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Cloud เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องแม่ข่ายเสมือน ที่ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing      
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร ข อ ง ร ะ บ บ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด 

 
Cloud แปลตรงตัวว่า ก้อนเมฆ โดยเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information 
Technology : IT) ที่ให้บริการอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้งาน IT ไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Server อยู่ที่ไหน ขอเพียงมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 

 
แนวคิดของระบบ Cloud มีส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ Server พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) 
เครือข่าย (Network) ระบบความปลอดภัย (Security) ระบบงาน (Application) จึงท าให้เกิดเป็น 
Cloud Computing 

 
สรุปภาพรวม Cloud Computing คือ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะในการท างาน โดยใช้
เทคโนโลยีในการรวบรวมทรัพยากรต่างๆ ซึ่งเป็นบริการที่ครอบคลุมถึงการประมวลผล หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล และระบบออนไลน์ โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างยืดหยุ่น 
รวดเร็ว คุ้มค่า และให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนกไ็ด้ 



คุณลักษณะของระบบ Cloud Computing ได้แก ่
 

On-demand 
self-service  

• คือ ผู้ใช้งาน Cloud Computing สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้รับบริการอย่างอิสระ เช่น การสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Server ขึ้นใหม,่ การเพ่ิม-ลดขนาดทรัพยากรของระบบ, การสั่งเปิด-ปิด Service, การสั่งยกเลิกการท างาน Server ในส่วนที่ไม่
ต้องการใช้งาน  

Broad 
network 
access  

• คือ ผู้ใช้งาน Cloud Computing สามารถเข้าถึงทรัพยากรหรือระบบ IT ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้จากทุกที่ทุกเวลาและทุก
อุปกรณ์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกก็ตาม 

Resource 
pooling  

• คือ การน าระบบทรัพยากรที่มีมารวมกัน เช่น น าเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ที่ได้รับมาจัดสรรพ้ืนที่ทรัพยากรให้เหมาะสมกับ
การใช้งานใหม่ โดยแบ่งเป็นระบบย่อยๆ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ วิธีนี้ช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นจากการใช้งานทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

Repid 
elasticity  

• คือ มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิม-ลดขนาดทรัพยากรให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในระยะเวลานั้นๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเพ่ิม-ลด จ านวนของ Server, การเพ่ิม-ลด จ านวน CPU ของ Server, การเพ่ิม-ลด ขนาด Memory 
ของ Server กล่าวได้ว่าเมื่อใดที่ Server มีการใช้งานสูง ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที 

Measured 
service  

• คือ การคิดค่าบริการของ Cloud Computing โดยเป็นการจ่ายแบบ PAY PER USE หรือการจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง 
เนื่องจาก Cloud Computing มีความยืดหยุ่นของการเพ่ิม-ลดขนาดทรัพยากรได้ตามความต้องการ เปรียบเสมือนกับการใช้
บริการสาธารณูปโภค เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น  



รูปแบบการให้บริการ Cloud Computing มี 4 รูปแบบ 
ดังนี ้
 

1. Public cloud 
 เป็นการให้บริการในรูปแบบเปิดกว้างท่ีเปิดให้ผู้เข้าใช้บริการ จากท่ีใดก็ได้ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่ง Public 

Cloud นั้น เหมาะกับการให้บริการด้าน Web Application ด้านข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน หรือ Website, 
Application, Service ท่ีให้ข้อมูลท่ัวไป สามารถเปิดเผยได้ และมีผู้ใช้งานจากหลากหลายเครือข่าย 

2. Private cloud 
 เป็นการให้บริการในรูปแบบท่ีใช้ส าหรับภายในองค์กร บริษัทหรือหน่วยงานสร้างขึ้นมา เพื่อมาไว้ใช้งาน โดยมีการ

ก าหนดบุคคลหรือเครือข่ายในการเข้าใช้งาน ซึ่งผู้ให้บริการจะมีหน้าท่ีติดตั้ง Setup และ Support เท่านั้น ส่วน
ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ควบคุมและจัดการระบบ สามารถปรับเปลี่ยนระบบ และพื้นท่ีในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ด้วย
ตัวเอง โดยระบบเก็บข้อมูล และ Network จะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยท่ี Data Center เช่น ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชีภายในบริษัท เป็นต้น  

3. Hybrid cloud 
 เป็นการให้บริการในรูปแบบท่ีเชื่อมโยงระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

หรือเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง ท่ีต้องการความสะดวกและความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ระบบขายของออนไลน์ ท่ีมี
หน้าร้านออนไลน์บน Public Cloud และเชื่อมโยงกับระบบ Stock สินค้า บน Private Cloud เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับระบบมากขึ้น 

4. Community cloud 
 เป็นการให้บริการในรูปแบบท่ีมี 2 ระบบ หรือมากกว่า 2 ระบบ มาท าการเชื่อมต่อกัน หรือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่มีการให้บริการแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแชร์ข้อมูล
ระหว่างกัน เช่น ข้อมูลระหว่างผู้ป่วยท่ีแชร์ระหว่างโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ เป็นต้น 

 
 

 



ประเภทการให้บรกิาร Cloud Computing   
จากผู้บริการ (Cloud Provider) มี 3 รูปแบบ ดังน้ี 
 Infrastructure as a Service (IaaS)  

จะเป็นการให้บริการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
เท่านั้น เปรียบเสมือนกับการมี Server 1 เครื่อง ซึ่งมีเพียง
แค่หน่วยประมวลผลเสมือน (CPU) หน่วยความจ าเสมือน 
(Memory) ระบบเครือข่าย (Network) และพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลเสมือน (Storage) ซึ่งจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ (OS)  และ Application ก่อน จึงจะ
สามารถใช้งานได้ ผู้ใช้บริการจะสามารถเช่าเวลาในการ
ประมวลผล ซื้อเวลาและขนาดของช่องสัญญาณในการส่ง
ข้อมูลหรือขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการได้จาก 
Hardware บน Cloud  

Platform as a service (PaaS)  

จะเป็นการให้บริการซึ่งจะอยู่บน IaaS อีกทีนึง เปรียบ
เหมือนกับมี  Notebook หนึ่ ง เครื่ องที่มีการติดตั้ ง
ระบบปฏิบัติการ (OS) และ Application เรียบร้อยแล้ว ซึ่งท า
ให้สามารถใช้งาน Applicationบนเครื่อง Notebook เพื่อไป
พัฒนาโปรแกรมต่างๆ ได้ทันที เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
ก า ร ทด ส อบ ร ะ บ บ  ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร จั ด ก า ร  Software 
Application บริการ Platform โดยไม่ต้องจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมนั้น นักพัฒนาสามารถใช้ภาษา Java 
หรือ Python แล้ว Host โปรแกรมบน Server ได้โดยมี
ค่าบริการตามจ านวน Transaction หรือ Data storage  

Software as a service (SaaS)  

จะเป็นรูปแบบการให้บริการโดยใช้ Software หรือ Application บน 
Cloud ท าให้ผู้ใช้ที่ออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถใช้บริการ 
Software เหล่านี้ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง Software ไว้ที่หน่วยงานหรือ
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เปรียบเสมือนกับผู้ใช้งาน ใช้ Notebook เข้า 
Facebook, G-mail, Backup files บน icloud ซึ่งผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องรู้
ว่าโครงสร้างของระบบ Facebook, G-mail หรือ icloud เป็นอย่างไร 
สนใจเพียงแค่วิธีการเข้าใช้งานก็เพียงพอ  



ข้อด ีCloud Computing   
 1) ลดต้นทุนค่าดูแลเรื่องทรัพยากรคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา  

2) ลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นหรือทดลองโครงการ 

3) สามารถสร้างระบบใหม่ขึ้นมาใช้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว  

4) มีความยืดหยุ่นในการเพิ่ม-ลดระบบ ตามความต้องการ 

5) ไดเ้ครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบส ารองข้อมูลที่ดี มีเครือข่ายความเร็วสูง 

6) มีผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ดูแลระบบ 

 ข้อเสีย Cloud Computing   
 1) เนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรที่มาจากหลายที่หลายแห่งท าให้อาจมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องและ

ความเร็วในการเข้าทรัพยากรมากกว่าการใช้บริการ Host ที่ Local หรืออยู่ภายในองค์การของเราเอง 

2) ยังไม่มีการรับประกันในการท างานอย่างต่อเนื่องของระบบและความปลอดภัยของข้อมูล 

3) ความไม่มีมาตรฐานของ Platform ท าให้ลูกค้ามีข้อจ ากัดส าหรับตัวเลือกในการพัฒนาหรือติดตั้งระบบ 

4) บุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐ ยังมีความรู้เกี่ยวกับ Cloud Computing ไม่เพียงพอ 

 



ภาพรวมของระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 

     ค านิยามของ ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม 
ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม คือ ระบบประมวลผลแบบก้อนเมฆที่บูรณาการระบบ
สารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมเข้าไว้ด้วยกัน 

คุณลักษณะของระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม  

 
 

การด าเนินการจัดท าระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการตามมาตรฐานของ สถาบัน 
NIST ซึ่งได้นิยามลักษณะของ Cloud ไว้ดังนี ้  
 On-demand self-service ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดเตรียมคุณสมบัติ 

ต่างๆ ได้แก่ Self-service portal, Automation และ orchestration 
 Broad network access ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดเตรียมเครือข่าย

ข้อมูล ในการเข้าใช้บริการได้จากทุกที่ ได้แก่ Private Link (GIN)  และ Public Link  (VPN) 
 Resource pooling ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ได้มีการท าระบบในลักษณะของ  

pool โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ multitenant model 
 Repid elasticity ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ได้มีการออกแบบระบบให้มีความ

ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว (Provisioned and release) 
 Measured service ระบบ Cloud Computing กระทรวงยุติธรรม ได้มีระบบติดตามการใช้ Resource 

ต่างๆ และ Show back ค่าใช้บริการต่างๆได้ 
 



Cloud Computing ของกระทรวงยุติธรรม ได้น า Software Cloud Infrastructure ของบริษัท VMware มาใช้งานในรูปแบบ Private 
Cloud ให้บริการเฉพาะ Infrastructure as a Service : IaaS และ Platform as a Service : PaaS ไว้ที่ศูนย์ Data Center กระทรวง
ยุติธรรม โดยใช้ตู้ Servers เพื่อ Storage, Process, และ Backup ซึ่งปัจจุบัน Cloud Computing ของกระทรวงยุติธรรม มีการติดตั้ง
และเข้าใช้งาน จ านวนท้ังสิ้น 50 ระบบ ดังนี้ 
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อระบบสารสนเทศ ระบบท้ังหมด 

1 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม 

 ระบบตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

 ระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนกระทรวงยุติธรรม 

 ฯลฯ 

31 

2 กรมคุมประพฤต ิ  ระบบเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ 

 ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ตกรมคุมประพฤต ิ

 ระบบ e-learning 

 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระกับกรม 
(DPIS) 

4 

3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ระบบสารสนเทศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

2 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อระบบสารสนเทศ ระบบท้ังหมด 

4 กรมบังคับคดี    ระบบเว็บไซต์กรมบังคับคดี 

 ระบบเว็บไซต์ส านักงานบังคับคดีจังหวัด 

 ระบบขายทอดตลาด 

 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระกับกรม 
(DPIS) 

4 

5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    ระบบ Web Portal กรมพินิจฯ 

 ระบบเว็บไซต์ DJOP Center 

 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(DIPS)  

3 

6 กรมราชทัณฑ์    เว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ 1 

7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ระบบ API System 1 

8 ส านักงานกิจการยุติธรรม  เว็บไซต์ส านักงานกิจการยุติธรรม 1 

9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์     เว็บไซต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์    1 

10 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

 ศูนย์วิชาการยาเสพติด 

 ระบบจัดการองค์ความรู้ส านักงาน ป.ป.ส. 

2 
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