
ประเทศไทย ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ควรจะก าหนดภารกิจที่จะน าไปสู่การใช้บริการแบบ
คลาวด์ขององค์กร (Transition Period Activities) ให้เป็นงานพัฒนางานประมวลผลข้อมูล 
คอมพิวเตอร์เดิม (As Is) ในลักษณะงานบริหารโครงการ (Project Managenent) ที่มี
วัตถุประสงค์ เป้าหมายงานโครงการ กรอบงาน ขั้นตอนงานพัฒนา ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ตลอดจนถึงตัวชี้วัดต่าง ๆ (Success Indicators) งบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการพัฒนางานโครงการ เพ่ือจัดท าเป็นค าอธิบายโครงการ 
(Project Descriptive) ของผู้ใช้บริการ และข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) จากผู้
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ให้บริการตามมาตรฐานปฏิบัติ “การบริหารโครงการไอซีที” โดย คณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท. วาระปี 2557 ถึง 2559 ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ตุลาคม 2559  

หลังจากนั้น เจ้าขององค์กร ที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนงานประมวลผลข้อมูล 
คอมพิวเตอร์เดิมขององค์กรไปสู่การใช้งานแบบคลาวด์ ควรพิจารณามอบหมายงานพัฒนา
โครงการเข้าสู่การใช้งานคลาวด์ดังกล่าว ให้แก่ทีมงานฝ่ายปฏิบัติการเดิมขององค์กร 
(Existing Business Processing) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวแล้ว ไปด าเนินการศึกษา
แนวทางเหมาะสมการใช้บริการคลาวด์จากผู้ประกอบการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud 
Service Provider) ในประเด็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

(ก)  ข้อมูลงานประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์เดิมขององค์กรเจ้าของงานโครงการ 
(Project Owner) ได้แก่ 
-  ขนาด ปริมาณ ประเภท กระบวนงานทางธุรกิจ ของ องค์กร ที่ใช้งานอยู่

ปัจจุบัน 
-  ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีใช้งานอยู่ เดิมขององค์กร รวมถึง

รายละเอียด ในแต่ละซอฟต์แวร์โมดุลและรุ่นที่มีใช้งานอยู่เดิมในองค์กร 
-  ขนาด ปริมาณ ประเภท แฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนธุรกิจ

ขององค์กร ตลอดจนถึงผังไหล (Work Flow Diagram และ Data Flow 
Diagram) และคู่มือปฏิบัติงานของพนักงานเกี่ยวข้องในส่วนงานต่าง ๆ ของ
การท าประมวลผลข้อมูล 

-  โครงแบบทางคอมพิวเตอร์ (Computer Configuration) อาทิ ขนาด 
ปริมาณ ประเภท อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ 
ขององค์กรที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน  

(ข) ข้อมูลงานประมวลผลบนระบบคลาวด์ ที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มีให้บริการ 
และเหมาะสมกันกับงานประมวลผลข้อมูลแบบเดิมขององค์กรเจ้าของงาน
โครงการ ได้แก่ 
-  โครงแบบขั้นต่ า (Minimum Configuration) ของดาตาเซนเตอร์ทั้งใน

ด้านแพลตฟอร์มของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่อสารข้อมูล 
-  แค็ตตาล็อก (Catalog) หรือ โบรชัวร์ (Brochure) ส าหรับการประชาสัมพันธ์

ลูกค้าและส าเนาระเบียบการให้บริการแบบคลาวด์ ตลอดจนส าเนาแบบฟอร์ม
การใช้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 

-  ประกาศหรือระเบียบปฏิบัติในการใช้บริการ หรือการให้บริการแบบคลาวด์ 
แก่ลูกค้า กรณีท่ีเป็นบุคคล และนิติบุคคล 



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์                         17 

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 102002-18)  

-  ลักษณะโครงแบบทางคอมพิวเตอร์หรือโครงสร้างเทคโนโลยี ที่ใช้ในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า (Internal and External Computer Configuration)  

-  ระเบียบ วิธีการหรือขั้นตอนการจ่ายเงิน หรือรับการช าระเงินค่าบริการ
แบบคลาวด์ จากลูกค้าตลอดจนถึงระเบียบวิธีการหรือขั้นตอนการช าระ 
หรือการหักจ่ายภาษีการใช้บริการ หรือการให้บริการแบบคลาวด์แก่
กรมสรรพากร 

-  การรับประกันขีดความสามารถการให้บริการแบบคลาวด์ ด้านคุณภาพ
การให้บริการรวมถึงการชดเชยกรณีผู้ให้บริการไม่สามารถน าส่ง คุณภาพ
งานให้บริการ ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ข้อมูลประกอบการให้บริการแบบคลาวด์แก่ผู้สนใจที่จะใช้บริการ 
-  ตัวอย่างสัญญาการใช้บริการ และเงื่อนไขการใช้งานในระบบการบริการ

แบบคลาวด์ เพ่ือใช้การร่างนโยบายการบริการแบบคลาวด์ ให้เป็นข้อมูล
ส่วนกลางของผู้สนใจจะใช้บริการคลาวด์ ซึ่งโดยปรกติแล้ว ผู้ให้บริการ
คลาวด์ มักจะจัดวางเงื่อนไขการให้บริการที่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะต้อง
ปฏิบัติตาม กรณีตัวอย่างดังที่จะกล่าวถึงในล าดับต่อไป 

-  ขั้นตอนปฏิบัติของผู้สนใจจะใช้บริการแบบคลาวด์ จะต้องด าเนินการรับรู้ 
และ/หรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานให้บริการคลาวด์ที่ฝ่ายการตลาด 
ของผู้ให้บริการคลาวด์จะต้องให้ความรู้ และ/หรือให้การสนับสนุน แก่
ผู้สนใจใช้บริการดังกล่าว ก่อนการลงนามในสัญญาใช้บริการ 

-  อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

(ค) ภายหลังจากการศึกษา รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้บริการแบบคลาวด์ 
ตลอดจนถึงการจัดรูปแบบการใช้งานคลาวด์ที่เหมาะสมกับกระบวนธุรกิจใน
องค์กรของตนแล้ว ก่อนการพิจารณาลงนามในสัญญาการใช้งานคลาวด์จากผู้
ให้บริการคลาวด์ ทีมงานพัฒนาโครงการเข้าสู่การใช้บริการแบบคลาวด์  
ยังจะต้องจัดท าประมาณการต้นทุน (Cost Estimation) เพ่ือหาจุดคุ้มทุน
เปรียบเทียบกับงานประมวลผลข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิม รวมถึงการจัด
ฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนธุรกิจองค์กร จึงจะเข้าสู่การทดลอง
ใช้งานจริงตามแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง หรือกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ทางธุรกิจ (Business Process in Transit) ที่ได้รับการวางแผนไว้เป็นการ
ล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นส าคัญที่ยังต้องพิจารณาประกอบการใช้
บริการแบบคลาวด์ เพ่ิมเติมอีก ดังต่อไปนี้  
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(ค1) ส าหรับการให้บริการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล (Data Security) นั้น 
โดยปกติแล้ว จะได้รับการจัดแบ่ งให้ เป็นภาระหน้าที่ร่วมกันของ 
ผู้ให้บริการคลาวด์ และของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ และเนื่องจากในการ
ใช้งานบริการคลาวด์นั้น ผู้ใช้บริการคลาวด์ จะสามารถลงบันทึก (Login) 
เข้าระบบงานบรกิารคลาวด์ โดยใช้รหัสผ่าน (Password) ที่ ผู้ใช้บริการ 
ก าหนดขึ้นเองดังนั้น ผู้ใช้บริการคลาวด์ จึงเป็นฝ่ายที่จะต้องเก็บรักษา
ข้อมูลรหัสผ่าน ดังกล่าวไว้เป็นความลับ และผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะ
เป็นฝ่ายรับผิดชอบต่อการกระท า รวมทั้งค่าใช้บริการ และความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการกระท าใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านของ
ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าการกระท านั้น จะเกิดจากผู้ใช้บริการเอง หรือจาก
บุคคลอ่ืน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดในการบุกรุก จากไวรัส
หรือจากการปลอมแปลง รหัสผ่าน ของ ผู้ใช้บริการคลาวด์ที่เกิดจากการ
ป้องกันผู้บุกรุกที่ไม่รัดกุมของผู้ให้บริการคลาวด์ หรือเกิดจากการทุจริต
ภายในองค์กรของผู้ให้บริการคลาวด์เอง 

 (ค2) ปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการใช้งานบริการแบบ
คลาวด์ ถึงแม้ว่าจะมีผู้ให้บริการแบบคลาวด์ซึ่งมีระบบงานประยุกต์ไว้
ให้บริการอยู่บนคลาวด์แล้วมากพอสมควร อย่างไรก็ตาม ควรจะต้องมี
หน่วยงานกลาง ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลความเหมาะสม
และก าหนดกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายละเอียดในสัญญาให้บริการ
แบบคลาวด์ควรเป็น อย่างไร ส าหรับกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแก่
ผู้ใช้งานคลาวด์ อาจยังไม่มีก าหนดไว้ในสัญญาให้บริการเป็นที่ชัดเจน  
จึงมีความจ าเป็นจะต้องใช้วิธีการเจรจาต่อรอง (Negotiation) ในกรณี
เกิดความผิดพลาดดังกล่าวขึ้นจากฝ่ายผู้ให้บริการคลาวด์ ด้วยเหตุนี้ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะมีหน่วยงานกลางเข้ามาก ากับดูแลในกรณี
ดังกล่าวนี้ 

 (ค3) ส าหรับการลงนามในสัญญาใช้งานคลาวด์ในประเทศไทยนั้น อาจมีการ
ท าการขายซ้ าหรือขายต่อ (Resales) ไปให้แก่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์
ต่างประเทศได้อีกด้วย ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นได้ในภายหลัง ผู้ใช้งานคลาวด์จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษา
ขั้นตอนการน าส่งภาษีสรรพากร และภาษีศุลกากรให้เป็นที่ถูกต้องเข้าใจ
กันดีก่อนการลงนามในสัญญาใช้บริการแบบคลาวด์ 

(ค4) การลงนามในสัญญาใช้งานคลาวด์นั้น ควรจะพิจารณาใช้สัญญาให้บริการ
ที่เป็นภาษาไทย เนื่องจากการด าเนินกิจการในประเทศไทยนั้นจะต้อง
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ขึ้นศาลไทยและคู่สัญญาจะต้องจัดแปลสัญญางานคลาวด์ของตน กรณีที่
เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย ก่อนการพิจารณาจากศาลไทย ซึ่ง
อาจใช้เวลานานหลายปี ในการจัดแปลภายหลัง ซึ่งจะต้องได้รับการ
รับรองจากสถานทูตไทย หรือสถานทูตอังกฤษในความถูกต้องของข้อ
สัญญาฉบับแปลดังกล่าว 

 
2.2  กรณีตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะ “งานส ารอง 
       การจัดเก็บข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต”  

 การให้บริการส ารองการจัดเก็บข้อมูล (Backup) ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์สามารถท าการส ารองการจัดเก็บ
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เพ่ือจะส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการคลาวด์ไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ได้ในลักษณะการท าการส ารองและจัดเก็บ
ข้อมูล ซึ่งจัดเป็นงานให้บริการแอปพลิเคชันประเภทหนึ่งในกลุ่มงานคลาวด์ ที่เรียกว่า  
การให้บริการซอฟต์แวร์  (Software as a Service : SaaS) โดยมีตัวอย่างเงื่อนไขการ
ให้บริการดังในภาคผนวก ข 

 
2.3  กรณีตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะ “งานจัดท า 
       การจอง (Booking) หรือการส ารองห้องพัก (Room Reservations)”  

เป็นงานให้บริการส ารองห้องพัก ห้องประชุม ห้องชุดคอนโดฯ ห้องสอบ หรือ
ห้องเรียน ให้แก่ผู้มาใช้บริการหอพัก ห้องชุด อาคารชุด โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือ
สโมสรกีฬาต่าง ๆ และจัดเป็นงานให้บริการแอปพลิเคชันประเภทหนึ่ง ในกลุ่มงานคลาวด์  
ที่เรียกว่า การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS) 
 
2.4  กรณีตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะ “การใช้งาน 
       ซอฟต์แวร์ส านักงาน”  

ในที่นี้จะยกตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ส านักงานที่ชื่อว่า Microsoft Office ของ
บริษัท ไมโครซอฟท์ โดยกลุ่มพนักงานของผู้ใช้งานคลาวด์แต่ละคน จะสามารถเรียกใช้ 
แฟ้มข้อมูลงานที่อยู่ระหว่างใช้งานของตนเอง จากที่ใดก็ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าถึงสถานภาพ
แฟ้มข้อมูลล่าสุดของแต่ละคนได้ทีเ่ซิร์ฟเวอร์ ของผู้ให้บริการคลาวด์ ซึ่งได้รับการจัดเป็นงาน
ให้บริการแอปพลิเคชันประเภทหนึ่งในกลุ่มงานคลาวด์ ที่เรียกว่า การให้บริการซอฟต์แวร์ 
(Software as a Service : SaaS) ดังตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการในภาคผนวก ข 
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ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มีหน้าที่จัดซื้อบริการ Microsoft Office 365 หรือ 
O365 ให้ผู้ใช้บริการเท่านั้น และหลังจากผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ได้รับเอกสารยืนยันการใช้
สิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยอีเมล จากบริษัท ไมโครซอฟท์ ตามที่จะปรากฏในขั้นตอนการเปิดใช้
งานสิทธิตามจ านวนผู้ ใช้  (Activate License/Seat) ของบริษัท  ไมโครซอฟท์ แล้ ว
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ดังกล่าว จะต้องเป็นผู้บริหารจัดการและดูแลการใช้บริการ O365 
จาก บริษัท ไมโครซอฟท์ ด้วยตนเอง ส าหรับการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลผู้ใช้บริการคลาวด์จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้
ให้บริการคลาวด์ ทราบด้วยทุกครั้ง 

อย่างไรก็ดี ยังมีกรณีตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ในส านักงานที่เป็นบริการแบบคลาวด์ของบริษัทอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ บริษัท IBM, 
Google และ Amazon เป็นต้น 
 
2.5  กรณตีัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะ “เครื่องเสมือน  
       (Virtual Machine : VM)”  

เป็นบริการให้ใช้ทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ เช่น เซิร์ฟเวอร์เสมือน (Virtual Machine) 
หรือ VM ซึ่งผู้ใช้บริการแบบคลาวด์สามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ จัดเป็นงาน
ให้บริการแอปพลิเคชันประเภทหนึ่งในกลุ่มงานคลาวด์ที่เรียกว่า การให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS)  ดังตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการดังใน
ภาคผนวก ข 
 
2.6  กรณีตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะอื่น ๆ ทั่วไป  

เป็นเงื่อนไขทั่วไปที่ก าหนดให้เป็นภาระรับผิดชอบของผู้ ใช้บริการแบบคลาวด์  
ว่าจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ผิดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ขัดต่อจารีตประเพณีและศีลธรรมอัน
ดีของสังคม หรืออ่ืน ๆ เช่น เป็นแหล่งแพร่กระจายของซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย หรือเป็น
แหล่งที่ใช้ในการท าซอฟต์แวร์หลอกลวงหรือฟิชชิง (Phishing) เพ่ือแอบขโมยข้อมูลของ
ผู้อื่น หรือเป็นแหล่งที่ใช้ในการเจาะ หรือโจมตีระบบอื่น ๆ เป็นตัน  
 
2.7 อัตราค่าบริการแบบคลาวด์  

อัตราค่าบริการแบบคลาวด์นั้น ผู้ให้บริการแบบคลาวด์อาจคิดเป็นอัตราคงที่ต่อเดือน 
เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสามารถพิจารณาใช้บริการแบบคลาวด์เป็นรายเดือนหรืออาจจะมี 
ค่าบริการแบบครั้งคราวตามความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์อาจ
คิดค่าบริการเป็นลักษณะการใช้บริการในแต่ละประเภทของการให้บริการ เช่น พ้ืนที่จัดเก็บ 
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การใช้งานของซีพียู และเลขที่อยู่ไอพีสาธารณะ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์พิจารณา
ลงนามใช้บริการเป็นระยะยาว เช่น หนึ่งปีก็อาจจะมีส่วนลดให้ผู้ใช้บริการตามที่ผู้ให้บริการ
ก าหนดไว้  
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บทท่ี 3 
ลักษณะงานของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทย 

(Characteristic of Cloud Services Provider in Thailand) 
 
    
3.1 การบริหารจัดการการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Services Management)  

ปรกติแล้ ว การบริหารจัดการการให้บริการแบบคลาวด์  (Cloud Services 
Management : CSM) จะประกอบด้วยฟังก์ชันที่ เกี่ยวข้องกับการบริการแบบคลาวด์
ทั้งหมด ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับการจัดการและการปฏิบัติการกับการให้บริการ หรือการ
รับค าร้องขอจากผู้ใช้งานคลาวด์ ในรูปที่ 3.1 แสดงการจัดการการให้บริการแบบคลาวด์ 
ที่สามารถอธิบายได้จากมุมมองของส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ (Business Support) ให้แก่ 
ผู้ใช้งานคลาวด์ ส่วนจัดเตรียมและก าหนดค่าพารามีเตอร์การใช้งานคลาวด์ (Provisioning/ 
Configuration) และส่วนโยกย้ายหรือท างานร่วมกัน (Portability/Interoperability)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   รูปที่ 3.1  แสดงการบริหารจัดการการให้บริการแบบคลาวด์ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์  
                (Cloud Provider-Cloud Services Management)     
              
 โดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ นอกจากการบริหารจัดการการให้บริการแบบคลาวด์ดัง
รูปที่ 3.1 แล้วนั้น ผู้ให้บริการแบบคลาวด์จะต้องมีทีมงานนักคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการรับรอง 
ผู้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง  
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3.1.1  ส่วนสนับสนุนทางธุรกิจ (Business Support Team) ของผู้ให้บริการแบบ
คลาวด์เป็นส่วนสนับสนุนให้บริการทางธุรกิจผ่านระบบคลาวด์ มีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 

1. การบริหารจัดการผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ (Customer Management) 
ได้แก่ การจัดการชื่อบัญชีลูกค้า เปิด ปิดและยกเลิกบัญชี จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้งาน จัดการ
ความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยการเปิดบริการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ปัญหาให้ลูกค้า และอ่ืน ๆ  

2. การบริหารจัดการสัญญาใช้บริการแบบคลาวด์ (Contract Management) 
ได้แก่ การจัดการสัญญาบริการ การติดตั้ง การเจรจาต่อรองปิดและยกเลิกสัญญา และอ่ืน ๆ 

3. การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ได้แก่ การตั้ง
ค่าพารามี เตอร์ที่ เกี่ยวข้องและจัดหมวดหมู่การให้บริการการก าหนดรหัสบัญชีลูกค้า 
(Accounting Code) และอ่ืน ๆ 

4. การบัญชี และการเรียกเก็บเงินรายเดือน (Accounting and Billing) ได้แก่ 
การจัดการข้อมูลการช าระเงินของลูกค้า การจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ ขั้นตอนการรับช าระ
เงิน ติดตามใบแจ้งหนี้ และอ่ืน ๆ 

5. การรายงาน และการตรวจสอบ (Reporting and Auditing) ได้แก่ การตรวจสอบ 
การใช้งานของลูกค้า สร้างรายงานสรุปจากการลงบันทึกงานคอมพิวเตอร์ (Computer 
Logging) และอ่ืน ๆ 

6. การก าหนดราคาและการจัดอันดับ (Pricing and Rating) ได้แก่ การประเมิน
บริการแบบคลาวด์และก าหนดราคา จัดการกับโปรโมชั่นและกฎระเบียบก าหนดราคา ขึ้นอยู่กับ
รายละเอียดการใช้งานคลาวด์ของผู้ใช้ และอ่ืน ๆ  

3.1.2  ส่วนการจัดเตรียม และก าหนดโครงแบบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (Provisioning 
and Configuration) ในส่วนงานของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มีลักษณะที่ส าคัญดังนี ้

1. การจัดเตรียมการบริการอย่างรวดเร็ว เช่น การปรับใช้บริการแบบคลาวด์
แบบอัตโนมัติตามที่มีการร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นการขอใช้บริการ ขอใช้ทรัพยากร ขอเพ่ิม
สมรรถนะระบบคลาวด์ 

2. การขอเปลี่ยนแปลงทรัพยากร เช่น การปรับการตั้งค่าหรือโครงแบบ 
(Configuration) จัดเตรียมทรัพยากรส าหรับการซ่อมแซม การปรับอัพเกรด และการน า
โหนดใหม่เข้าร่วมในระบบคลาวด์ 

3. การตรวจสอบและการรายงาน เช่น การส ารวจและมีการตรวจสอบ
ทรัพยากรเสมือน (Discovering and Monitoring) การตรวจสอบการปฏิบัติการและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการรายงานผลการปฏิบัติงานของระบบคลาวด์ 

4. การวัดปริมาณการใช้งาน เป็นการวัดปริมาณการเข้าใช้ระบบและระดับ
ของการให้บริการแบบคลาวด์ เช่น ปริมาณการจัดเก็บข้อมูล ปริมาณการประมวลผล ขนาด
ช่องสัญญาณและจ านวนบัญชีผู้ใช้งานแบบคลาวด์ 
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5. การจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ ครอบคลุมข้อตกลงระดับการ
ให้บริการขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพการให้บริการแบบคลาวด์ การ
ตรวจสอบข้อตกลงระดับการให้บริการ การบังคับใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการแบบคลาวด์ 
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

3.1.3  ส่วนย้ายการท างานในระบบและท างานร่วมกัน (Portability and 
Interoperability) ในระหว่างผู้ให้บริการแบบคลาวด์หลายราย   

 ปรกติ การยอมรับเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ มักจะขึ้นอยู่กับ
กรรมวิธีที่ระบบคลาวด์จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพและรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบงานให้แก่ผู้ใช้งานคลาวด์ได้มากน้อยอย่างไร ซึ่งจะมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  ความสามารถในการย้ายการท างานในระบบ การถ่ายโอนข้อมูล และ  
การท างานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง 

2.  การแก้ไขปัญหาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการท างานในระบบและ
การถ่ายโอนข้อมูลโดยไม่สูญหาย 

3.  การด าเนินการให้บริการแบบคลาวด์ตามความคาดหวังของผู้ใช้ในประเด็น
ของสามารถถ่ายโอนข้อมูลหรือการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของระบบคลาวด์ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

4.  ผู้ ให้บริการแบบคลาวด์  ควรเตรียมเครื่องมือที่ เกี่ยวข้องตลอดจนถึง
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ เพ่ือสนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูลในการท างานร่วมกับผู้ใช้บริการ
แบบคลาวด์  

5.  ผู้ให้บริการแบบคลาวด์สามารถย้ายการท างานในระบบและถ่ายโอนข้อมูล
ทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการหยุดให้บริการไปยังเครื่องเสมือน (Virtual Machine) 
ได้อย่างเต็มรูปแบบในทันที หรือช่วยท าข้อมูลส าเนาต้นฉบับหรืออิมเมจ (Image) ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการรายหนึ่งส่งไปยังผู้ให้บริการอีกรายหนึ่ง    

 
 

3.2  แนวทางปฏิบัติที่ดี ในการย้ายแอปพลิเคชันจากระบบงานเดิมไปยังระบบ 
        คลาวด์ (Application Migration Best Practices)  

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการด าเนินการวางแผนย้ายแอปพลิเคชันจากระบบงาน
เดิมขององค์กรขึ้นใช้บนระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการคลาวด์และผู้ประสงค์จะใช้บริการแบบ
คลาวด์ควรจะมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

3.2.1  การประเมินแอปพลิเคชัน ของระบบงานเดิม (Legacy Application 
Assessment) มีประเด็นที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 
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1. วิเคราะห์แอปพลิเคชัน เพ่ือตรวจสอบรูปแบบสถาปัตยกรรมตลอดจน
ประเมินความยากง่าย และแนวทางที่จะต้องด าเนินการในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
แอปพลิเคชันจากระบบงานเดิม (As Is) ก่อนท าการย้ายไปใช้บนระบบคลาวด์ (To Be) 

2. ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์และความเสี่ยงขั้นพ้ืนฐานของแอป
พลิเคชัน ซ่ึงเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์  

3. การเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชันระบบงานเดิม ไปสู่แอปพลิเคชันใหม่บน
ระบบคลาวด์ 

4. ด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันใหมใ่ห้อยู่ในรูปแบบมัลติเทียร์แพลตฟอร์ม 
เป็นแนวด าเนินการส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปใช้งานบนระบบคลาวด์ ตัวอย่าง เช่น 
แยกแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลโดยใช้มิดเดิลแวร์ การจัดท าเซริ์ฟเวอร์ส่วนหน้า (Front-
end Server) โดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือใน
การใช้งานคลาวด์ และอาจสามารถใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ร่วมกับแอปพลิเคชันที่ท า
การย้ายบนระบบงานคลาวด์ได้ 

5. กรณีที่ด าเนินการย้ายระบบงานไปใช้บนคลาวด์แล้ว ผู้ประสงค์จะใช้งาน
คลาวด์ เห็นว่า ยังไม่เป็นประโยชน์มากพอ ผู้ประสงค์ใช้งานคลาวด์จะสามารถกลับมาใช้
แอปพลิเคชันระบบงานเดิมได้ 

3.2.2  รายการตรวจสอบการประเมินแอปพลิเคชัน (Application Assessment 
Checklist) ก่อนการย้ายระบบงานเดิมของตนเอง เข้าสู่ระบบงานคลาวด์  ผู้ประสงค์จะใช้
งานคลาวด์ ควรพิจารณาคุณสมบัติแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ ของผู้ให้บริการคลาวด์
และท าการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับระบบงานเดิมของตนเอง ในประเด็นต่อไปนี้  

1. การจัดท ารายการของแอปพลิ เคชันของระบบงานเดิมทั้ งหมด โดยมี 
รายละเอียด ของวัตถุประสงค์กรณีที่ต้องใช้ และความส าคัญต่อธุรกิจ เพ่ือจัดท ารายการของ
แอปพลิเคชันที่ควรยกเลิกหรือเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน 

2. การก าหนดระดับความส าคัญของข้อมูลส าหรับแต่ละแอปพลิเคชัน ในการ
ประเมินความเสี่ยงของความเสียหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น เช่น จากการโจรกรรมข้อมูล 
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อบริษัท ลูกค้าหรือของผู้ถือหุ้น 

3. การจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานธุรกิจ และเทคนิคของแต่ละ 
แอปพลิเคชันบนคลาวด์ (Assess Applications) ว่าจะมีปัญหาหรือประสิทธิภาพ การท างาน
อย่างไร จ าเป็นต้องท าการย้ายขึ้นไปด าเนินงานบนระบบคลาวด์ หรือไม่ โดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติการก ากับดูแล และข้อก าหนดการรักษาความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ของตนเอง
บนคลาวด์ด้วย 

4. การจัดท าล าดับความส าคัญของแอปพลิเคชัน เพ่ือก าหนดสถาปัตยกรรม
การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบงานเดิม ได้แก่ ภาษาการเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล  
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การใช้ซอฟต์แวร์ท าหน้าที่ เป็นตัวกลางตัวประสานกับแอปพลิเคชันการตั้งค่าเครือข่าย  
การตรวจสอบผู้ใช้ การควบคุมส่วนติดต่อผู้ใช้ เป็นต้น 

5. การตัดสินใจด าเนินงานขั้นต้น (Preliminary Decision) ท าการพิจารณาและ
ก าหนดรายการที่ต้องเริ่มต้นด าเนินการส าหรับการย้ายคลาวด์ โดยพิจารณาจากความ
ซับซ้อนของโปรแกรม ความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุน และล าดับ
ความส าคัญทางธุรกิจ 

6. การพิจารณาหารือการจัดล าดับรายการของแอปพลิเคชันที่เหลือ ที่ต้องท า
การย้ายไปใช้บนระบบคลาวด์ โดยพิจารณาจากความซับซ้อน ความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้
ด าเนินการย้ายระบบ ผลตอบแทนจากการลงทุน และล าดับความส าคัญทางธุรกิจ 
 
3.3  เทคนิควิธีแนวใหม่ส าหรับการประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ (Application 
       Modernization Techniques) ในที่นี้จะเป็นการประเมินแอปพลิเคชันของ
ระบบ งานเดิม  เพื่อท าการตรวจสอบเทคนิคการด าเนินการย้ายแอปพลิเคชันไปใช้บนระบบ
คลาวด์ อาจพิจารณาได ้4 แนวทางดังต่อไปนี้ 
 แนวทางที่ 1 การเปลี่ยนแทนทั้งหมด (Replace) พิจารณาจากการจัดท าล าดับ
ความส าคัญของธุรกิจว่า มีความคุ้มค่าในการสร้างหรือจัดหาแอปพลิเคชันใหม่มาทดแทน 
 แนวทางที่ 2 การเปลี่ยนแทนบางส่วน (Reshot) ผู้ประสงค์จะใช้งานคลาวด์ อาจจะ
สามารถคัดลอกและติดตั้งบางส่วน ในบางแอปพลิเคชันของระบบงานเดิม สามารถท าการ
คัดลอกและท าการติดตั้งบนสภาพแวดล้อมของระบบคลาวด์ ซึ่งอาจต้องท าการตั้งค่าหรือไม่
ก็ได้ ในกรณีที่จะต้องท าการทดสอบ หรือการเปลี่ยนแปลงเลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ของ
เครือข่ายนั้น ๆ  
 แนวทางที่  3 การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (Refactor) การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ซอฟต์แวร์ให้อยู่รูปแบบที่มีหลายระดับ เพ่ือให้สามารถใช้งานบนเครื่องเสมือน ของระบบ
คลาวด์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ความน่าเชื่อถือและขยายขีดความสามารถให้สูงขึ้น 
 แนวทางที่ 4 การออกแบบใหม่ (Redesign) ถ้าแอปพลิเคชันในระบบงานเดิมมี
ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในระดับสูง และไม่สามารถใช้แนวทาง 3 แนวทาง ดังกล่าว
ข้างต้น ส าหรับการย้ายการท างานในระบบได้ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องออกแบบระบบใหม่ 
และเขียนโปรแกรมใหม่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อดีส าหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่จะมี
ความเหมาะสมในการใช้งานบนระบบคลาวด์มากกว่า แต่ผู้ประสงค์จะใช้งานคลาวด์ ควรต้อง
พิจารณาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบใหม่ พร้อมทั้งประเมิน
ความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย  
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3.4 หลักในการพิจารณาสถาปัตยกรรมคลาวด์ส าหรับโปรแกรมประยุกต์ใหม่  
        (Consider Cloud Architectures for New Applications) 

เป็นการพิจารณาออกแบบระบบบนพ้ืนฐานการใช้งานบนระบบคลาวด์ และวิธีการ
ด าเนินงานส าหรับทุกแอปพลิเคชัน เพ่ือให้สามารถรองรับการขยายตัวและความยืดหยุ่น
ของผลประกอบการของธุรกิจและผู้บริโภค ในอนาคตของผู้ประสงค์จะใช้งานคลาวด์ ได้แก่ 

1. สามารถจะสร้างแอปพลิเคชันบนคลาวด์ ให้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบมัลติเทรด
(Multithread) มัลติเทแนนท์ (Multitenant) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่ปรับเพ่ิม
ขนาดได้ (Growth Capacity) 

2. แอปพลิเคชันบนคลาวด์ รองรับการด าเนินงานในช่วงเริ่มต้น มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับขนาดเพ่ิมหรือลดลงตามความต้องการของลูกค้าได้ การด าเนินงาน การจัดการ
ในลักษณะเช่นนี้จะท าให้สามารถเพ่ิมหรือลดค่าใช้จ่ายของการให้บริการได้  

3. สถาปัตยกรรมคลาวด์นั้น ใช้แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่จะสามารถ
รองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้ผู้รับบริการใช้ประโยชน์ได้  

4. พิจารณาคุณลักษณะโปรแกรมงานคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ เพ่ือการใช้งานบน
ระบบคลาวด์โดยเฉพาะสามารถรองรับผู้เริ่มต้นใช้งานบริการคลาวด์ใหม่หรือผู้ที่จะย้าย
ระบบเข้ามาใช้งานบนคลาวด์ 

 
3.5  หลักในการพิจารณาส าหรับการปฏิบัติงานบนคลาวด์ (Operational 
       Considerations) ส าหรับผู้ใช้บริการคลาวด์ 

1. พิจารณาข้อเสนอแนะในการประเมินแอปพลิเคชันของระบบงานเดิม เมื่อต้องการ
ที่จะท าการย้ายไปด าเนินการบนคลาวด์ ซึ่งเป็นการให้บริการในสิ่งแวดล้อมใหม่ การปฏิบัติ
ย้ายหรือปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องดัดแปลงแอปพลิชันระบบงานเดิมอาจเป็นสิ่งที่ดีท่ีสุด แต่ก็ไม่
เป็นการรับประกันว่าจะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดหรือการสนับสนุนการใช้งานในระยะยาว 

2. พิจารณาข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) โดยให้
ความส าคัญกับระดับการให้บริการส าหรับแอปพลิเคชันที่ส าคัญ และควรที่จะพิจารณา
ข้อเสนอของระดับการให้บริการอย่างรอบคอบ  

3. พิจารณาการเชื่อมต่อเข้ากับระบบการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้ให้บริการคลาวด์
ต้องมีการบริหารจัดการการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ 

4. พิจารณาเทคนิคการเพ่ิมหรือลดความจุของระบบให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่
เปลี่ยนแปลงไป  

5. การวัดประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ควรด าเนินการก่อนและหลังจากที่ย้ายขึ้น
ใช้บนคลาวด์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับแต่งระบบได้อย่างถูกต้อง และควรระมัดระวัง
ระยะเวลาการทดสอบระบบที่ด าเนินการอยู่บนคลาวด์ และการคิดค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึน 
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6. การตรวจสอบความปลอดภัยและกระบวนการท างานของผู้ให้บริการคลาวด์ ให้มี
ความสอดคล้องกับระบบงาน และข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบคลาวด์ รวมไปถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง 
 
3.6  มาตรฐานการให้บริการแบบคลาวด์  

การบริหารจัดการงานให้บริการแบบคลาวด์นั้น สามารถพิจารณาขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
3.6.1 กลยุทธ์การให้บริการ คือ ขั้นตอนในการวางแผนเพ่ือที่จะใช้หรือให้บริการแบบคลาวด์ 

ทั้งทางด้านนโยบาย ความต้องการ และการก ากับดูแลหรือธรรมาภิบาล ซึ่งมีเรื่องต่าง ๆ ที่ต้อง
พิจารณา อาท ิ

1. การจัดการความต้องการ (Demand Management) คือ การวางแผน
เพ่ือที่จะให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ไม่ได้ขอใช้บริการเกินความจ าเป็นและสร้างปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต 

2. การจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริการ (Service Portfolio Management) คือ 
การจัดกลุ่มแผนงานของบริการ เพ่ือให้บริการแบบคลาวด์ได้สอดคล้องกับความต้องการทางธรุกิจ 

3. การจัดการด้านการเงิน (Financial Management) คือ การวางแผนบริหาร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณที่จะต้องครบถ้วนตามรูปแบบของการคิดค่าบริการต่าง ๆ  

3.6.2  การออกแบบบริการ (Service Design) หมายถึง การออกแบบการบริการแบบ
คลาวด์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการคลาวด์ ซึ่งจะต้องพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. การจัดการแค็ตตาล็อกของการให้บริการ (Service Catalog Management) 
คือการจัดการประเภทของการบริการแบบคลาวด์ต่าง ๆ ที่มีให้บริการ ซึ่งโดยมากผู้ให้บริการ
มักจะมีการบริการและราคาที่หลากหลาย อาทิ บริการ เครื่องแม่ข่ายเสมือน หน่วยเก็บ
ข้อมูลหรือฐานข้อมูล 

2.  การจัดการระดับการให้บริการ (Service Level Management) คือ  
การบริหาร เพ่ือให้มีคุณภาพตามข้อตกลงระดับการให้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Service 
Level Agreement : CSLA)  

3. การจัดการซัพพลายเออร์ (Supplier Management) คือ การบริหาร
จัดการซัพพลายเออร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบคลาวด์ อาทิ ซัพพลายเออร์
ด้านอนุญาตซอฟต์แวร์  

4. การจัดการขีดความสามารถในการให้บริการ (Capacity Management) 
คือ การบริหารความสามารถในการให้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ มีความมั่นใจว่า
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์จะบริการมากเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ 
อาท ิสามารถสร้างแม่ข่ายเสมือนได้มากพอ 
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5. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 
Management) คือ การบริหารด้านสารสนเทศให้ด ารงไว้ซึ่งความลับ ความสมบูรณ์ถูกต้อง 
และความพร้อมใช้งานของสารสนเทศ ทั้งนี้จะเป็นการท าให้การบริการแบบคลาวด์มีความ
น่าเชื่อถือ  

3.6.3 การปฏิบัติการเชิงบริการ (Service Operation) หมายถึง ขั้นตอนการท างาน
ประจ าวันของการให้บริการแบบคลาวด์ ซึ่งมหีัวข้อต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณา ได้แก ่

1. การปฏิบัติการตามค าขอ (Request Fulfillment) คือ ขั้นตอนการพิจารณา
ค าขอใช้บริการว่าจะต้องมีการบริหารจัดการกับใบค าขอใช้บริการคลาวด์อย่างไร และรูปแบบ
ต่าง ๆ ของการให้บริการอย่างไร 

2. การจัดการเหตุการณ์ (Incident Management) คือ ขั้นตอนบริหารจัดการ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นในการใช้บริการแบบคลาวด ์

3. การจัดการการเข้าถึง (Access Management) คือ ขั้นตอนการก าหนด
สิทธิ์ให้ผู้ใช้บริการสามารถที่สามารถใช้บริการใดบ้าง ตามนโยบายและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 

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 การบริหารจัดการโครงแบบและทรัพยากรที่อยู่ภายใต้ระบบคลาวด์  
ซึ่งเป็นการจัดท าฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบ 

3. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ กระบวนการที่จะ
รวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการแบบคลาวด์  
 
 
 

  



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์                         31 

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 102002-18)  

บทท่ี 4  
ลักษณะงานบริการแบบคลาวด์ในแตล่ะประเภทธุรกิจ  

(Cloud Services in Businesses) 
 
 

4.1  รายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีให้บริการแบบคลาวด์แอปพลิเคชนัในระดับ 
       สากล 
        ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ (Cloud Services User) หมายถึง ผู้ด าเนินการภาครัฐและ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก ที่มีความต้องการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a 
Service : SaaS) การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS) และการ
ให้บริการทางธุรกิจ (Business process as a Service : BPaas) ที่เป็นระบบงานประยุกต์
ในรูปแบบของการบริการแบบคลาวด์ 

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ว่า ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีความตื่นตัวในการใช้งาน
บริการแบบคลาวด์เป็นอย่างมาก โดยมีผู้ด าเนินธุรกิจให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศไทย
และต่างประเทศ อย่างไรก็ดีตัวอย่างข้อสัญญาการใช้บริการแบบคลาวด์มีรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข ส าหรับในบทที่ 4 นี้ จะกล่าวถึงรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับสากล จ านวน 
29 กลุ่ม ที่มีระบบการให้บริการแบบคลาวด์แก่ผู้สนใจ ซึ่งในระบบงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหล่านี้ จะค านึงถึงลักษณะการใช้งานบริการแบบคลาวด์ ใน 3 ส่วนหลัก ดังนี้  

1. การเชื่อมโยงการบริการระหว่างบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริการแบบ
คลาวด์ประเภทนั้น ๆ 

2. การเข้าถึงการบริการแบบคลาวด์ของผู้ ใช้บริการ ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือองค์กร 
ที่เก่ียวข้อง 

3. ความมั่นคงปลอดภัยของผู้รับบริการที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันกับบุคคล หรือ
ธุรกิจที่เก่ียวข้องในบริการแบบคลาวด์ที่ก าหนด 
 
การให้บริการแบบคลาวด์ในระดับสากล 29 กลุ่มอุตสาหกรรม มีดังต่อไปนี้  

1. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ส าหรับบริการด้านการท่องเที่ยว (Cloud 
Services for Tourism Services) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลลูกค้า การรับจองที่พัก 
และตั๋วเดินทาง การให้บริการน าเที่ยว ร้านอาหารระหว่างการท่องเที่ยว ด้านการท า



32                                                  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 102002-18)  

ประกันภัยการเดินทาง รวมไปจนถึงการให้บริการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกจากการท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

2. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านโรงแรมและสิ่งอ านวยความสะดวก (Cloud 
Services for Accommodation & Hotel) ประกอบด้วย การจัดการด้านข้อมูลลูกค้า การ
รับจองที่พัก การบริหารห้องประชุม การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการด้านการ
เดินทางท่องเที่ยวและยานพาหนะ เป็นต้น 

3. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านร้านอาหารและบริการ (Cloud Services for 
Restaurant) ประกอบด้วย การจัดการด้านข้อมูลลูกค้า ข้อมูลวัตถุดิบส าหรับการปรุง
อาหาร การจัดการร้านอาหาร การจัดการด้านบัตรสมาชิก และการบริการจัดท าอาหารนอก
สถานที่ เป็นต้น 

4. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านงานศิลปะและการแสดง (Cloud Services for 
Art & Recreation) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลงานศิลปะ ประวัติของศิลปิน ข้อมูล
ก าหนดการ และสถานที่การแสดง เป็นต้น 

5. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านสื่อสร้างสรรค์ การบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ 
(Cloud Services for Creative Media, Entertainment & Games) ประกอบด้วย การจัดการ
ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์งานบันเทิง การจัดการเชื่อมโยงงานด้านสื่อบันเทิงให้สามารถสืบค้นและ
สามารถใช้งานผ่านระบบคลาวด์ได้ เป็นต้น 

6. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการกีฬา (Cloud Services for Sport) ประกอบด้วย 
การจัดการข้อมูลด้านการกีฬา สถานที่เล่นกีฬา ข้อมูลสมาชิก และข้อมูลด้านการแข่งขันกีฬา 
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 และข้อมูลการเงินที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

9. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการให้บริการสารสนเทศ (Cloud Services for 
Information Services) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลข่าวสาร การบริหารการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

10. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (Cloud Services for 
Telecommunication) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน 
ข้อมูลการช าระเงิน และเงื่อนไขบริการ เป็นต้น 
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11. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านสื่อสัญญาณ (Cloud Services for Transmission) 
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลผู้รับ และผู้ส่งข้อมูล สื่อที่ใช้ในการส่งข้อมูล และลักษณะการ
ส่งข้อมูล เป็นต้น 

12. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านระบบคอมพิวเตอร์ (Cloud Services for 
Computer Systems) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้าด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ และข้อมูลช าระเงิน เป็นต้น 

13.  ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Cloud 
Services for Specialist) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ประเภทของความเชี่ยวชาญ เป็นต้น 

14. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการใช้ เทคโนโลยี สตาร์ตอัพ (Cloud 
Services for Technology Startup) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านบริการโครงการ 
สตาร์ตอัพการประสานงานประชุม และการติดตามงาน เป็นต้น 

15. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการค้าปลีก (Cloud Services for Retail) 
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า และข้อมูลด้านการขาย เป็นต้น 

16.  ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการค้าส่ง (Cloud Services for Wholesaling) 
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูลด้านการขาย และ
ข้อมูลลูกค้า เป็นต้น 

17. ธุรกิ จการให้ บริการแบบคลาวด์ ด้ านอาหาร (Cloud Services for Food) 
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านอาหาร การขอใบอนุญาตการท าอาหาร การบริหาร
จัดการสูตรการปรุงอาหาร และการตรวจประเมินอาหารให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด เป็นต้น 

18.  ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านเกษตร (Cloud Services for Agriculture) 
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านเมล็ดพันธุ์ ข้อมูลด้านปุ๋ย ยารักษาโรคพืช ข้อมูล
ต าแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลด้านการพยากรณ์ ข้อมูลกองทุนช่วยเหลือ 
ที่เก่ียวข้อง และข้อมูลแหล่งจ าหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตร เป็นต้น 

19.  ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการประมง (Cloud Services for Fishery) 
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านการประมง แผนที่ทางน้ า ข้อมูลสัตว์น้ า ข้อมูลเงื่อนไข
หรือกฎหมายการจับสัตว์น้ า ข้อมูลด้านการพยากรณ์ ข้อมูลกองทุนช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลความรู้ด้านการประกอบอาชีพด้านการประมง เป็นต้น 

20. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านอุตสาหกรรม (Cloud Services Industry) 
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านวัตถุดิบ ข้อมูลที่ตั้งของแหล่งผลิตสินค้า ข้อมูล
เครื่องจักร และการซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

21. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านคลังสินค้า (Cloud Services for Warehouse) 
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านที่ตั้งคลังสินค้า ข้อมูลรายละเอียดความจุของคลังสินค้า 
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และความสามารถในการรองรับสินค้าประเภทต่าง ๆ ข้อมูลราคา และเงื่อนไขของการใช้
บริการ เป็นต้น 

22. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านคมนาคมขนส่ง (Cloud Services for 
Transportation) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านคมนาคม และการขนส่ง ผู้ให้บริการ 
ผู้รับบริการ เงื่อนไขบริการ และการรับประกันการขนส่ง รวมทั้งการติดตามสถานะของการ
ส่งของ เป็นต้น 

23. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (Cloud Services 
for Automotive Manufacturing) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อะไหล่ ชิ้นส่วน ข้อมูลผู้ให้บริการและผู้รับบริการ งานซ่อมบ ารุง และการรับประกัน
หลังงานซ่อมแซม เป็นต้น 

24. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการใช้บริการภายนอกท ากระบวนการทาง
ธุรกิจให้แทน (Cloud Services for Business Process Outsourcing) ประกอบด้วย การ
จัดการข้อมูลด้านผู้ให้บริการ ข้อมูลประวัติผลงาน ข้อมูลรูปแบบงานที่ให้บริการ และข้อมูล
เงื่อนไขของการให้บริการ เป็นต้น 

25. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านอสังหาริมทรัพย์ (Cloud Services for 
Real Estate) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต าแหน่งที่ตั้ง 
ท าเล ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง และราคากลาง เป็นต้น 

26. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านทรัพย์สินและการจัดการ (Cloud Services for 
Property and Management) ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ ต าแหน่ง
ที่ตั้ง สภาพแวดล้อมใกล้เคียง และราคาประเมิน เป็นต้น 

27. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านประกันภัย (Cloud Services for Insurance) 
ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลด้านลูกค้า ข้อมูลประวัติสุขภาพ ข้อมูลประวัติการรักษา ข้อมูล
ด้านงานกรมธรรม์ การจัดการสินไหมทดแทน การบริหารกระแสเงินสด และกองทุนที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

28. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการเงิน (Cloud Services for Finance) 
ซึ่งหมายถึงการบริการแบบคลาวด์ใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการทางการเงินซึ่งเสนอ
โดยผู้ให้บริการด้านการเงิน (Financial Services Supplier) โดยการบริการด้านการเงินจะ
รวมถึง ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจธนาคารและเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน และการ
บริการด้านการเงินอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจการเช่าทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินอ่ืนที่ไม่ใช่ธนาคาร 
(Non-bank) เป็นต้น  

29. ธุรกิจการให้บริการแบบคลาวด์ด้านการธนาคาร (Cloud Servicess for 
Banking) ประกอบด้วย การฝากเงิน การถอนเงิน การจัดการข้อมูลด้านลูกค้า การจัดการ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน งานด้านสินเชื่อ รวมทั้งเป็นแหล่งการจัดหาเงินให้กู้ยืม การเก็บ
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ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการโอนเงิน การซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงิน ลูกค้าของธนาคาร
เหล่านี้สามารถใช้หรือตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้  

 
4.2  ขั้นตอนการใชบ้ริการแบบคลาวด์ 
 โดยทั่วไปผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ หมายถึง ผู้ที่สามารถเข้าถึงระบบคลาวด์เพ่ือรับ
บริการ ซึ่งจะมีข้ันตอนการใช้บริการแบบคลาวด์ ดังนี้  

1. การลงทะเบียนการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถเข้าลงทะเบียนการใช้งานได้ด้วย
ตัวเอง หรือสามารถด าเนินงานผ่านตัวแทน หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บที่น่าเชื่อถือ 
อาท ิเฟซบุ๊ก โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการก่อน 

2. รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการจะต้องรักษาไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยให้ผู้อ่ืนทราบ 
3. สิทธิ์ของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการเป็นผู้ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้ โดยขึ้นอยู่กับ

ข้อตกลงระดับการขอใช้บริการ 
4. รูปแบบของการเข้าถึงบริการ ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการผ่านเครื่อง

คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ตโฟนได ้
5. ปริมาณการเข้าใช้บริการ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดท ารายงานปริมาณการเข้าใช้บริการ

และส่งรายงานสรุปให้แก่ผู้ใช้บริการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
6. เงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ ในรายละเอียดของการให้บริการ ผู้ใช้บริการ

เป็นผู้ลงนามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
7. ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะต้องท าการลงลายมือชื่อออกจากการท างาน (Sign Off) 

เมื่อเลิกใช้งาน เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ โดยไม่ท าการเปิดหน้าจอทิ้งไว้ เมื่อ
ไม่ได้อยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ 

8. การส ารองข้อมูล ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ควรด าเนินการส ารองข้อมูลด้วยตนเอง 
เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลได้เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น หรือเมื่อมีการย้ายระบบงานไปยังผู้ให้บริการ
แบบคลาวด์รายอ่ืน ๆ  

9. การยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์สามารถยกเลิกการใช้บริการได้
ตามเงื่อนไขในที่ระบุในสัญญา 
4.3  โครงสร้างจัดแบ่งงานหรือโครงสร้างจ าแนกงานระบบคลาวด์ (Cloud Work  
       Breakdown Structure : CWBS)  

4.3.1  ผู้มีความประสงค์จะใช้บริการ ต้องด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการ
แบบคลาวด์เพ่ือท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการมอบหมายให้ทีมงานที่มีคุณสมบัติและให้
ด าเนินการตามกรรมวิธีดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 โดยพิจารณาใน 9 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. เงื่อนไขการให้บริการตามข้อตกลงการให้บริการ  
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2. ความสามารถในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ 
3. อัตราค่าบริการของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ 
4. เงื่อนไขของการลงนามในสัญญารักษาความลับ 
5. ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบระดับคุณภาพของบริการแบบคลาวด ์
6. ที่ตั้งและจ านวนของดาตาเซนเตอร์ทีผู่้ให้บริการแบบคลาวด์สามารถให้บริการได ้
7. วิเคราะห์เอกสารข้อเสนอของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ 
8. ประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการแบบคลาวด์ 
9. ท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างผู้ให้บริการแบบคลาวด์ 

4.3.2  ผู้มีความประสงค์จะใช้บริการแบบคลาวด์ ควรด าเนินการพิจารณาความคุ้ม
ทุนของโครงการที่จะด าเนินการพัฒนา ด้วยการพิจารณาต้นทุนของการเช่าใช้และ
ประสิทธิภาพที่ได้ด้วยการพิจารณาผล ดังนี้ 

1. อัตราค่าบริการเช่าใช้บริการแบบคลาวด์ 
2. อัตราค่าบริการการเชื่อมโยงวงจรเช่า  
3. ค่าใช้จ่ายส าหรับพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้สามารถ

เชื่อมโยงกับระบบบนคลาวด์ 
4. อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต    
5. ค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์และระบบแวดล้อมที่ต้องเพ่ิมเติม เมื่อมีปริมาณ

ความต้องการใช้งานมากขึ้น  
6. ค่าใช้จ่ายในการย้ายข้อมูลขององค์กร ไปจัดเก็บบนระบบคลาวด์ 

ต้นทุนของการบริหารระบบภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ขององค์กรที่จะใช้คลาวด์
หรือไม่ใช้คลาวด์ ด้วยการพิจารณาต้นทุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ค่าบุคลากร ดูแลระบบ ติดตั้งระบบ ส ารองข้อมูล ระบบภายในองค์กร 
2. ค่าสถานที่ตั้ง จัดเก็บอุปกรณ์ในดาตาเซนเตอร์ขององค์กร 
3. ค่าไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการท างานของอุปกรณ์ 
4. ค่าอุปกรณแ์ละซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในระบบ รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงรายปี 
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดท า และทดสอบแผนส ารองประจ าปี 

ทั้งนี้ สัดส่วนของต้นทุนการบริหารระบบทั้งแบบใช้คลาวด์และไม่ใช้คลาวด์นั้น 
เมื่อน ามาท าการเปรียบเทียบแล้วจึงพิจารณาตัดสินใจว่าจะใช้บริการแบบใด โดยอิง
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) เป็นส าคัญ 

4.3.3  ผู้มีความประสงค์จะใช้บริการแบบคลาวด์ ก าหนดความต้องการที่จะใช้งาน
คลาวด์ (Change Needs) ซ่ึงจะต้องด าเนินการพัฒนาในเรื่อง 

1. การแสดง และพิสูจน์ตัวตนก่อนใช้ระบบ 
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2. การเพ่ิม ลด และบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ 
3. การย้ายข้อมูลอีเมลและอ่ืน ๆ ขึ้นสู่คลาวด์ 
4. แบนด์วิดท์ของการเชื่อมโยง (Link) ที่จะต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต 
5. ระบบแวดล้อมเม่ือใช้อีเมลผ่านคลาวด์ 

4.3.4  ผู้มีความประสงค์จะใช้บริการแบบคลาวด์ สามารถท าการทดสอบการใช้งาน
ระบบอีเมลบนคลาวด์ด้วยการทดสอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การแสดง และพิสูจน์ตัวตนก่อนใช้ระบบ 
2. การเพ่ิม ลด และบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ 
3. การส่งและรับอีเมลผ่านคลาวด์ 
4. ขีดความสามารถหรือความจุ (Capacity) ของระบบ 
5. ผลกระทบต่องานระบบอ่ืน เมื่อใช้ผ่านคลาวด์ 

4.3.5  ผู้มีความประสงค์จะใช้บริการแบบคลาวด์จะต้องย้าย (Migrate) ระบบเดิม
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นสู่คลาวด์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ส ารองข้อมูลขององค์กร 
2. ย้ายข้อมูลจากองค์กรสู่คลาวด์ 
3. ท าการติดตั้งระบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 
4. ปรับปรุงระบบแวดล้อมเม่ือใช้งานผ่านคลาวด์ 
5. ขยายแบนด์วิดทข์องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  

4.3.6  ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ท าการอบรมการใช้งานระบบงานใหม่ ให้แก่ผู้มีความ
ประสงค์จะใช้บริการแบบคลาวด์ ภายหลังการลงนามในสัญญาใช้งานคลาวด์แล้ว  
ผู้ให้บริการคลาวด์จะท าการอบรมการใช้งานระบบงานใหม่ให้แก่ผู้มีความประสงค์จะใช้
บริการแบบคลาวด์ในด้านดังต่อไปนี้ 

1. การจัดท าเอกสารระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ 
2. การจัดท าเอกสารระบบส าหรับผู้ใช้งานระบบ 
3. บทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
4. บทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของผู้ใช้งานระบบ 
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บทท่ี 5  

วุฒิภาวะการให้บริการแบบคลาวด์และการวัดผล  
ของผู้ให้บริการแบบคลาวด ์

(Cloud Services Maturity and Cloud Services Provider 
Measurement) 

 
 
5.1  ความพร้อมของผู้ให้บริการแบบคลาวด์  

การที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์จะพิจารณาน าบริการแบบคลาวด์มาใช้ในการบริการ
ธุรกิจนั้น จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมและความสามารถขององค์กร ซึ่งจะต้องมี
ความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ 5 ประการ ดังนี้ 

1. พร้อมที่จะให้ผู้ใช้บริการสามารถเพ่ิมหรือลดทรัพยากรไอซีทีได้เองตามความ
ต้องการ (On-Demand and Self-Service)  

2. พร้อมที่จะให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ทรัพยากรไอซีทีของผู้ให้บริการคลาวด์ผ่าน
เครือข่ายความเร็วสูง (Broad Network Access) 

3. พร้อมที่จะให้ผู้ ใช้บริการสามารถใช้ทรัพยากรไอซีที ร่วมกับผู้ อ่ืนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันจากที่ต่าง ๆ (Resource Pooling) 

4. พร้อมที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับการจัดสรรทรัพยากรไอซีทีอย่างยืดหยุ่น และ
รวดเร็ว (Rapid Elasticity)  

5. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์มีเกณฑ์การวัดปริมาณและเวลาการใช้บริการ (Measured 
Service) เพ่ือค านวณค่าบริการที่ใช้ตามจริง 

 
5.2 การก าหนดระดับความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์  

ผู้ให้บริการแบบคลาวด์สามารถก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
ให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการแบบคลาวด์ได้เป็น 5 ระดับ ดังรูปที่ 5.1 ดังนี้ 

1.ระดับเริ่มต้น (Initial) เป็นระดับที่ ผู้ใช้ได้ใช้ระบบไอซีทีอยู่แล้วและเริ่มให้ความ
สนใจการบริการแบบคลาวด์ระดับนี้ โดยที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นเจ้าของทรัพยากรไอซีทีอยู่ 
เช่น เซิร์ฟเวอร์ หน่วยเก็บข้อมูล เครือข่าย ฯลฯ และระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดยังคง
ท างานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรของผู้ใช้ 
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2.ระดับเริ่มใช้เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) เป็นระดับที่ ผู้ใช้มีวัตถุประสงค์ใน
จัดการทรัพยากรไอซีทีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.ระดับแยกตัวเป็นอิสระ (Abstraction) ในระดับนี้ ผู้ใช้เริ่มใช้เทคโนโลยีเสมือนรวม
กับซอฟต์แวร์ที่มีสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture : SOA) เพ่ือ
เริ่มทดลองและเรียนรู้การใช้บริการแบบคลาวด์ ส าหรับงานที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก 

4.ระดับยืดหยุ่น (Flexibility) ในระดับนี้ ผู้ให้บริการใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการ
กระบวน การธุรกิจ  (Business Process Management : BPM) และซอฟต์แวร์ที่ มี
สถาปัตยกรรมเชิงบริการมากขึ้น มีการจัดการคุณภาพของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานไอซีที 
และระบบงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)  

5.ระดับประสิทธิภาพที่เหมาะสม (Optimized) เป็นระดับที่ผู้ให้และผู้ใช้บริการทุก
ระดับที่เริ่มเข้าใจประโยชน์ของการบริการแบบคลาวด์ และต้องการเพ่ิมคุณค่าให้แก่ธุรกิจ
ด้วยแนวคิดใหม่ ๆ ในเชิงการตลาดรวมทั้งการสร้างคุณค่าให้ผู้บริโภค ใช้มาตรฐานท างาน
ร่วมกัน (Interoperability) ระหว่างคลาวด์หลายระบบโดยมีค่าใช้จ่ายที่แปรเปลี่ยนไปตาม
ปริมาณที่ใช้จริง  

 

 
 

รูปที่ 5.1  ระดับความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ 
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5.3  การจัดการไอซีทีของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ในแต่ละระดับ  
ระดับการพัฒนาความสามารถการใช้บริการแบบคลาวด์ทั้ง 5 ระดับดังที่กล่าวมา

ข้างต้นจะได้รับการน ามาใช้ประเมินผลและพัฒนาขีดความสามารถในการใช้บริการแบบ
คลาวด์ในบริบทของการจัดการไอซีที ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไอซีที เป็นการที่ผู้ใช้ควรเตรียมความพร้อมเข้าสู่การใช้
บริการแบบคลาวด์ โดยการเริ่มปรับโครงสร้างพ้ืนฐานไอซีที ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
เครื่องบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่าย โดยทั้งนี้ จะค่อย ๆ ปรับระบบคลาวด์เข้าสู่
ระบบงานต่าง ๆ ตามความต้องการอย่างอัตโนมัติ 

2. ด้านระบบงานประยุกต์หรือแอปพลิเคชัน เป็นการที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์เริ่ม
ปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ทั้งหลาย ให้มีลักษณะท างานเชิงบริการ (Service Orientation) 
โดยจะต้องท างานเป็นอิสระ คือไม่ผูกติดกับอุปกรณ์ใด ๆ นั้นเอง  

3. ด้านกระบวนการท างานไอซีที เป็นการที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์มีการปรับ
กระบวนการท างานด้านไอซีทีให้สอดคล้องกับแนวคิดด้านจัดการกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ท างานใน
เชิงบริการ และการจัดการคุณภาพของไอซีทีภายใต้เงื่อนไขของพันธะสัญญาการให้บริการ 
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถึงการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เกี่ยวกับการใช้ระบบงาน
คลาวด์ 

4. ด้านการเงิน และงบประมาณ เป็นการที่องค์กรผู้ให้บริการคลาวด์ซึ่งคุ้นเคยกับงบ
ลงทุนเพ่ือจัดหาอุปกรณ์ไอซีที และงบท าการเป็นค่าบ ารุงรักษา ซึ่งเมื่อต้องมาใช้บริการใน
รูบแบบการบริการแบบคลาวด์นั้น องค์กรผู้ให้บริการจะต้องมีการจัดการเรื่องงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานที่เกิดจากการใช้งานจริงทั้งหมด ซึ่งการจัดการและคาดการณ์
การงบประมาณนี้ จะประมาณล่วงหน้าได้ยากกว่าแบบเดิม 
 
5.4  ตัวแบบวุฒิภาวะการใช้งานคลาวด์ (Cloud Maturity Model)  

วุฒิภาวะการใช้งานคลาวด์ เป็นการประเมินความสามารถในการปรับเปลี่ยนสู่การใช้
งานคลาวด์ใน 4 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ด้านทีเ่กี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานไอซีที  
2. ด้านทีเ่กี่ยวกับระบบงานประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
3. ด้านทีเ่กี่ยวกับกระบวนการจัดการไอซีที  
4. ด้านทีเ่กี่ยวกับการจัดการงบประมาณ  

จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนการใช้ไอซีทีจากแบบเดิมมาเป็นระบบการบริการแบบคลาวด์นั้น 
ไม่สามารถจะท าได้ในทันที และจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาความสามารถและปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Change) รวมทั้งค่านิยม อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
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จ าเป็นต้องมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาให้เกิดความพร้อม มีมาตรการประเมินความพร้อมตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดข้างต้น ซึ่งการสร้างความพร้อมด้านคลาวด์ตามกรอบวุฒิภาวะการ
ให้บริการคลาวด์นี้นั้น นอกจากจะช่วยให้องค์กรพัฒนาแนวทางใหม่ในการเลือกใช้เทคโนโลยี
แล้ว ยังเป็นเกณฑ์ที่ใช้เลือกคุณสมบัติของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ที่เหมาะสมในแต่ละระดับ
ของวุฒิภาวะขององค์กรผู้ใช้งานคลาวด์ได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ดี วุฒิภาวะองค์กรของผู้ใช้งานบริการแบบคลาวด์ในส่วนเกี่ยวกับระบบงาน
ประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ มี 5 ระดับ คือ 

1. ระดับเริ่มต้น (Initial) เป็นระดับที่องค์กรเริ่มให้ความสนใจบริการแบบคลาวด์และ
อยู่ในระหว่างการเรียนรู้ ซึ่งระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้อยู่ในองค์กรยังเป็นแบบเดิมที่
ท างานเน้นเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ การเชื่อมโยงทรัพยากร คอมพิวเตอร์ทั้งภายใน
และภายนอก โดยยังใช้วิธีผูกกับค าสั่งโดยตรง (Hard Code) ซึ่งท าให้ระบบซอฟต์แวร์
ท างานไม่ยืดหยุ่น และใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างสิ้นเปลือง เช่น การจับจองพ้ืนที่บันทึก
ข้อมูล นอกจากนั้น ระบบยังใช้วิธีแบ่งส่วนแบบตายตัว อันเป็นเหตุให้ต้องเพ่ิมขนาดของ
อุปกรณ์ เช่น หน่วยบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีความสิ้นเปลืองเป็นอย่างมาก 

2. ระดับเริ่มใช้เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) เป็นระดับที่องค์กรเริ่มทดลองใช้
ระบบงานประยุกต์กับเทคโนโลยีเสมือน โดยที่การท างานส่วนใหญ่เป็นลักษณะแบบเดิมที่
เชื่อมโยงกับทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยตรง ซึ่งขาดความยืดหยุ่นในการท างาน 

3. ระดับแยกตัวเป็นอิสระ (Abstraction) เป็นระดับที่องค์กรมีความมั่นใจใน
เทคโนโลยีเสมือน ด้วยการเพ่ิมการโอนย้ายระบบงานประยุกต์มาใช้เทคโนโลยีเสมือนมากขึ้น 
และเริ่มทดลองใช้บริการซอฟต์แวร์จากคลาวด์ (Software as a Service : SaaS) เริ่ม
ทดลองพัฒนาโปรแกรมผ่านบริการแพลตฟอร์ม  (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 ซึ่งระบบซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ได้ถูกปรับปรุงให้มีโครงสร้างแบบ
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ และมีการประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการธุรกิจ เพ่ือให้เกิด
ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงแบบ (Reconfiguration) และสามารถให้บริการผู้ใช้
ระบบงานด้วยเทคโนโลยีเว็บ และ อุปกรณ์พกพา ท าให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อีกทั้ งยังสามารถจัดด้านการให้บริการระบุตัวตนแบบรวมศูนย์  (Federated Identity 
Management) ได้อย่างเต็มรูปแบบ 
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5. ระดับประสิทธิภาพที่เหมาะสม (Optimized) เป็นระดับที่ผู้ใช้ได้จัดให้ระบบไอซีที
ขององค์กรกระจายไปอยู่กับคลาวด์หลายระบบมีทั้งประเภทคลาวด์ส่วนตัว (Private 
Cloud) ประเภทคลาวด์ผสม (Hybrid Cloud) ดังนั้น วิธีใช้บริการแบบคลาวด์จึงมีทั้งใช้
บริการด้วยตนเอง หรือใช้บริการจากศูนย์บริการภายนอก ซ่ึงสามารถให้บริการเชื่อมโยงกับ
ลูกค้าผ่านระบบคลาวด์แบบบูรณาการได้ การให้บริการแบบนี้จึงเป็นลักษณะการให้บริการ
ที่สมบูรณ์แบบ คือ สามารถจัดสรรทรัพยากรให้แก่ผู้ใช้ตามความจ าเป็นอย่างอัตโนมัติ และ
เมื่อซอฟต์แวร์ส่วนใดท างานเสร็จสิ้นลง ทรัพยากรที่ใช้นั้นจะถูกส่งคืนให้ระบบคลาวด์เพ่ือ
จัดสรรให้งานอื่นต่อไป 

การออกแบบระบบซอฟต์แวร์ เพ่ือให้บริการผ่านการประมวลผลแบบคลาวด์ใน
รูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ ประเด็นส าคัญคือ ความสามารถในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดความประหยัดในการบ ารุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ตลอดช่วงอายุการใช้งาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับที่มักจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ดังนั้น ระบบซอฟต์แวร์ที่จะ
ให้บริการแบบบริการซอฟต์แวร์นั้น จึงควรมีสถาปัตยกรรมที่สามารถรองรับกับผู้ใช้งาน
บริการหลายราย (Multi Tenant) คือ ระบบซอฟต์แวร์ชุดเดียวแต่ให้บริการแก่ผู้ใช้หลาย
รายในเวลาเดียวกัน ได้  ระบบซอฟต์แวร์ในที่นี้จะถูกออกแบบให้แยกท างานอยู่กับ
คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ซึ่งต่างจากการใช้ซอฟต์แวร์แบบเดิมที่มีการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์
ให้ลูกค้าเฉพาะเครื่อง โดยซอฟต์แวร์จะถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
แต่ละราย 

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านการประมวลผลแบบคลาวด์บางรายอาจเลือกใช้
เทคโนโลยีเสมือนแทน และจะติดตั้งซอฟต์แวร์หนึ่งชุดต่อเครื่องจักรเสมือน (Virtual 
Machine) หนึ่งระบบ ในกรณีนี้ ต้นทุนการดูแลรักษาระบบ จะสูงกว่าเทคโนโลยีที่ท าให้
ผู้ใช้งานบริการหลายราย (Multi-tenant) เนื่องจากการท าการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์เป็นราย
ระบบ จะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมผู้ใช้งานบริการหลายราย เป็นรูปแบบของซอฟต์แวร์ชุด
หนึ่ง ที่จะสามารถบริการผู้ใช้งานคลาวด์ได้หลายราย ทั้งนี้ผู้ใช้งานคลาวด์ อาจจะอยู่ต่าง
องค์กรกัน และมีข้อก าหนดคุณสมบัติของระบบซอฟต์แวร์บางอย่างแตกต่างกันได้ ซึ่ง
ผู้ใช้บริการคลาวด์แต่ละราย จะเรียกว่า Tenant ผู้ใช้บริการคลาวด์แต่ละรายจะสามารถ
เลือกก าหนดคุณสมบัติของระบบซอฟต์แวร์บางอย่างได้ เช่น การเลือกกฏเกณฑ์ทางธุรกิจ 
(Business Rules) การเลือกส่วนประสานผู้ใช้ (User Interface) โดยผู้ใช้งานคลาวด์แต่ละ
รายจะไมต่้องปรับแก้ซอฟต์แวร์โดยตรง ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนรูปแบบ และการปรับแต่ ง (Configuration and Customization) 
ระบบซอฟต์แวร์ที่ให้บริการแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ต้องให้ลูกค้าปรับแต่งคุณลักษณะ
เฉพาะได้ด้วยวิธีเปลี่ยนรูปแบบ (Configuration) โดยอาศัยการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ 
ระบบจะเก็บค่าพารามิเตอร์ของลูกค้าแต่ละรายเป็นผลให้ระบบซอฟต์แวร์ท างานแตกต่าง
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กันตามค่าของพารามิเตอร์ ความสามารถในการปรับแต่งคุณลักษณะของระบบซอฟต์แวร์
นั้น ขึ้นอยู่กับการออกแบบให้ระบบรองรับพารามิเตอร์ที่หลากหลายได้ 

2. ผู้ ให้บริการ SaaS ควรเพ่ิมคุณสมบัติของซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น  

3. ซอฟต์แวร์ให้บริการแบบมัลติเทแนนท์ (Multi-tenant) มีชุดเดียวแต่สามารถ
บริการลูกค้าได้หลายราย จึงท าโดยผู้ให้บริการสามารถลดค่าใช้จ่ายลง 

4.  ท างานแบบบูรณาการด้วยโพรโทคอลที่ เป็นระบบเปิด (Open Integration 
Protocols) เนื่องจากระบบซอฟต์แวร์ SaaS ถูกออกแบบให้เข้าถึงระบบฐานข้อมูล และ
ระบบซอฟต์แวร์ของระบบงานอ่ืน ๆ โดยเชื่อมประสาน (Interfaces) ผ่านโพรโทคอลที่เป็น
มาตรฐาน เช่น HTTP REST SOAP และ JSON ซึ่งเป็นโพรโทคอลที่นิยมใช้กับซอฟต์แวร์ที่
ส ร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรม เชิ งบริการ (Service Oriented Architecture : SOA) และ
สถาปัตยกรรมเชิงเว็บ (Web Oriented Architecture : WOA)  

5.  ท างานร่วมกับการบริการอินเทอร์เน็ตและส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ 
(Application Programming Interfaces : API) ท าให้เกิดแนวทางพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบ
ใหม่แบบผสมผสาน (Mash up) ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ ที่ผสมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เพื่อน าเสนอ
ให้ผู้ ใช้ข้อมูลได้ง่าย ๆ ซอฟต์แวร์ที่ ให้บริการแบบ  SaaS จึงให้คุณค่ามากกว่าระบบ
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบด้วยวิธีดั้งเดิม 

5.4.1 วุฒิภาวะองค์กรด้านคลาวด์ ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการไอที  (IT 
Business Processes) มีองค์ประกอบ 6 ข้อ คือ  

1. ความสามารถการจัดการบริการไอทีในองค์กร ตลอดจนการจัดกระบวนการ
ให้บริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรไอที เพ่ือให้ผู้ใช้งานไอทีมีความสะดวกและท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในภาคธุรกิจนั้น มีความแตกต่างกันระหว่างการ
ให้บริการไอทีจากศูนย์คอมพิวเตอร์ขององค์รูปแบบเดิม ในลักษณะส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
(Computer Service Bureau) กับการให้บริการผ่านการให้บริการแบบคลาวด์ ความแตกต่าง
กันนั้น มีนัยส าคัญต่อผลด าเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์โดยรวมของผู้ใช้งานคลาวด์ องค์กรที่มี
แผนจะใช้บริการคลาวด์ จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนา และปรับกระบวนการจัดการธุรกิจของตน 
(Business Process : BP) และ ใช้บริการไอทีที่สอดคล้องกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในระดับ
ต่าง ๆ กัน ดังนี้ 

2. ระดับเริ่มต้นใช้งานคลาวด์ (Initial) เป็นระดับบริหารทรัพยากรไอทีโดย
พนักงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ขององค์กร การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ไอที จะขึ้นกับโครงการ
พัฒนางานไอที ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กรเป็นหลัก กระบวนการให้บริการแก่
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กร ยังคงเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และช่วงเวลาที่ระบ บ
คอมพิวเตอร์จะใช้งานได้ 
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3. ระดับเริ่มใช้เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) องค์กรผู้ใช้งานคลาวด์  
เริ่มให้ความส าคัญกับการใช้ไอทีอย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวม เริ่มให้ความส าคัญกับ
ความสามารถของระบบงาน และอุปกรณ์ที่รองรับความต้องการของระบบงานตามยุทธศาสตร์ 
สามารถรับปริมาณงานมากน้อยตามความเป็นจริง เริ่มน าเทคโนโลยีเสมือน มาใช้สนับสนุน
การบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรไอที 

4. ระดับแยกตัวเป็นอิสระ (Abstraction) องค์กรผู้ใช้งานคลาวด์ เริ่มก าหนดให้
ไอทีเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ธุรกิจของตน และสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม เริ่มให้ความส าคัญกับช่วงเวลาที่ระบบใช้งานได้ของโครงสร้างพ้ืนฐานไอที 
และระบบงานอย่างจริงจังโดยน าระบบจัดการท างานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ 
(Service Level Agreement) มาใช้กับระบบงานที่มีความส าคัญ อีกทั้งยังเริ่มเปิดให้ผู้ใช้มี
อิสระในการเลือกใช้ทรัพยากรไอทีได้ตามความต้องการ 

5. ระดับยืดหยุ่น (Flexibility) องค์กรผู้ใช้งานคลาวด์ เริ่มมีมาตรการในการ
เลือกใช้ทรัพยากรไอทีตามความต้องการ อย่างยืดหยุ่น บางระบบงานเริ่มเคลื่อนย้ายไปใช้
บริการคลาวด์ ของศูนย์บริการภายนอกการใช้ระบบไอทีเริ่มเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วย
โปรแกรมประยุกต์ (Application Modules) และองค์ประกอบตามตรรกะของการท างาน 
และเป็นอิสระกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานใด ๆ คลาวด์เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ 
ของธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบธุรกิจ 

6. ระดับประสิทธิภาพที่เหมาะสม (Optimized) ในระดับนี้ งานไอทีเริ่ม
กระจายไปอยู่กับคลาวด์หลาย ๆ ระบบ ทั้งคลาวด์ส่วนตัวขององค์กรผู้ใช้งานคลาวด์ และคลาวด์ 
ของศูนย์บริการภายนอกการบริหารจัดการ และกระบวนการให้บริการไอทีแก่ระบบงานต่าง ๆ 
อย่างเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ระบบงานต่าง ๆ เริ่มจะได้รับการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Processesn : BP) ที่มีความยืดหยุ่น และมีพลวัตในการปรับเปลี่ยน  
เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ของการแข่งขันในตลาด การให้บริการอย่างยืดหยุ่นเป็นหัวใจ
ส าคัญ และการบริหารจัดการไอทีอยู่บนพื้นฐานข้อตกลงของระดับการให้บริการ  

5.4.2 วุฒิภาวะองค์กรด้านให้บริการแบบคลาวด์ ในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบงบประมาณ 
(Financial model) มีองค์ประกอบ 5 ข้อ คือ 

1. ระดับเริ่มต้น (Initial) งบประมาณส่วนใหญ่ยังเป็นงบประมาณด้านใช้จ่าย
ของศูนย์คอมพิวเตอร์แบบเดิม ๆ ประกอบด้วยเงินเดือนพนักงานของศูนย์ไอที ค่าใช้จ่าย
ด้านซอฟต์แวร์ ค่าเสื่อมราคาด้านฮาร์ดแวร์ ค่าบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ในระดับนี้ 
องค์กรยังต้องมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีเป็นอย่างมาก 

2. ระดับที่เริ่มใช้เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) ถึงแม้องค์กรจะเริ่ม
ทดลองใช้เทคโนโลยีเสมือน แต่ก็ยังไม่ได้เฉลี่ยค่าใช้จ่ายมากน้อยตามการใช้จริง กล่าวคือ
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การลงทุนในด้านเทคโนโลยีเสมือนยังเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนกลาง การลงทุนและการคิด
ต้นทุนยังคงมีลักษณะเดิม อย่างไรก็ตามองค์กรเริ่มให้ความสนใจการวางแผนการใช้ไอทีตาม
ชนิดของงาน และเริ่มมีความคิดที่จะคิดต้นทุนตามชนิดของงาน และมีมาตรการในการจัดการ
ให้การลงทุนมีความคุ้มค่าและให้เหมาะสมกับงาน 

3. ระดับแยกตัวเป็นอิสระ (Abstraction) ในระดับนี้งบประมาณเริ่มจัดสรร
ตามความต้องการของโครงการ คือ จัดตามความจ าเป็นของระบบงาน และมีการวัดผล
ความคุ้มค่าตามเนื้องานจริง รวมทั้งมีการค านวณค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับคุณภาพการ
ให้บริการ คือ สอดคล้องกับระดับข้อตกลงการให้บริการ โครงการทุกโครงมีการก าหนด
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ และก าหนดเกณฑ์เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน 

4. ระดับยืดหยุ่น (Flexibility) ในระดับนี้องค์กรเริ่มเน้นการออกแบบระบบ
ซอฟต์แวร์เป็นส่วน ๆ ตามกระบวนการท างานและตามชนิดของการบริการ เพ่ือน าไปสู่การ
คิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง องค์กรเริ่มอาศัยคุณสมบัติของคลาวด์
เป็นเครื่องมือวัดปริมาณการใช้ทรัพยากรของงานแต่ละโครงการตามความเป็นจริง เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานของการจัดสรรค่าใช้จ่าย เริ่มมีการใช้วิธีโอนค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน  (Charge 
Back) จากการใช้บริการไอทีที่ให้บริการข้ามหน่วยงาน เป็นผลให้รู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้าน
ไอทีตามความเป็นจริง 

5. ระดับประสิทธิภาพที่เหมาะสม (Optimized) ในระดับนี้ค่าใช้จ่ายด้านไอที
จะอาศัยการใช้บริการแบบคลาวด์ เป็นพ้ืนฐานการค านวณ ในลักษณะใช้ไอทีแบบ
สาธารณูปโภคใช้มากจ่ายมาก ใช้น้อยจ่ายน้อยตามเนื้องาน องค์กรเริ่มบังคับใช้สัญญาผูกมัด
ผู้ให้บริการคลาวด์ ให้ร่วมรับผิดชอบในด้านความเสี่ยงจากการใช้บริการแบบคลาวด์ รวมทั้ง
ผูกงบประมาณค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการแบบคลาวด์กับคุณภาพการบริการที่สัญญาไว้ตาม 
ข้อตกลงระดับการให้บริการ จะเห็นได้ว่า องค์กรหนึ่ง ๆ อาจมีรูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายการ
ใช้บริการคลาวด์แตกต่างกัน เช่นคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณที่ใช้จริง เหมาจ่ายเป็นเดือน หรือ
จ่ายตามปริมาณข้ันต่ าที่จับจองไว้ 
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บทท่ี 6   
ข้อควรพิจารณาในการใชบ้ริการแบบคลาวด์ 

(Considerations for Using Cloud Services) 
 
 

6.1  บทน า  
 ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 1.2 แล้วว่า มาตรฐานปฏิบัติฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดขอบเขต และคุณลักษณะของ “งานบริการแบบคลาวด์” ให้เหมาะสมกับการใช้
บริการแบบคลาวด์ในสภาพต่าง ๆ และกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับ “งานประมวลผลแบบคลาวด์” 
ในประเทศไทย เพ่ือให้รูปแบบการปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานของทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการแบบ
คลาวด์มีพ้ืนฐานอยู่บนความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล และการ
ช าระภาษีการใช้บริการประมวลผลแบบคลาวด์ รวมถึงการเตรียมความพร้อม ผู้ให้บริการ
คลาวด์และผู้ใช้บริการคลาวด์ของประเทศไทยให้อยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน 
 การบริการแบบคลาวด์เป็นนวัตกรรมการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดิจิทัล 
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านประหยัดต่อการลงทุน และประสิทธิภาพ สามารถ
จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การบริการแบบคลาวด์ของประเทศไทย 
ประสบความส าเร็จและสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได ้ 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นวัตกรรมใหม่อย่างหนึ่งที่ช่วยการพัฒนา และบริการงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ โดยผู้ให้บริการ
แบบคลาวด์เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งมีรูปแบบเหมือนการให้บริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า
และน้ าประปา ทีผู่้ใช้สามารถเข้าถึงการบริการอย่างสะดวกและกว้างขวาง แต่ส าหรับการใช้
บริการแบบคลาวด์นั้น ไม่จ าเป็นจะต้องลงทุนซื้อ หรือติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคา
แพง ผู้ใช้งานคลาวด์เพียงแค่จะต้องเตรียมตัวให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของ 
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ผ่านทางเครือข่ายแบบมีสายหรือไร้สายที่ใช้ได้กับเทคโนโลยี
เครือข่ายที่พบทั่วไป โดยมีเงื่อนไขการช าระค่าบริการ  

ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์เป็นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ได้รับการยอมรับในด้านการลงทุน และประสิทธิภาพหลายแง่มุม เช่น ประหยัดค่าใช้จ่าย  
มีความยืดหยุ่น สามารถเข้าใช้ระบบได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจในอนาคตด้วย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้การบริการแบบ
คลาวด์ในประเทศ ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องเตรียมการส่งเสริม และรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ในท านองเดียวกันผู้ใช้และผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ก็จะต้องตอบสนองต่อการ
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เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ให้ระบบการบริการแบบคลาวด์สามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น 
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานคลาวด์ได้ โดยเป้าหมายการให้บริการแบบ
คลาวด์ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและแพร่หลายนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ และการ
ตอบสนองจากผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นกิจกรรมการใช้บริการแบบคลาวด์ ด้วยการเตรียมความพร้อมในด้าน
ทีมงานคอมพิวเตอร์ในการใช้บริการแบบคลาวด์ ที่มีคุณสมบัติ และความรู้ เทคโนโลยีตามที่
ได้กล่าวถึงในข้อ 1.3 และข้อ 1.7 ของบทท่ี 1 

2. ศึกษา และท าความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบในการใช้
บริการแบบคลาวด์ 

3. รับรู้ในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ให้บริการ 
และผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ 

4. หน่วยงานการผลิตและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสามารถดูแลระบบการใช้บริการ
แบบคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ด าเนินการประเมิน และคัดเลือกการใช้บริการแบบคลาวด์อย่างมีประสิทธิผล 

จะเห็นได้ว่า ประโยชน์ของการใช้บริการแบบคลาวด์ที่ชัดเจนก็คือ ระบบคลาวด์นั้นถือ
ว่า เป็นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับในด้านการลงทุน เนื่องจาก
ระบบคลาวด์มีประสิทธิภาพในหลายด้าน เช่น ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความยืดหยุ่นสามารถเข้า
ใช้ระบบได้อย่างสะดวกทุกที่ และทุกเวลา เป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 6.1 แสดงประโยชน์ของระบบการประมวลผลแบบคลาวด์  
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ในรูปที่ 6.1 ได้อธิบายประโยชน์ของระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้  

1. ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost Savings) ด้วยการบริการแบบคลาวด์ ที่มีการก าหนด
ราคาเป็นค่าบริการ และค่าบ ารุงรักษา ท าให้เจ้าของธุรกิจ ไม่ต้องใช้งบประมาณลงทุนใน
การจัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรที่เก่ียวข้องซึ่งต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค 

2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เจ้าของธุรกิจจึงมีเวลามุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักได้อย่าง
เต็มที ่อันส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรเพ่ิมได้มากขึ้น 

3. การเข้าถึง (Accessibility) ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ สามารถเข้าใช้บริการได้อย่าง
สะดวก ทุกที่ และทุกเวลา 

4. โอกาสทางธุรกิจ (Opportunities) การใช้บริการแบบคลาวด์ ช่วยขยายช่อง
ทางการท าธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล  

5. นวัตกรรม (Innovation) การบริการแบบคลาวด์ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากแบบเดิมที่ต้องมีการลงทุน การดูแล และการบ ารุงรักษา
ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เป็นของตนเอง มาเป็นการใช้บริการแบบคลาวด์ที่มีข้อตกลงทั้งใน
ด้านคุณภาพ และปริมาณประมวลผลข้อมูลจากผู้ให้บริการแบบคลาวด์ที่มีการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันอย่างเหมาะสม 

6. ความยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นการท างานแบบเคลื่อนที่ กล่าวคือผู้ใช้สามารถ
ท างานแบบไม่จ ากัดสถานที่ซึ่งเป็นรูปแบบของธุรกิจที่คล่องตัว เพ่ือการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอย่างมศีักยภาพและยั่งยืน 

 
6.2  ความสามารถในการย้ายปริมาณการท างาน (Portability of Workloads)   

ส าหรับการย้ายปริมาณงานจากระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรไปยังระบบคลาวด์นั้น 
องค์กรธุรกิจที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการแบบคลาวด์ ควรพิจารณาใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. ความสามารถในการย้ายปริมาณงานคลาวด์จากระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรไปยัง
ระบบคลาวด์ รวมทั้งการย้ายการประมวลผลข้อมูลกลับมายังระบบเดิม ทั้งนี้ ความสามารถ
ในการย้ายปริมาณงานของระบบคลาวด์ ขึ้นอยู่กับความเป็นมาตรฐานของการเชื่อมประสาน 
(interfaces) และรูปแบบของข้อมูล (Data Format) ที่ระบบคลาวด์เปิดรับ ตัวอย่างของ
มาตรฐานการเชื่อมประสาน และรูปแบบข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ TCP/IP, XML, WSDL, X509, 
IA- 64, PEM, DNS, SSL/TLS, SOAP และ REST เป็นต้น 

ในการย้ายปริมาณการท างาน เป็นประเด็นที่ท้าทายส าหรับการใช้ระบบคลาวด์
เพราะอุปกรณ์ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในระบบคลาวด์ของผู้ให้บริการคลาวด์ยัง มี
ข้อจ ากัดในเรื่องมาตรฐานที่เป็นปัจจุบัน รายละเอียดการท างานบางส่วนที่เกี่ยวข้อง อาจยัง
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ไม่สามารถน าสู่ระบบคลาวด์ได้ เนื่องจากการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ยึดติดกับผู้ผลิต
เฉพาะราย 

2. ความสามารถในการย้ายปริมาณการท างานจากระบบคลาวด์ระหว่างผู้ให้บริการ
คลาวด์ต่างบริษัท เป็นความสามารถในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการแบบคลาวด์
หลายราย เช่น การโอนย้ายชุดส ารองระบบเสมือน และข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการแบบ
คลาวด์หลายราย มาตรฐานของข้อมูลที่โอนย้าย การจัดเก็บค่าใช้บริการ การจัดการด้านการ
ระบุตัวตนของผู้ใช้ จัดเป็นตัวอย่างของส่วนประกอบที่ต้องการส าหรับความสามารถในการ
ท างานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์หลายราย  

แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการพัฒนารูปแบบของระบบเปิดเสมือน การเชื่อมต่อการ
จัดการข้อมูลคลาวด์ แต่ประเด็นความสามารถในการท างานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ
คลาวด์หลายรายนั้น ถือว่ายังมีต้นทุนสูง หากแต่ต้องการการพัฒนา และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของการด าเนินการที่ผ่านมาเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการลดต้นทุนเกี่ยวกับ
การท างานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์หลายราย 

 
6.3 การปฏิบัติตามข้อก าหนดของผู้ให้บริการแบบคลาวด์     
      เมื่อมีการใช้งานระบบคลาวด์ ผู้ใช้ระบบงานคลาวด์ ยังคงจะเป็นผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติ ตามเงื่อนไข และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่ก าหนด
โดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ และใช้ข้อมูลคลาวด์ตามที่หน่วยงานผู้ให้บริการนั้นก าหนดขึ้น  
อีกท้ังต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการแบบคลาวด์เองก็
จะต้องให้บริการที่สอดคล้องกันกับกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ภาครัฐ
ก าหนดไว้ด้วย กรณีเกิดประเด็นที่มีความซับซ้อนในขั้นตอนการใช้งานคลาวด์ จนอาจท าให้
เกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการใช้งานคลาวด์ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์กับผู้ใช้งานคลาวด์ ควรมี
การท าสัญญาที่เป็นกลางไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัดและ
รัดกุม 

ในปัจจุบันจะพบว่า อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีได้เข้าไปสนับสนุน
กระบวนการด าเนินงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ มากมาย ในขณะที่ กฎหมาย ข้อบังคับ  
เขตอ านาจหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสนับสนุนการท างานภายใต้ไอทียังมีข้อจ ากัดอยู่  
ดังจะเห็นได้จากอย่างกรณีหากมีข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น การตัดสินความก็ต้องอิงหลัก
กฎหมายที่มีอยู่ซึ่งอาจยังไม่ชัดเจนและครบถ้วนเพียงพอ ทั้งนี้ ในระบบคลาวด์ได้แสดงให้
เห็นถึงการส่งเสริมให้เกิดการค้าที่ ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง เมื่อมีการค้าขาย และการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไร้พรมแดนขึ้น บางครั้งจึงเกิดความยากล าบากในการตัดสินว่า
ธุรกรรมการค้าหนึ่ง ๆ นั้นได้เกิดขึ้นบนเขตอ านาจของประเทศใดหรือข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ท าการประมวลผล หรือ ได้รับการบันทึก ณ ที่ใด เนื่องจาก ระบบคลาวด์ได้ท า
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การส าเนาข้อมูลไปไว้ยังศูนย์ข้อมูลหลายแห่งที่มีอยู่ ทั่วโลกส าหรับการรองรับ สภาพพร้อม
ใช้งานอย่างทันท่วงที ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการแบบคลาวด์กับผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการคลาวด์ 
จึงควรจะพิจารณาให้รอบคอบ ถึงประเด็นที่เกี่ยวกับ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้ง 
ระบบการจ่ายภาษี อาทิ ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น  

จะขอเน้นย้ าว่า ระบบการประมวลผลแบบคลาวด์หรือการบริการแบบคลาวด์นั้น 
เป็นการให้บริการสาธารณะที่มีความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากรให้สามารถปรับขนาด
ได้ตามความต้องการของผู้ ใช้ เปรียบเสมือนเช่นเดียวกับการให้บริการระบบไฟฟ้า 
น้ าประปา ก๊าซธรรมชาติ น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ ซึ่งเป็นความจ าเป็นที่ประเทศไทยเราควร
ต้องมีองค์กรกลางที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการให้บริการแบบคลาวด์ 
โดยออกกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐาน รวมทั้งการก ากับบังคับใช้ 
โดยมีบทลงโทษ และบทสนับสนุนให้เกิดความเหมาะสม ยุติธรรม และ มีความเชื่อมั่นซึ่งกัน
และกันของผู้ให้และผู้ใช้บริการคลาวด์  รวมทั้ง การท าหน้าที่เป็นตัวกลางเพ่ือไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอม หรือให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใช้งานคลาวด์ ทั้งนี้ เพ่ือลดการแทรกแซงจากฝ่าย
อ านาจต่าง ๆ อาทิ การเมือง และการผูกขาดจากผู้ให้บริการ  

ซึ่งประเด็นเหล่านี้  จะสามารถควบคุมการให้บริการแบบคลาวด์เป็นไปได้อย่าง
สมบูรณ์โดยองค์กรที่เป็นกลางจากหน่วยงานภาครัฐนี้เอง รวมทั้ง การท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
เพ่ือไกล่เกลี่ย ประนีประนอม หรือให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใช้งานคลาวด์ องค์กรกลางนี้ เราจะ
เรียกว่า หน่วยงานด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับคลาวด์ (Cloud Regulatory Body) จะต้อง
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ผู้แทนจากองค์กรผู้ใช้งานคลาวด์ และองค์กร  
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์  

 
6.4  การกู้คืนจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery)  

ภัยพิบัติเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบคลาวด์ ประกอบด้วยภัยพิบัติที่เกิดกับสิ่งที่จับต้อง
ได้ทางกายภาพ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้การกู้คืนจากภัยพิบัติ
ด าเนินการได้ส าเร็จ สิ่งที่ควรท า คือ กระจายการจัดเก็บข้อมูลไปไว้ในต่างสถานที่ การท าซ้ า
ข้อมูล (Replication) ส่วนส ารองข้อมูล (Redundancy) และ การสร้างความทน (Tolerance) 
ให้ระบบ นอกจากนี้ ต้องมีการท าแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจนในอันที่จะสามารถปฏิบัติตามได้ในเวลาอันรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องขึ้น 
ประเด็นของการกู้คืนจากภัยพิบัติตามแนวทางดังที่กล่าวมานี้ อาจจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก
ซับซ้อนส าหรับผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ เพราะไม่ทราบได้ชัดเจนว่าปริมาณการท างานที่
เกิดขึ้นบนระบบคลาวด์จะเป็นในส่วนใด เกิดขึ้นที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดบ้าง และ ระบบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจของประเทศใด 
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6.5  ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security)  
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูล ที่เป็นความลับ 

ความสอดคล้องตรงกันของข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของธุรกิจ รวมทั้งการมีข้อมูลที่พร้อมใช้งาน 
โดยทั่วไป ถ้าองค์กรผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแลและจัดการระบบข้อมูลของตนเอง มักจะ
มีแนวทางการวัดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การควบคุมด้านปฏิบัติการ (Organizational/Administrative Controls) โดยระบุว่า 
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ละบทบาทหน้าที่จะสามารถจัดการหรือใช้ข้อมูลงานคอมพิวเตอร์ได้ใน
ระดับใดบ้าง อาทิ อ่านข้อมูลไดต้ามข้อก าหนด เพ่ิมข้อมูลไดห้รือลบข้อมูลได้ ฯลฯ 

2. การควบคุมด้านกายภาพ (Physical Controls) เช่น การจัดการเกีย่วกับอุปกรณ์
ที่บันทึกข้อมูล 

3. การควบคุมด้านเทคนิค (Technical Controls) เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การ
จ าแนกตัวตนของผู้ใช้ข้อมูลเมื่อมีการใช้ระบบคลาวด์ ประเด็นการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ซึ่งต้องมีการรับประกันความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศให้เทียบเท่ากับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีผู้ใช้จัดการ
เองในแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิม 

ส าหรับประเด็นที่ผู้ใช้งานแบบคลาวด์ ควรจะด าเนินการพิจารณา เมื่อมีการเปลี่ยน
มาใช้ระบบงานคลาวด์ คือ 

1.  ความต้องการของกฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Compliance Requirements) 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ย้ายไปไว้บนระบบคลาวด์ จะต้องเป็นผู้ระบุ
รายละเอียดข้อมูลที่บันทึกส าหรับการตรวจสอบ การแจ้งเตือน การออกรายงาน รวมทั้งการ
รักษาข้อมูล ซึ่งข้อก าหนดในส่วนนี้ มักจะไม่ครอบคลุมอยู่ในเอกสารมาตรฐานข้อตกลง
ระดับการให้บริการที่ออกโดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ดังนั้น ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ จึงควร
จะพิจารณาให้มีการท าเอกสารเพ่ิมเติม  

2. ในกรณีที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ท าตามเงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศได้ครบตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ควรเสนอ
วิธีการที่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะสามารถด าเนินการตรวจสอบได้ว่ามีการปฏิบัติด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้หรือไม ่

3.  กรณีที่มีการเข้ารหัสข้อมูลที่จัดท าโดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ผู้ใช้ระบบคลาวด์ที่
เป็นเจ้าของข้อมูล ควรมีสิทธ์จะทราบอัลกอริทึม กุญแจการเข้าและถอดรหัสต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูลที่ตนเองเป็นเจ้าของ 
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บทท่ี 7  
บทสรุป 

(Conclusion) 
 
 

ในมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (Cloud Services Standard of 
Practice) ฉบับบนี้เป็นการกล่าวถึงภาพรวมของการให้บริการแบบคลาวด์ โดยมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมจ านวน 7 บท เริ่มตั้งแต่ บทที่ 1  บทน า  บทที่ 2  ลักษณะการให้บริการแบบ
คลาวด์ในประเทศไทย  บทที่ 3  ลักษณะงานของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ในประเทศ
ไทย  บทที่ 4  ลักษณะงานบริการแบบคลาวด์ในแต่ละประเภทธุรกิจ บทที่ 5  วุฒิภาวะการ
ให้บริการแบบคลาวด์และการวัดผลของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ บทที่ 6  ข้อควรพิจารณาใน
การใช้บริการแบบคลาวด์  และ บทที ่7  บทสรุป   
    วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานปฏิบัติการให้บริการแบบคลาวด์คือเพ่ือให้มีความ
เข้าใจที่ตรงกัน ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการเตรียมความพร้อม 
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ และผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ของประเทศไทยให้อยู่ในบรรทัดฐาน
เดียวกัน  ในปัจจุบันการให้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์โดยทั่วไป ประกอบด้วย การ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) การให้บริการแพลตฟอร์ม 
(Platform as a Service : PaaS) การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : 
SaaS) และบริการอ่ืน ๆ อาทิ การให้บริการทางธุรกิจ (Business Process as a Service : 
BPaaS) เป็นต้น 

    กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการแบบคลาวด์ ได้แก่ บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคล หรือองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบคลาวด์ หรือผู้ที่มี
ความประสงค์จะใช้งานคลาวด์ ในประเทศไทย อาทิ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป กลุ่มผู้ที่ท าหน้าที่
รวบรวมบริการ กลุ่มผู้ให้บริการ กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มนโยบาย กฎหมาย หรือ
กฎระเบียบ สมาคมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขตมาตรฐานปฏิบัติส าหรับการใช้งาน
บริการแบบคลาวด์ฉบับนี้ จะกล่าวถึงลักษณะการให้บริการแบบคลาวด์จากระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยที่มีอุปกรณ์ให้บริการแบบคลาวด์ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการใช้บริการคลาวด์จากผู้ใช้งาน
คลาวด์ในประเทศไทย  นอกจากใน เนื้อหาของมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ใน 7 
บทดังกล่าว ยังได้ครอบคลุมเนื้อหาส าคัญ อาทิ ข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นในฝ่ายผู้มีความ
ประสงค์จะใช้บริการแบบคลาวด์ กรณีตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะ
ต่าง ๆ  อัตราค่าบริการแบบคลาวด์ หลักในการพิจารณาส าหรับการปฏิบัติงานบนคลาวด์ 
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ส าหรับผู้ใช้บริการคลาวด์ รายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีให้บริการแบบคลาวด์แอปพลิเคชัน 
ในระดับสากล ขั้นตอนการใช้บริการแบบคลาวด์ ความพร้อมของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ 
การก าหนดระดับความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ และการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ 
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ภาคผนวก ก  
วิเคราะห์ ข้อด ีข้อเสีย และประโยชน์ของรูปแบบการให้บริการแบบ

คลาวด์ (Cloud Service Models) เฉพาะ 3 รูปแบบหลัก 
 
 

1.  การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS)  
      การให้บริการแบบนี้มีข้อดี ข้อเสีย และประโยชน์ ดังต่อนี้ 

 
ข้อดี  

-  สามารถใช้งานซอฟต์แวร์จากที่ใดก็ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต  
-  มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้บริการ 
-  สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได ้
- สามารถเพ่ิมปริมาณของทรัพยากรที่ต้องการใช้ได้ตามต้องการ 
- มีคุณภาพและความเชื่อถือได้ 
 

      ข้อเสีย 
-  มีข้อจ ากัดด้านความเป็นส่วนตัว  
- มีระดับของความเสี่ยง  
-  การบูรณาการซอฟต์แวร์อาจจะท าได้ยาก 
- มีข้อจ ากัดด้านเสถียรภาพ 
- ความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัย 
 

ประโยชน์  
-  เสียค่าใช้จ่ายเท่าที่ใช้งานจริง 
-  ผู้ใช้สามารถใช้งานจากอุปกรณ์ไอทีที่แตกต่างกัน 
-  แอปพลิเคชันสามารถจะแก้ไขได้ตามความต้องการ  
 

2.  การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS)  
      การให้บริการแบบนี้มีข้อดี ข้อเสีย และประโยชน์ ดังต่อนี้ 

 
ข้อดี  
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- ผู้ใช้งานคลาวด์ไม่จ าเป็นจะต้องบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น เครือข่าย  
เครื่องแม่ข่าย ระบบปฏิบัติการ และหน่วยเก็บข้อมูล  

- ผู้ใช้สามารถควบคุมแอปพลิเคชันที่จะเปิดใช้งานได้  
 

ข้อเสีย  
-  มักผูกติดอยู่กับระบบของผู้ให้บริการ 
- มีข้อจ ากัดในการขยายงานส าหรับผู้ให้บริการบางราย 
 

ประโยชน์  
-  ไม่ต้องลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยเป็นการเช่าเฉพาะส่วนที่ต้องใช้ 
-  ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสามารถพัฒนาระบบบางอย่างได้เอง 
-  ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้เครื่องมือ 
-  สามารถเปลี่ยนแปลงทรัพยากรที่ต้องการใช้ได้ง่าย 
 

3. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS)  
      การให้บริการแบบนี้มีข้อดี ข้อเสีย และประโยชน์ ดังต่อนี้ 

 
ข้อดี 

- สามารถเริ่มกิจการไดด้้วยความรวดเร็ว  
- สามารถทดลองใช้บริการก่อนด าเนินการจริง 
- ประหยัดทรัพยากรในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 
 

ข้อเสีย 
- มีข้อจ ากัดด้านเสถียรภาพ 
- ความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัย 
- มีข้อจ ากัดในการบูรณาการผู้ให้บริการหลายราย 
 

ประโยชน์  
-  สามารถขยายทรัพยากรไดเ้มื่อต้องการเพ่ิม 
-  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ 
-  สามารถใช้งานจากได้ที่ใดก็ได ้
- ป้องกันความล้มเหลวของระบบที่จะเกิดขึ้นจากจุดเดียว (Single Point of Failure) 
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ภาคผนวก ข  
ตัวอย่างข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการแบบคลาวด์ 

 

1. ตัวอย่างเงื่อนไขบริการส ารองข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Backup)   
       จัดเป็นงานให้บริการแอปพลิเคชันประเภทหนึ่ง ในกลุ่มงานคลาวด์ ที่เรียกว่า การ
ให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS)  

1.  บริการส ารองข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่จะช่วยให้
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ สามารถท าการส ารองข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เพ่ือจะส่งข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

2.  ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มีหน้าที่จัดเตรียมโปรแกรมซอฟต์แวร์ส ารองข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต ในลักษณะพร้อมใช้งาน เพ่ือจะส่งมอบให้ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ในครั้งแรกที่
เปิดใช้บริการแบบคลาวด์ จากผู้ให้บริการเท่านั้น หลังจากส่งมอบแล้ว ผู้ใช้บริการแบบ 
คลาวด์จะต้องเป็นผู้บริหารจัดการ และดูแลโปรแกรมด้วยตนเอง โดยผู้ให้บริการแบบ
คลาวด์ จะท าหน้าที่เพียงตอบค าถามจ าเพาะที่เกี่ยวข้องกับงานบริการแบบคลาวด์ 

3.  ในการใช้งานบริการแบบคลาวด์ ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ สามารถลงชื่อเข้าใช้ 
ระบบงานบริการคลาวด์ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บ
รักษาข้อมูลรหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ และผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ตกลงรับผิดชอบต่อ
การกระท า รวมทั้งค่าใช้บริการ และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการกระท าใด  ๆ  
ที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าการกระท านั้น จะเกิดจากผู้ใช้บริการเอง หรือ
จากบุคคลอ่ืน ยกเว้น กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดในการบุกรุก จากไวรัส หรือจากการ 
ปลอมแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ที่เกิดจากการป้องกันแฮ็กเกอร์ที่ไม่รัดกุม
ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ หรือเกิดจากการทุจริตภายในองค์กรของผู้ให้บริการแบบคลาวด์เอง 

4.  ในขั้นตอนการเข้าถึง และกู้คืนข้อมูลที่ส ารองไว้นั้น จะต้องใช้รหัสผ่านและกุญแจ
เข้ารหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการ ถ้าข้อมูลรหัสผ่านและกุญแจเข้ารหัสข้อมูลสูญหาย จะท าให้
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล และกู้คืนข้อมูลที่ส ารองไว้ได้ เนื่องจากข้อมูลรหัสผ่านและกุญแจ
เข้ารหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการนั้นถือเป็นความลับ ซึ่งผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะไม่ท าการ
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ ดังนั้นผู้ให้บริการจึงไม่อาจรับผิดชอบหากรหัสผ่านหรือ 
กุญแจเข้ารหัสข้อมูลของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์เกิดสูญหาย  

5.  ลิขสิทธิ์โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จัดเตรียมให้ในการใช้
บริการส ารองข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการท าส ารองข้อมูลนั้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ 
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์แต่ละราย และผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะไม่สามารถน าโปรแกรม 
หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปจ าหน่ายต่อ หรือน าไปให้ผู้อ่ืนใช้งานไม่ว่าโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นั้น 
จะได้รับการดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม 
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6.  ค่าใช้บริการส ารองข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการท า ส ารองข้อมูลนั้น 
ประกอบด้วย ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ และค่าพ้ืนที่เก็บข้อมูล โดยค่าสิทธิการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มใช้บริการ หากใช้บริการไม่ครบระยะเวลา  1 ปี 
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ในช่วงที่ไม่ได้ใช้
บริการคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้ ส่วนค่าพ้ืนที่เก็บข้อมูลจะคิดตามอัตราค่าใช้บริการราย
เดือน และกรณีที่ใช้บริการไม่เต็มเดือนปฏิทินจะคิดค่าพ้ืนที่เก็บข้อมูลในเดือนนั้นเต็มเดือน 

7.  ระยะเวลาการใช้บริการแบบคลาวด์ ให้ถือตามที่ระบุในค าขอใช้บริการ และต้อง
ใช้บริการแบบคลาวด์อย่างน้อย 1 เดือน โดยหากมีการระงับการใช้บริการชั่วคราว จะต้อง
ขยายวันสิ้นสุดของสัญญาออกไปให้เท่ากับระยะเวลาที่ระบุในใบค าขอใช้บริการ แต่ทั้งนี้ 
สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะไม่ได้รับการขยายระยะเวลาสิ้นสุด
ออกไป ยังคงวันสิ้นสุดสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์เดิมก่อนการระงับการใช้บริการ 

8.  หากผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ยกเลิกใช้บริการแบบคลาวด์ ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาการใช้บริการแบบคลาวด์ ตามที่ได้ระบุไว้ในค าขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการแบบ
คลาวด์ตกลงช าระค่าปรับในอัตรา 50% ของค่าใช้บริการแบบคลาวด์ตามระยะเวลาที่เหลือ  

9.  หากผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อ ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์จะ
ต้องแจ้งผู้ให้บริการแบบคลาวด์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อน
ครบก าหนดระยะเวลา ตามที่ระบุในค าขอใช้บริการ หากผู้ใช้บริการแบบคลาวด์มิได้บอก
เลิกใช้บริการอย่างเป็นทางการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการแบบคลาวด์มีความประสงค์ใช้บริการ
ต่อไปอีกคราวละ 1 เดือน และข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 เดือน และหาก
สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์สิ้นสุดลงโดยผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ มิได้บอกเลิกใช้บริการ ให้ถือ
ว่าผู้ใช้บริการแบบคลาวด์มีความประสงค์จะใช้บริการต่อ ดังนั้น ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ 
จะต้องเสียค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์เพ่ือต่อระยะเวลาการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ได้ตกลงกัน
ไว้ดังกล่าว 

10. ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ จะสามารถขอระงับใช้บริการชั่วคราวได้ไม่เกิน 60 วัน 
จ านวน 1 ครั้งต่อสัญญา ส าหรับผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ที่ท าสัญญา ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
เท่านั้น 

11. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ 
เกิดสูญหายไม่ว่ากรณีใด ๆ 

12. ผู้ให้บริการคลาวด์ จะไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรมระบบงานหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ของผู้ใช้บริการส ารองข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการท าส ารองข้มมูลนั้น มีการรั่วไหล  
ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบหรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ 
จะเพียงให้ความช่วยเหลือถึงที่สุด ในการแกะรอยค้นหาโดยนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic) เพ่ือ
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ตามตัวผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมงานซอฟต์แวร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ 

13. กรณีท่ีเกิดเหตุขัดข้อง หรือปัญหาจากการใช้บริการส ารองข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
หรือการท าส ารองข้อมูลผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ที่มีอ านาจติดต่อประสานงานใช้บริการแบบ
คลาวด์ จะต้องแจ้งผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ทราบโดยเร็ว โดยระบุหมายเลขรหัสผู้ใช้ 
(Customer ID) พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

14. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงนี้
ตามท่ีเห็นสมควร 
 
2.  ตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะ “การใช้งาน  
     Microsoft Office”  
     ในที่นี้ จะอธิบาย O365 ซ่ึงจัดเป็นงานให้บริการแอปพลิเคชันประเภทหนึ่ง ในกลุ่มงาน
คลาวด์ ที่เรียกว่า การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS) 

1.  ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของบริษัท ไมโครซอฟท์ 
(Microsoft Corporation) ตามที่จะปรากฏในขั้นตอนการเปิดใช้งานสิทธิตามจ านวนผู้ใช้ 
(Activate License/Seat) 

2.  ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มีหน้าที่จัดซื้อบริการ O365 ให้ผู้ ใช้บริการเท่านั้น 
หลังจากผู้ ใช้บริการ ได้รับเอกสารยืนยันการใช้สิทธิ์ ซอฟต์แวร์ โดยอีเมลจากบริษัท 
ไมโครซอฟท ์แล้วผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ดังกล่าว จะต้องเป็นผู้บริหารจัดการและดูแลการใช้
บริการ O365 ของ บริษัท ไมโครซอฟท ์ด้วยตนเอง 

3.  การแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่ อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล 
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ทราบทุกครั้ง 

4.  บรรดาหนังสือ จดหมาย หรือค าบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ที่จัด
ส่งไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ได้รับ
โดยชอบแล้ว 

5.  หากผู้ใช้บริการไม่เข้าใช้งานบริการ O365 ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าใช้บริการคืนทดแทนเป็นจ านวนเงิน หรือเครดิตจากผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ในทุกกรณ ี

6.  การค านวณวันหมดอายุการใช้งาน ให้ถือตามการค านวณตามวิธีการค านวณของ 
บริษัท ไมโครซอฟท์ 

7.  กรณีที่ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ ผิดนัดช าระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ สองคราวขึ้นไป และ
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ได้ท าการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการช าระหนี้ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่
ลงในหนังสือ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะพิจารณาระงับ
การให้บริการต่อสัญญา และ/หรือซื้อบริการ O365 เพ่ิมเติม จนกว่าผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ 
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จะช าระค่าใช้บริการที่ค้างช าระไว้จนครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะไม่รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่ผู้ใช้บริการผิดนัดการช าระหนี้ 

8.  หากผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ บอกเลิกการใช้บริการ O365 ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ 
จะไม่คืนค่าใช้บริการที่ช าระล่วงหน้าไว้แล้ว และหากผู้ใช้บริการช าระค่าใช้บริการแบบราย
เดือนนั้น ผู้ใช้บริการยังคงต้องช าระค่าใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ตามระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ในสัญญาใช้บริการจนครบถ้วน 

9.  การเก็บค่าใช้บริการ กรณีที่ผู้ใช้บริการซื้อลิขสิทธิ์ตามจ านวนผู้ใช้  (License 
Seat) แบบคิดค่าใช้บริการรายเดือน ผู้ใช้บริการจะต้องช าระค่าใช้บริการในแต่ละรอบการ
ซื้อลิขสิทธิ์นั้น ๆ เป็นรายเดือนจนครบ 12 เดือน โดยนับจากวันที่ผู้ใช้บริการได้รับเอกสาร
ยืนยันการใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ทางอีเมล จากบริษัท ไมโครซอฟท์ รวมทั้งกรณีที่ผู้ใช้บริการซื้อ 
ลิขสิทธิ์ใหม่หรือการซื้อลิขสิทธิ์เพ่ิมด้วย 

10. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการนี้ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนครบก าหนดระยะเวลาหมดอายุ
การใช้งานตามวิธีการค านวณของบริษัท ไมโครซอฟท์ หากผู้ใช้บริการมิได้แจ้งใช้บริการต่อ
นั้น บริษัทจะถือว่าผู้ใช้บริการไม่มีความประสงค์จะใช้บริการนี้ต่อไป ซึ่งบริษัทไม่รับผิดชอบ 
หากโปรแกรม หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบ หรือเสียหาย 

11. หากผู้ ใช้บริการแบบคลาวด์ ประสงค์จะต่อสัญญาการใช้บริการ  O365 ให้
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ น าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ก่อนได ้

12. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะไม่รับผิดชอบปัญหาของบริการ O365 ที่เกิดขึ้นทุกกรณ ี
 

3.  ตัวอย่างเงื่อนไขการให้บริการแบบคลาวด์ในลักษณะเครื่องเสมือน 
     (Virtual Machine)  
       รายละเอียดของเนื้อหาที่จะน าเสนอต่อไปนี้ เป็นเพียงตัวอย่างของแนวทางเบื้องต้นใน
การให้บริการแบบคลาวด์ภายใต้ประเด็นและเงื่อนไขที่ก าหนดเท่านั้น ซึ่งอาจยังไม่ใช้
ประเด็นเงื่อนไขที่ตายตัว อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติที่แท้จริงนั้น ทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ
จะต้องมีความยืดหยุ่นและท าข้อตกลงกันให้ชัดเจนก่อนที่จะปฏิบัติจริง ในที่นี้จะกล่าวถึง
เฉพาะตัวอย่างของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS) ซึ่ง
จัดเป็นงานให้บริการแอปพลิเคชันประเภทหนึ่ง ในกลุ่มงานคลาวด์ โดยมีลักษณะ ดังนี้ 

1.  บริการแบบคลาวด์ที่บริการให้ใช้ทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ เช่น เซิร์ฟเวอร์
เสมือน (Virtual Machine) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า VM ซึ่งผู้ใช้บริการแบบคลาวด์สามารถใช้งาน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้  
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2.  ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มีหน้าที่เตรียมเครื่องเสมือน หรือ VM ให้พร้อมใช้งาน 
เพ่ือส่งมอบให้ผู้ใช้บริการในครั้งแรกที่เปิดใช้บริการเท่านั้น หลังจากส่งมอบ ผู้ใช้บริการ
จะต้องเป็นผู้บริหารจัดการ และดูแล VM ด้วยตนเอง โดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะท า
หน้าที่เพียงตอบค าถามจ าเพาะที่เกี่ยวข้องกับงานบริการแบบคลาวด์เท่านั้น 

3.  ส าหรับการใช้งานคลาวด์นั้น ผู้ใช้บริการสามารถลงบันทึกเข้า (Login) เข้าระบบ
โดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล
ดังกล่าวไว้เป็นความลับและผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ยอมรับว่าการกระท าใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายใต้ รหัสผ่าน ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อการกระท า รวมทั้งค่าใช้
บริการ และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดจากการกระท าของผู้ใช้บริการเอง
หรือจากบุคคลอ่ืน 

4.  ลิขสิทธิ์โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จัดให้ใน VM ถือเป็น
ลิขสิทธิ์ ของ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ และผู้ใช้บริการไม่สามารถน าโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์
เหล่านั้น ไปจ าหน่ายต่อ หรือน าไปให้ผู้อ่ืนใช้ ไม่ว่าโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์นั้น จะได้รับ
การดัดแปลง หรือไม่ก็ตาม 

5.  ผู้ ให้บริการคลาวด์ จะไม่รับผิดชอบในลิขสิทธิ์ โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์  
ที่ผู้ใช้บริการน ามาใช้งานหรือติดตั้ง หลังจากที่ผู้ให้บริการคลาวด์ได้ส่งมอบเครื่องเสมือน  
ไปแล้ว โดยผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในลิขสิทธิ์โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าวเอง 

6.  ค่าใช้บริการจะคิดตามอัตราค่าใช้บริการรายเดือน และกรณีที่ใช้ไม่เต็มเดือน
ปฏิทิน ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะค านวณโดยคิดเฉลี่ยเป็นต่อวัน 

7.  ระยะเวลาการใช้บริการเครื่องเสมือนให้ถือตามที่ระบุในค าขอใช้บริการ และ
จะต้องใช้บริการอย่างน้อยต้องไม่ต่ ากว่า 1 เดือน โดยหากมีการระงับการใช้บริการชั่วคราว 
ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ จะต้องขยายวันสิ้นสุดของสัญญาออกไปให้เท่ากับระยะเวลาที่ระบุ
ในใบค าขอใช้บริการ 

8.  หากผู้ใช้บริการเลิกใช้บริการก่อนครบก าหนดระยะเวลาการใช้บริการตามที่ได้
ระบุไว้ในค าขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงช าระค่าปรับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้บริการ
รายเดือนตามระยะเวลาที่เหลือ 

9.  หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการเครื่องเสมือนนี้ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้ง
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาตามที่ระบุในค าขอใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมิได้บอกเลิกใช้บริการ ให้ถือ
ว่าผู้ใช้บริการมีความประสงค์ใช้บริการต่อไปอีกคราวละ 1 เดือน และข้อตกลงนี้ จะมีผล
บังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 เดือน 

10. ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์สามารถขอระงับใช้บริการชั่วคราวได้ไม่เกิน 60 วัน จ านวน 
1 ครั้งต่อสัญญา ส าหรับผู้ใช้บริการที่ท าสัญญาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้น 
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11. ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการสูญหายไม่
ว่ากรณีใด ๆ แม้ว่าผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะมีบริการส ารองข้อมูลทุกวัน ดังนั้น ผู้ใช้บริการ 
จึงควรมีข้อมูลส ารองที่เป็นเครื่องเสมือนของตนเองไว้อย่างน้อยจ านวน 1 ชุดเสมอ 

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
อ านาจติดต่อประสานงานจะต้องแจ้งผู้ให้บริการคลาวด์ ทราบโดยเร็ว โดยระบุหมายเลข
ลูกค้า (Customer ID) พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

15. กรณีที่มีการใช้ส่งผ่านข้อมูล (Data Transfer) เพ่ิมเติมจากที่ตกลงกันไว้ใน
สัญญาฉบับนี้ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะคิดค่าใช้บริการเพ่ิมตามอัตราที่ผู้ให้บริการแบบ 
คลาวด์จะก าหนด 

16. ผู้ให้และผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ สามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อตกลงนี้ ได้ตามที่เห็นสมควร 

 
4.   ตัวอย่างเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการแบบคลาวด์  

4.1 ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ จะต้องไม่ใช้บริการไปในทางท่ีขัดต่อพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือผิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งจะต้องไม่กระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้ 

1. เป็นแหล่งแพร่กระจายภัยคุกคาม อาทิ ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus)  
หนอนคอมพิวเตอร์ หรือเวิร์ม (Worm) สปายแวร์ (Spyware) ซอฟต์แวร์สนับสนุน 
การโฆษณาหรือแอดแวร์ (Adware) และโทรจัน (Trojan Horse) เป็นต้น 

2.  เป็นแหล่งที่ใช้ในการท าการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตหรือ ฟิชชิง 
(Phishing) เพ่ือแอบขโมยข้อมูลของผู้อ่ืน หรือเป็นแหล่งที่ใช้ในการเจาะ หรือโจมตีระบบอ่ืน ๆ 

3.  ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิด
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน หรือคณะบุคคลอ่ืนในทุกประเทศ
ทั่วโลก 
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4.  ให้บริการในลักษณะที่เป็นระดับเดียวกัน (Peer to Peer) เช่น Bit Torrent 
เป็นต้น 

5.  ให้บริการ Camfrog หรือให้บริการเว็บไซต์ที่น าเสนอถึงสื่อลามก
อนาจาร การขายบริการทางเพศ การท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย การพนันทุกประเภทรวมถึงการ
เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ลักษณะเดียวกัน 

6.  เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผู้อ่ืน และภาพนั้น เป็นภาพที่เกิดจาก
การตัดต่อ หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใด ที่จะท าให้ผู้อ่ืนนั้น
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอาย 

7. เป็นแหล่งที่ใช้ในการท า Commercial Mass E-Mailing หรือ การส่ง
ข่าวขยะ (Spamming) ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อ่ืนโดยผู้อ่ืนไม่ได้ขอ 
หรือส่งไปยัง Newsgroup User การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ 
การส่งข้อความลูกโซ่ เพ่ือจะท าให้เกิดการตอบกลับจ านวนมาก และการส่ งขอความซ้ า ๆ 
เดิม ๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น 

8. เป็นแหล่งกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายไทย หรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรือท าให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  หรือ
สังคมท่ัวไป ในทุกประเทศ 

 
4.2  ผู้ให้บริการแบบคลาวด์  มีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันที โดย 

ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้ 
1.  ผู้ใช้บริการใช้เอกสาร หรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ 
2.  ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการ 

หรือผู้ใช้บริการถูกศาลมีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
3.  ผู้ใช้บริการใช้บริการแบบคลาวด์อย่างผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม 

หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ให้บริการคลาวด์ จะได้แจ้งเตือนแล้ว 
หรือไม ่

4.  ผู้ใช้บริการแบบคลาวด์ผิดนัดช าระค่าธรรมเนียม และค่าบริการ  
เกินกว่าวันครบก าหนดช าระหนี้ที่ระบุในใบแจ้งหนี้สองคราวติดต่อกัน 

5.  ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ พิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้น าบริการไปใช้เพ่ือ
แสวงหารายได้ โดยมีเจตนาไม่ช าระค่าธรรมเนียม และค่าใช้บริการ 

6.  ผู้ให้บริการคลาวด์ มีเหตุที่จ าเป็นต้องบ ารุงรักษา หรือแก้ไขเครือข่ายที่
ใช้ในการให้บริการ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ 
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4.3  ในระหว่างระงับการให้บริการชั่วคราว ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มีสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้บริการตามข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุแห่งการระงับการ
ให้บริการชั่วคราวดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ 

1.  ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ สามารถจะเข้าท าการตรวจสอบข้อมูลการใช้
งานของผู้ ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า 
ผู้ใช้บริการมีการใช้งานผิดปกติ หรือกรณีที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ เห็นสมควร ผู้ให้บริการ
คลาวด์ สามารถจะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอ่ืน โดย
ผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ไม่ได้ 

2.  ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ เป็นเจ้าของในหมายเลขที่อยู่ไอพีทั้งหมดที่ 
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จัดให้แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการแบบคลาวด์ สงวนสิทธิ์ที่จะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง และเรียกคืนหมายเลขที่อยู่ไอพีตามที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ เห็นสมควร 
โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

3.  ผู้ใช้บริการ สามารถลงทะเบียนบุคคลที่มีอ านาจติดต่อประสานงานกับ
ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ได้ 2 คน หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอ านาจติดต่อประสานงาน
ดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งผู้ให้บริการคลาวด์ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร่งด่วน 
โดยผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใด ๆ เนื่องจากบุคคลที่
เคยมีอ านาจติดต่อประสานงานกับผู้ ให้บริการแบบคลาวด์ ขอใช้บริการในนามของ
ผู้ใช้บริการ ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ 

4.  ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะท าการระงับหรือบล็อกเลขท่ีอยู่ไอพีที่ใช้งาน 
Traffic ประเภท Bit Torrent หรือ Camfrog ที่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 24 ชม. ถ้าตรวจพบครั้งแรก และจะ
เพ่ิมเวลาการบล็อก ครั้งละ 24 ชม. ทุกครั้งที่มีการตรวจพบ ส าหรับผู้ใช้บริการรายนั้น ๆ 
โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการคลาวด์ไม่ได้ 

5.  เมื่อผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ตรวจพบว่าเลขที่อยู่ไอพีของผู้ใช้บริการใด
ถูกน าไปใช้ในการท าฟิชชิงผู้ ให้บริการคลาวด์ จะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการเลขที่อยู่ ไอพีนั้น 
ด าเนินการแก้ไขผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ กรณีที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ไม่สามารถติดต่อ
ผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์ได้ จะท าการแจ้งผ่าน SMS และภายใน 30 นาที หากผู้ใช้บริการยัง
ไม่ด าเนินการแก้ไข ผู้ให้บริการคลาวด์ จะด าเนินการ Block IP นั้น จนกว่าการแก้ไขจะแล้ว
เสร็จ โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทไม่ได้ 

6.  การแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ
อีเมล ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการคลาวด์ ทราบ 

7.  บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ 
ซึ่งส่งไปถึงผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับโดยชอบแล้ว 



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์                         65 

มาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ (วสท. 102002-18)  

8.  กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดช าระหนี้ตามใบแจ้งหนี้สองคราวขึ้นไป และผู้
ให้บริการแบบคลาวด์ ได้ท าการแจ้งเตือนให้ ผู้ใช้บริการมาช าระหนี้ภายใน  10 วัน นับแต่
วันที่ลงในหนังสือ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ให้บริการคลาวด์ จะระงับการ
ให้บริการ และบอกเลิกสัญญา โดยผู้ให้บริการคลาวด์ จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง
ข้อมูล หรือเซิร์ฟเวอร์เสมือน จนกว่าผู้ใช้บริการจะด าเนินการช าระหนี้ทั้งหมดให้เรียบร้อย 
และทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ใช้บริการ
ผิดนัดการช าระหนี้นั้น 

9.  หากผู้ใช้บริการบอกเลิกการใช้บริการก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุไว้
ในค าขอใช้บริการ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ขอจะไม่คืนค่าใช้บริการที่ช าระล่วงหน้าไว้แล้ว 

10. หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ ผู้ให้บริการ
แบบคลาวด์ จะพิจารณาระงับการให้บริการ และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ โดยในการบอก
เลิกสัญญา ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ จะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้ผู้ใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระท าใดๆ อันเนื่องมาจากการ
เลิกสัญญานี้ไม่เป็นการล่วงละเมิดต่อผู้ใช้บริการแต่ประการใด และผู้ใช้บริการยังคงต้องมี
ภาระผูกพันที่จะต้องช าระค่าบริการที่ค้างอยู่ให้ครบถ้วนด้วย 

11. ในกรณีที่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ พิจารณาระงับการให้บริการ หรือ
สัญญานี้สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากเหตุที่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ผู้ใช้บริการจะต้องช าระค่า
ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่จนครบถ้วน 

12. เมื่อมีการเลิกใช้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ให้บริการแบบคลาวด์ มีสิทธิ์ลบ
ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ฝากไว้บนซอฟต์แวร์ระบบที่ติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แม่ข่าย 
และ/หรืออุปกรณ์ของผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ได้ทั้งหมดทันที โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการแบบคลาวด์ ไม่ได้ 
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