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เศรษฐกิจดิจทัิลไทย

คาดวา่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในช่วงปี 2565-73

ส่งผลให้ปรมิาณข้อมูล 
จะเติบโต 3.7 เท่า
ในช่วงปี 2565-73

ท าให้ความต้องการ 
Data Center 
เพ่ิมข้ึนตาม 

1.2 

5.8 

2565 2573f

CAGR=20%

2565                       2573f

ท าไม Data Center จะกลายเป็นโครงสรา้งพ้ืนฐานส าคัญในอนาคต ? 

มูลค่าตลาดเศรษฐกิจดิจทัิลของไทย 
(ล้านล้านบาท)

ท่ีมา: Google, Temasek และ Bain & Company (2566), Arizton (2565) 
และ ประเมินโดย Krungthai COMPASS ตามทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ซึ่งคาดการณ์โดย Google 

หมายเหตุ: *ZB หมายถึง Zettabyte

140

300 

2565e 2570f

มูลค่าตลาด Data Center ในไทย
(ล้านดอลลารส์หรฐัฯ)

CAGR=16%26 ZB*

7 ZB*
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ท าความรูจ้กักับ
บรกิาร 
Data Center หลัก
ของไทย 
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3.Public Cloud2.Private Cloud 
(Colocation Data Center)

Data Center มี 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 

Data Center ถูกสร้างเพ่ือให้บริการ
ภายในองค์กร โดยรูปแบบน้ีใช้เงิน
ลงทุนก่อสร้างสูงถึง 936 ล้านบาท 
และ ใช้พ้ืนท่ีติดต้ังมากถึง 40,000 
ตร.ฟุต (3,716 ตร.ม.)

ปัจจุบัน ถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง
มาเป็นรูปแบบ Micro Data Center
ท่ีใช้งบลงทุนเพียง 3.5 ล้านบาท 

เป็นการให้บริการ Data Center ท่ีเปิด
ให้สาธารณชนใช้งาน โดยผู้ใช้บริการ
จา่ยค่าบรกิารตามระยะเวลาในการใช้
ท่ีก าหนด (Subscription) หรือตาม
การใช้จรงิ (pay per use)

ส าหรับค่าบริการ อยู่ราว 2,000-
6,500 บาท/คน/เดือน 

1.สรา้ง Data Center 
เพ่ือใช้ในองค์กร

ผู้ให้บรกิารจัดหาพ้ืนท่ีและอปุกรณ์ท่ี
สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ไอทีต่าง  ๆเช่น 
rack

ผู้ใช้บริการลงทุนอุปกรณ์ไอทีต่างๆ 
เช่น ระบบ server และระบบปฏิบัติการ
เอง รวมท้ังจ่ายค่าเช่าท่ีวางอุปกรณ์
เป็นรายเดือน โดยรูปแบบน้ีใช้เงิน
ลงทุนอปุกรณ์ไอทีราว 2.6 ล้านบาท 

Organization Security

Private Cloud 

Public Cloud
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การบรกิาร Data Center แต่ละประเภท มีความแตกต่าง 5 ประเด็น

ค่าลงทุนและ
ค่าใช้จา่ย

ความยืดหยุ่น
ของการใช้
โครงสรา้งพ้ืนฐาน

ความเส่ียง
ด้านการรัว่ไหล
ของข้อมูล

ลักษณะการใช้
งานท่ีเหมาะสม 
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การสรา้ง Data Center เอง ใช้เงินลงทุนมากท่ีสุด 

ค่าลงทุนและค่าใช้จา่ยท้ังหมดบรกิาร Data Center แต่ละประเภท 

Data Center 
เพ่ือใช้ในองค์กร

(ล้านบาท)

Private Cloud 
(ล้านบาท)

Public Cloud 

ค่าลงทุนก่อสรา้ง และอุปกรณ์: 

3.5 – 936*

ค่าลงทุนท้ังหมดและค่าใช้จา่ยตลอด
อายุการใช้งาน (10 ป)ี:

35-3,600

ค่าลงทุนอุปกรณ์: 

2.6**
ค่าลงทุนท้ังหมดและค่าใช้จา่ยตลอด

ระยะเวลา 10 ป:ี

6.8 

จา่ยเฉพาะค่าใช้บรกิาร 
Public Cloud (IaaS):

240,000-780,000
บาท/คน/10 ปี

ท่ีมา: คู่มือการใช้บรกิาร Cloud Computing, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส้ือสาร (2556), Thailand Data Center Market Investment Analysis 
and growth opportunities ,2022-27 ,Arizton(2565), Google (เปิดเม่ือวันท่ี 24 ก.พ. 2566), Microsoft (เปิดเม่ือวันท่ี 24 ก.พ. 2566), nipa.cloud
(เปิดเม่ือวนัท่ี 24 ก.พ. 2566) ,Alibaba ( เปิดเม่ือ: 24 ก.พ. 2566 ), และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS 

หมายเหตุ;* ราคาต่าสุด คือ มูลค่าการลงทุน Micro Data Center ท่ีมีความจุ 2,700 TB ขณะท่ีราคาสูงสุด คือ มูลค่าลงทุนก่อสรา้ง Data Center ขนาดใหญ่ท่ีมีความจ ุ
570,000 TB โดยมูลค่าดังกล่าวไม่รวมมูลค่าท่ีดินของท่ีต้ัง Data Center

** ค่าลงทุน Server ท่ีมีความจ ุ128 TB 2  เครื่อง (อา้งองิข้อมูลจาก nipa.cloud และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS) 
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ความยืดหยุ่นของการเพ่ิมและลดใช้หรอื performance ของโครงสรา้งพ้ืนฐาน

Data Center 
เพ่ือใช้ในองค์กร

Private Cloud Public Cloud 

ไม่มีความยืดหยุ่น หยืดหยุ่นปานกลาง 
เพราะการเปล่ียนแปลง 

performance ต้องติดต่อผู้ให้
บรกิาร รวมท้ังลงทุนอุปกรณ์ไอที

เพ่ิมเติม 

มีความยืดหยุ่นสูง

Public Cloud มีความยืดหยุ่นในการปรบัเปล่ียนการใช้โครงสรา้งพ้ืนฐานมากท่ีสุด

ท่ีมา: คู่มือการใช้บรกิาร Cloud Computing, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส้ือสาร (2556), Thailand Data Center Market Investment Analysis 
and growth opportunities ,2022-27 ,Arizton(2565), Google (เปิดเม่ือวนัท่ี 24 ก.พ. 2566), Microsoft (เปิดเม่ือวนัท่ี 24 ก.พ. 2566), nipa.cloud
(เปิดเม่ือวนัท่ี 24 ก.พ. 2566) ,Alibaba ( เปิดเม่ือ: 24 ก.พ. 2566 ), และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS 
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ความเส่ียงด้านการรัว่ไหลของข้อมูล

Data Center 
เพ่ือใช้ในองค์กร

Private Cloud Public Cloud 

ความเส่ียงน้อย 
เพราะข้อมูลใน Data Center 

อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรในองค์กรเข้าถึง

ความเส่ียงขึ้นอยู่กับ
มาตราฐานการรกัษา
ความปลอดภัย

เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บรกิาร

Public Cloud มีความเส่ียงด้านรัว่ไหลของข้อมูลมากท่ีสุด

ท่ีมา: คู่มือการใช้บรกิาร Cloud Computing, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส้ือสาร (2556), Thailand Data Center Market Investment Analysis 
and growth opportunities ,2022-27 ,Arizton(2565), Google (เปิดเม่ือวันท่ี 24 ก.พ. 2566), Microsoft (เปิดเม่ือวันท่ี 24 ก.พ. 2566), nipa.cloud
(เปิดเม่ือวนัท่ี 24 ก.พ. 2566) ,Alibaba ( เปิดเม่ือ: 24 ก.พ. 2566 ), และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS 
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Data Center และ Private Cloud เหมาะกับเก็บข้อมูลส าคัญขององค์กร 

ท่ีมา: คู่มือการใช้บรกิาร Cloud Computing, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส้ือสาร (2556), Thailand Data Center Market Investment Analysis 
and growth opportunities ,2022-27 ,Arizton(2565), Google (เปิดเม่ือวันท่ี 24 ก.พ. 2566), Microsoft (เปิดเม่ือวันท่ี 24 ก.พ. 2566), nipa.cloud
(เปิดเม่ือวนัท่ี 24 ก.พ. 2566) ,Alibaba ( เปิดเม่ือ: 24 ก.พ. 2566 ), และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS 

ลักษณะการใช้งานท่ีเหมาะสม 

Data Center 
เพ่ือใช้ในองค์กร

Private Cloud Public Cloud 

จดัเก็บข้อมูลหลักท่ี
เก่ียวกับความลับ
ขององค์กร 
เช่น ระบบการเงนิ

จดัเก็บข้อมูลส าคัญ
ขององค์กร 

เช่น ข้อมูลค าส่ังซ้ือของลูกค้า

สามารถจดัเก็บ
ข้อมูล แบบเดียวกับ 

Private Cloud 
ในกรณีท่ีใช้ Data Center ท่ีมี

มาตราฐานด้านการรกัษา
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในระดับสากล



Section

2

บรกิาร
Data Center ใด

เหมาะกับธุรกิจของท่าน
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ค่าลงทุนและค่าใช้จา่ยท้ังหมดของการสรา้ง Data Center ขนาดใหญ่ เป็นอย่างไร ?

ประเภทค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ยแต่ละประเภทของ
Data Center ตลอดอายุการใช้งาน ( 10 ปี)

ค่าก่อสรา้งโครงสรา้งอาคาร 370 ล้านบาท

ค่าลงทุนระบบไฟฟา้ ระบบปรบั
อากาศ และท่ีวางอุปกรณ์ไอที

566 ล้านบาท

ค่าท่ีดิน 276 ล้านบาท (40,000 ตร.ฟุต)

ค่าไฟฟา้ ค่าไฟฟา้เฉล่ียปีละ 227 ล้านบาท

ค่าไฟฟา้ท้ังหมดตลอดระยะเวลา 10 ปี: 2,270 ล้านบาท  

ค่าแรงงาน ค่าแรงงาน (12 คน) เฉล่ียปีละ 12.4 ล้านบาท 

ค่าไฟฟา้ท้ังหมดตลอดระยะเวลา 10 ปี: 124.8 ล้านบาท  

รวมท้ังหมด 3,607 ล้านบาท

ค่า
ก่อสรา้ง
อาคาร, 
10%

ค่าลงทุนระบบ
ไฟฟา้ และอื่นๆ, 

16%

ค่าท่ีดิน, 
8%

ค่าไฟฟา้, 
63%

ท่ีมา: Thailand Data Center Market Investment Analysis and growth opportunities ,2022-27 ,Arizton(มิ.ย. 2565) ,Investment Portfolio Analysis at 
Data Center Information Technology ; Case Study on PT ,Zainal Arifin and his team (ม.ค. 2564)  และรวบรวม และค านวณโดย Krungthai COMPASS 

Data Center ท่ีสรา้งขึ้นเองเพ่ือใช้ภายในองค์กร มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) Data Center ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความจุราว 
570,000 TB 2) Micro Data Center ซึ่งมีความจรุาว 2,700 TB

ส าหรบั Data Center ขนาดใหญ่ ค่าลงทุนก่อสรา้งและค่าใช้จ่ายท้ังหมดตลอดอายุการใช้งาน Data Center (10 ปี)
อยู่ราว 3,600 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากค่าไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 63%
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ค่าลงทุนและค่าใช้จา่ยท้ังหมดของการสรา้ง Micro Data Center เป็นอย่างไร ?
ค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายท้ังหมดตลาดอายุการใช้งาน (10 ปี) อยู่ราว 35 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากค่าแรงงานและ

ค่าไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนราว 59% และ 31% ตามล าดับ

ประเภทค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ยแต่ละประเภทของ Micro Data Center 
ตลอดอายุการใช้งาน ( 10 ปี)

ค่าลงทุน Micro Data Center 3.5 ล้านบาท

ค่าไฟฟา้ ค่าไฟฟา้เฉล่ียปีละ 1.1 ล้านบาท โดยค่าไฟฟา้ท้ังหมด

ตลอดระยะเวลา 10 ปี : 10.9 ล้านบาท  

ค่าแรงงาน ค่าแรงงาน (2 คน) เฉล่ียปีละ 2.1 ล้าน บาท 

ค่าไฟฟา้ท้ังหมดตลอดระยะเวลา 10 ปี: 20.7 ล้านบาท  

ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ 0.2 ล้านบาท

รวมท้ังหมด 35.3 ล้านบาท 

ค่าลงทุน 
Micro 
Data 

Center, 
9%

ค่าไฟฟา้, 
31%

ค่าแรงงาน, 
59%

ท่ีมา: Alibaba (เปิดเม่ือ: 24 ก.พ.2566), CLOUD by UIH (มิ.ย. 2562), Investment Portfolio Analysis at Data Center Information Technology; 
Case Study on PT ,Zainal Arifin and his team (ม.ค. 2564)  และรวบรวม และค านวณโดย Krungthai COMPASS 
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ค่าลงทุนและค่าใช้จา่ยท้ังหมดของ Private Cloud เป็นอย่างไร ?
ส าหรบับรกิาร Data Center ในรูปแบบ Private Cloud ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตลอดระยะเวลา 10 ปี อยู่ประมาณ 6.8 ล้านบาท โดย

ส่วนใหญ่มาจากค่าลงทุนอปุกรณ์ไอที อย่าง Server ซึ่งมีความจรุาว 128 TB โดยสัดส่วนค่าใช้จา่ยน้ีอยู่ประมาณ 39%

ประเภทค่าใช้จา่ย ค่าใช้จา่ยแต่ละประเภทของ Private Cloud 
ตลอดระยะเวลา 10 ปี

ค่าลงทุนอุปกรณ์ไอที เช่น Server 

ค่าลงทุน Server 2.6 ล้านบาท (เปล่ียน 1 ครัง้)
Server มีอายุการใช้งาน 5 ปี 

และมีต้นทุนเครื่องละ 1.3 ล้านบาท

ค่าเช่าท่ีวา่งอุปกรณ์ไอที
ค่าเช่าเฉล่ียปีละ 0.22 ล้านบาท โดยค่าเช่าท่ีวา่ง

อุปกรณ์ท้ังหมดตลอดระยะเวลา 10 ปี: 2.2 ล้านบาท 

ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการดูแลรกัษา 
ค่าใช้จา่ยในส่วนน้ีเฉล่ียปีละ 0.2 ล้านบาท โดยค่าใช้จา่ย

ในส่วนน้ีท้ังหมดตลอดระยะเวลา 10 ปี : 2.0 ล้านบาท

รวมท้ังหมด 6.8 ล้านบาท 

ค่าลงทุนอุปกรณ์ไอที , 
39%

ค่าเช่าท่ีวา่ง
อุปกรณ์ไอที, 

32%

ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับ
การดูแลรกัษา, 

29%

ท่ีมา : Alibaba (เปิดเม่ือ : 24 ก.พ.2566), CLOUD by UIH (มิ.ย. 2562), Investment Portfolio Analysis at Data Center 
Information Technology ;Case Study on PT ,Zainal Arifin and his team (ม.ค. 2564)  และรวบรวม และค านวณโดย 
Krungthai COMPASS 
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ค่าใช้จา่ยท้ังหมดของ Public Cloud เป็นอย่างไร ?
ส าหรบับรกิาร Data Center ประเภทสุดท้าย อย่าง Public Cloud มีเพียงค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิาร Public Cloud

ซ่ึงรายละเอยีดเพ่ิมเติมมีดังน้ี 

ประเภท Public Cloud 
ค่าใช้จา่ยแต่ละประเภทของ

Private Cloud 
ตลอดระยะเวลา 10 ปี

Public Cloud แบบ IaaS 
ค่าใช้จา่ยในการใช้บรกิาร Public Cloud ประเภท IaaS
เฉล่ียต่อบุคลากร อยู่ท่ี 2,000-6,500 บาท/เดือน

Public Cloud แบบ SaaS ค่าใช้บรกิารผันแปรตามจ านวนผู้ใช้และประเภทซอฟต์แวร ์

ท่ีมา: ค านวณโดย Krungthai COMPASS ภายใต้สมมุติฐานท่ีวา่ผู้ใช้จะใช้พ้ืนจัดเก็บข้อมูลท้ังหมดราว 25 GB/เดือน/คน 
(อ้างอิงข้อมูลจาก SECURE TECH (พ.ย.2564) boxBLOS (พ.ย. 2564) และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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บรกิาร Data Center แต่ละประเภท เหมาะสมกับองค์กรขนาดใด
ส าหรับการก่อสร้าง Data Center และลงทุน Micro Data Center เพ่ือใช้ภายในองค์กร จะเหมาะสมกับองค์กรท่ีมีผู้ใช้ 

(user) อย่างน้อย 7,400 คน และ 75 คน ขณะท่ี การบรกิาร Private Cloud เหมาะกับองค์กรท่ีมี user อย่างน้อย 20 คน  

ความจขุองหน่วยจ าและจ านวนพนักงานท่ีเหมาะสมของบรกิาร Data Center ในแต่ละประเภท

ประเภทของการให้บรกิาร 
Data Center 

ความจขุอง
หน่วยความจ า

จ านวนผู้ใช้สูงสุดท่ีรองรบัได้ จ านวนผู้ใช้ท่ีคุ้มค่าในการลงทุน 
หรอื ใช้บรกิาร 

Data Center 
ขนาดใหญ่ 570,000 TB. 188,688 คน 7,400 คน

Micro Data Center 2,700 TB. 906 คน 75 คน

Private Cloud 128 TB. 53 คน 20 คน

ท่ีมา: Thailand Data Center Market Investment Analysis and growth opportunities ,2022-27 ,Arizton(2565), nipa.cloud,
ส านักงานศูนย์วจิัยและให้ค าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์,Alibaba ซึ่งรวบรวมและค านวณโดย Krungthai COMPASS  
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ประเภทของบรกิาร Public Cloud

Infrastructure 
as a service 

(IaaS)

Public Cloud

Platform
as a service 

(PaaS)

Software-
as-a-service 

(SaaS)
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Software-
as-a-service

(SaaS)

Infrastructure 
as a service 
(IaaS) 

Public Cloud มี 3 รูปแบบหลัก ดังน้ี 

 ให้บริการ infrastructure หลัก เช่น 
ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบเครอืข่าย 
โดยผู้ใช้ต้องท าหน้าท่ีติดต้ังและจัดการ
ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวรท่ี์จ าเป็น

 เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีบุคลากร
ท่ีดูแลระบบปฏิบัติและซอฟต์แวร์

Platform 
as a service 
(PaaS) 

 ให้บริการ infrastructure หลัก เช่น 
ระบบจดัเก็บข้อมูล และระบบท่ีเอื้อต่อ
การสรา้ง Application โดยผู้ใช้ต้อง
พัฒนาซอฟต์แวรด้์วยตนเอง

 เหมาะกับองค์กรท่ีมีบุคลากรท่ีท าหน้าท่ี
ดูแลและพัฒนาซอฟต์แวร์

 ให้บรกิารซอฟต์แวรส์ าเรจ็รูปบนระบบ 
Cloud โดยผู้ให้บรกิารช่วยดูแลท้ังหมด
ต้ังแต่โครงสรา้งพ้ืนฐานไปยังฐานข้อมูล
ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร ์

 เหมาะกับองค์กรท่ีไม่จ าเป็นต้องมี
บุคลากรด้านไอทีเพ่ือดูแลระบบ

1

3

2

4
IaaS

SaaS

1

3

2

4
PaaS
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การใช้ Public Cloud จะเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจขนาด SME ของไทยได้อย่างไร ? 
บริการ Public Cloud ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจขนาด SME ของไทย ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจค้าปลีกและส่ง และธุรกิจผลิต

สินค้า น่ันคือ Cloud ERP ซึ่งเป็น Public Cloud แบบ SaaS ประเภทหน่ึง เน่ืองจากซอฟต์แวรดั์งกล่าวถูกใช้ในการวางแผน 
และจดัการกระบวนทางธุรกิจต่างๆ รวมท้ังยังให้บรกิารระบบการจดัข้อมูลสูงถึง 3,600 –14,040 GB

หากผู้ประกอบการขนาด SME ในธุรกิจค้าปลีกและส่ง และธุรกิจผลิตสินค้าใช้บรกิาร Cloud ERP ในส่วนของระบบบรหิาร
จดัการความสัมพันธ์ลูกค้า และระบบบรหิารทรพัยากรผลิต จะได้รบัประโยชน์ ตามตารางข้างล่าง 

ท่ีมา: รายงานเรื่อง “The Total Economic Impact of Acumatica”,(Forrester Research,เม.ย. 2563), รายงานเรื่อง “The Total Economic Impact of
Oto CRM“ ,Forrester Research (มี.ค. 2565) ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,Better Buys (2566) ,ERP information (2564) ซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์
โดย Krungthai COMPASS  

ระบบย่อย (Module)ของ Cloud ERP ท่ีควรใช้ ประโยชน์ท่ีได้รบั 

ระบบบรหิารจดัการ
ความสัมพันธ์ลกูค้า (CRM)

ระบบบรหิารทรพัยากร
การผลิต 

ธุรกิจค้าปลีกและส่ง
 ยอดขายเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปลีะ 8% ใน 3 ปแีรก 

ธุรกิจผลิตสินค้า

 ยอดขายเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปลีะ 13% ใน 3 ปแีรก 
 อัตราก าไรข้ันต้นเพ่ิมข้ึนจากก่อนติดต้ังท่ี 

22.8% เปน็ 30.2% ในป ี3 ของการใช้

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการเลือกใช้ระบบย่อยของ Cloud ERP แต่ละประเภท



Section

3

ส่ิงท่ีควรรู้
ก่อนใช้บริการ Public Cloud 
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แนวทางการคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีเหมาะกับความต้องการของผู้ประกอบการน้ัน ประเด็นส าคัญท่ีผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญอย่างมาก คือ คุณสมบัติและความสามารถของผู้ให้บรกิาร Public Cloud โดยผู้ประกอบการควรคัดเลือกผู้ให้
บรกิารท่ีมีมาตราฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยส าหรบัสารสนเทศ ประสิทธิภาพของ Data Center และอื่นๆ ตามมาตรฐานท่ี
อยู่ข้างล่าง 

นอกจากน้ัน ควรเลือกผู้ให้บรกิาร Public Cloud ท่ีมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรกึษาเก่ียวกับระบบการใช้งาน และมีข้อตกลงในการ
ท าลายข้อมูลและคืนข้อมูลท้ังหมดให้ผู้ใช้ในกรณีท่ีผู้ใช้ยกเลิกสัญญางาน 

แนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บรกิาร Public Cloud

ท่ีมา: อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือการใช้บรกิาร Cloud Computing, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2556) 
และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS

มาตรฐานด้านความม่ันคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ

มาตรฐานท่ีรบัรองวา่ผู้ให้บรกิาร
สามารถกู้ธุรกิจหรอืข้อมูลคืนมาได้

อย่างรวดเรว็

Tier 3 ของ Data Center ได้รบัรองวา่ 
Data Center มีระยะเวลาท่ีระบบไอทีล่ม

เพียง 1.6 ช่ัวโมง/ปี 



21

Data Center (ศูนย์ข้อมูล) เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญท่ีต้องมีการพัฒนาเพ่ือรองรับ
ปริมาณข้อมูลท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการเติบโตของการใช้เทคโนโลยีใน
กิจกรรมทางธุรกิจ

ปัจจบุันบรกิาร Data Center มี 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 

1) การลงทุน Data Center เพ่ือใช้ภายในองค์กรเอง ซ่ึงเหมาะกับองค์กรมีพนักงานมาก
พอสมควร (มีพนักงานอย่างน้อย 75 คน ส าหรับ Micro Data Center และ อย่างน้อย 
7,400 คน ส าหรบั Data Center ขนาดใหญ่) โดยรูปแบบน้ีเหมาะกับการเก็บข้อมูลท่ีเป็น
ความลับขององค์กร

2) Private Cloud เหมาะกับองค์กรท่ีมีพนักงานอย่างน้อย 20 คน โดยรูปแบบน้ีเหมาะกับ
การเก็บข้อมูลท่ีส าคัญ

3) Public Cloud โดยเฉพาะ แบบ Software-as-a-Service (SaaS) ท่ีใช้งานง่ายและไม่
จ า เป็น ต้องมี บุคลากรดู แล โดย Cloud ERP เป็น  Public Cloud ท่ี เหมา ะสม กับ
ผู้ประกอบการขนาด SME 

Cloud ERP มีศักยภาพในการเพ่ิมยอดขายของผู้ประกอบการขนาด SME ในธุรกิจค้าปลีก
และค้าส่ง และธุรกิจผลิตสินค้าเฉล่ียปีละ 8%CAGR และ 15%CAGR ในช่วง 3 ปีแรก อีกท้ัง 
ยังเพ่ิมอตัราก าไรข้ันต้นของธุรกิจผลิตสินค้า 

อย่างไรก็ดี การเลือกใช้บริการ Public Cloud มีความเส่ียงในแง่ของการรั่วไหลของข้อมูล 
และความเสียหายของข้อมูลในกรณีเกิดภัยพิบัติ จึงควรมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้บริการ
โดยอา้งองิจากมาตรฐานสากล
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สรุป
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This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial 
instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not 
guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be 
regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no 
representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting 
advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular 
needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own 
financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies 
discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been 
produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation 
as to its accuracy or completeness. 

Disclosures 




