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ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก ส่งผล
ให้ในปัจจุบันภาครัฐในหลายประเทศหันมาให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒ นา
ระบบงานภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการภาครัฐแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ซึ่ง Cloud Computing* เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวเข้ามามีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบงาน
ภาครัฐแบบเก่าที่ค่อนข้างล้ าสมัย ยุ่ งยาก และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง ให้ เข้าสู่ ระบบงานภาครัฐ แบบใหม่ ที่
สะดวก รวดเร็ ว และมี ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ย โดยหลายประเทศได้ น าเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้ กั บ
ระบบงานภาครัฐแล้ว เช่น ประเทศอังกฤษที่ประสบความสาเร็จกับการนาเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้
กับการดาเนินโครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ และทาให้ภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณได้มากถึง 300 ล้านปอนด์
ต่อปี และยังสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 75 จากการควบรวมศูนย์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐจานวน
100 แห่ ง ให้ ล ดจ านวนลงจนเหลื อเพี ย ง 10-12 แห่ ง เป็ นต้น (ส านั กงานรัฐ บาลอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.), 2555, น. 64)
สาหรับประเทศไทยนั้น ในอดีตบางหน่วยงานภาครัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจในตัวระบบหรือการทางาน
ของเทคโนโลยี Cloud Computing อย่างชัดเจนเพียงพอ ในขณะที่บางหน่วยงานภาครัฐอาจจะมีความกังวล
ในด้านความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล โดยอาจมีข้อมูลบางอย่างที่ เป็นข้อมูลเฉพาะภายใน
หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐเหล่านั้นจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลเอง แต่อย่างไรก็ตาม การนาเทคโนโลยี Cloud
Computing มาใช้ในการพัฒ นาระบบงานภาครัฐ ถือเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการพัฒนาภาครัฐในศตวรรษที่ 21
ภาครัฐจึงริเริ่มนาเทคโนโลยี Cloud Computing มาปรับใช้ในคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud)
ผ่านการให้บริการในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (Government to Government) โดยให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ
ทั่ ว ประเทศให้ ส ามารถใช้ บ ริ การคลาวด์ ภาครัฐร่ ว มกั น อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและปลอดภั ย โดยมุ่ งให้ บริการ
โครงสร้างพื้นฐานหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานภาครัฐ ต่าง ๆ และลดความซ้าซ้อน
ของงบประมาณภาครั ฐ รวมทั้ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบงานภาครั ฐ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารให้ บ ริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพแก่ประชาชน

*

Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบคลาวด์ เป็นการประมวลผลโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านเครือข่าย
ตามความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากทุกแห่งหนและทุกเวลา โดยผู้ใช้บริการการประมวลผลแบบคลาวด์จะไม่ต้อง
บริหารจัดการทรัพยากร (เช่น เครือข่าย เครื่องแม่ข่าย หน่วยเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ประยุกต์) ด้วยตนเอง
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ความเป็นมาของคลาวด์ภาครัฐ
เมื่ อ วัน ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2556 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบเรื่อ งยุ ท ธศาสตร์ก ารบู ร ณาการรัฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันคือกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เสนอ โดยยุทธศาสตร์การบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
มีสาระสาคัญเพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่ง ยืน โดยมีกรอบแนวทางการดาเนินการ
ประกอบด้ ว ย 1) การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานความเร็ว สู งด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารทั้ ง
ด้านโครงข่าย (Network Infrastructure) และด้านสารสนเทศ (Information Infrastructure) 2) การพัฒนา
ระบบบริการอิเล็กทรอนิ กส์ ภ าครัฐ (e-Government Services) ตามภารกิจของหน่วยงานในลั กษณะของ
ระบบบริ ก ารที่ มี ก ารบู ร ณาการข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงาน (Integrated e-Services) โดยให้ บ ริ ก ารระบบ
สารสนเทศแบบรวมศูน ย์ 3) การกาหนดกรอบแนวทางการเชื่ อมโยงรัฐ บาลอิเล็ ก ทรอนิ กส์ แ ห่ งชาติ และ
มาตรฐานด้านความมั่น คงปลอดภั ย และ 4) การใช้บริการคลาวด์ภ าครัฐ (Government Cloud) เพื่ อลด
ความซ้าซ้อนและภาระการลงทุนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหน่วยงานของรัฐ
โดยให้มีการพัฒนาบริการคลาวด์ภาครัฐเพื่อให้บริการสาหรับหน่วยงานภาครัฐทั้งในด้านการบริการโครงสร้าง
พื้ น ฐานและแอปพลิ เคชัน ต่ อมาในวัน ที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐ มนตรีมีม ติ เห็ น ชอบในหลั กการให้
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมจั ด ให้ มี ค ลาวด์ ก ลางภาครั ฐ (Government Data Center and
Cloud services : GDCC) และให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เป็นผู้ดาเนินการคลาวด์กลาง
ภาครัฐ สาหรับงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนินการให้
เป็นไปตามขั้นตอนของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนต่อไป
คลาวด์ภาครัฐคืออะไร
คลาวด์ภาครัฐ คือ โครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งภาครัฐโดยสานักงาน
พัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นผู้ ให้ บริการแก่ห น่วยงานภาครัฐ ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี
Cloud Computing ซึ่งเก็บทรัพยากรไว้บนอินเทอร์เน็ต สามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลาจากระยะไกล
ปรับขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้ มีการจัดสรรทรัพยากร ลดภาระการบริหารจัดการ และมีความมั่นคง
ปลอดภัยสูง (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.), 2562) คลาวด์ภาครัฐจึงเป็นบริการทางด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของภาครั ฐ ในลั ก ษณะ Cloud Computing ที่ มุ่ งเน้ น การบริ ห าร
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้เสมือนอยู่ในหน่วยงานเอง และมีการใช้งานระหว่าง
กันได้โดยไม่มีข้อจากัดเชิงพื้นที่ และคลาวด์ภาครัฐจะทาให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถลดระยะเวลาในการจัดซื้อ
จั ดจ้ างและสามารถจั ดการงบประมาณได้ อย่ างเหมาะสม รวมทั้ งช่ ว ยตอบโจทย์ การใช้ งานที่ ห ลากหลาย
ของบุคลากรภาครัฐให้สามารถทางานได้สะดวก คล่องตัว และสามารถส่งมอบการให้บริการที่ดีที่สุดสู่ประชาชน
(สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.), 2560, น.30)
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ประเภทของการให้บริการคลาวด์ภาครัฐ
การให้ บ ริ ก ารคลาวด์ ภ าครั ฐ ก่ อ ให้ เกิ ด การอ านวยความสะดวกที่ เพิ่ ม ขึ้ น แก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
โดยหน่วยงานภาครัฐไม่จาเป็น ต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์ม และซอฟต์แวร์ เนื่องจาก
สามารถใช้งานหรือประมวลผลร่วมกันผ่านเครือข่ายตามความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจากทุก ที่
ทั้งนี้ ภาครัฐมีการให้บริการคลาวด์ภาครัฐแก่หน่วยงานภาครัฐใน 4 ประเภท ดังนี้
1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service: IaaS) เป็นการให้บริการโครงสร้าง
พื้น ฐานในการประมวลผลข้อมูลโดยผ่านอุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์และระบบสื่ อสารคอมพิ วเตอร์แบบเสมือน
(Virtualized Hardware) เช่น ส่วนจัดเก็บเสมือน (Virtual Server Space) การเชื่อมต่อเครือข่าย (Network
Connections) แบนด์ วิ ด ท์ (Bandwidth) เลขที่ อ ยู่ ไอพี (IP Addresses) อุ ป กรณ์ กระจายการท างาน (Load
Balancers) อุปกรณ์เครือข่ายที่ให้บริการงานประยุกต์ต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
การเปลี่ยนมาใช้ทรัพยากรเสมือนเพื่อควบคุมการบริการและการเชื่อมต่อบริการให้ แก่หน่วยงานภาครัฐ ทาให้
หน่วยงานภาครัฐไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างการดูแลและการจัดการสถานที่ ไม่ต้องบริหารจัดการองค์ประกอบพื้นฐาน
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังมีอิสระในการเลือกระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมในการ
จัดเก็บข้อมูล ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย
(Security Infrastructure) ซึง่ แต่เดิมหน่วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการจัดเตรียมและดูแลด้วยตนเอง
2. การให้ บ ริ ก ารแพลตฟอร์ ม (Platform as a Service: PaaS) เป็ น การให้ บ ริ ก ารประมวลผล
คอมพิวเตอร์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่หน่วยงานภาครัฐพัฒนา
และน าไปใช้ งาน ท าให้ ล ดความซั บ ซ้ อ นในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง สถานที่ จั ด เก็ บ การบริห ารจั ด การอุ ป กรณ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล
3. การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service: SaaS) เป็นการให้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์
ภาครัฐในระดับแอปพลิเคชัน ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)
หรือผ่านระบบสื่อสารเครือข่ายเฉพาะที่ (Local Area Network : LAN) โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ที่ภาครัฐให้บริการแทนการซื้อซอฟต์แวร์ ทาให้สามารถลดภาระในการบริหารจัดการ และลดค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การบารุงรักษาและการดาเนินการต่าง ๆ รวมถึง
การบริการด้านความมั่นคงปลอดภัย
4. การให้ บริการกระบวนการธุรกิจ (Business Process as a Service: BPaaS) เป็นการให้บริการ
ทางธุรกิจอย่างเต็มรูป แบบและสร้างอยู่บ นบริการคลาวด์ ภ าครัฐ ทั้ง 3 ประเภทที่ได้กล่าวถึงข้างต้น (IaaS,
Paas, SaaS) ทั้งนี้ หน่ วยงานภาครัฐไม่จ าเป็นต้องกาหนดกรอบความต้องการและการบริ หารจัดการใด ๆ
ทั้งสิ้ น โดยในปั จ จุ บั น ภาครัฐ มีการให้ บ ริ การกระบวนการธุรกิจ เช่น การให้ บริการแอปพลิ เคชัน G-Chat
การให้บริการแอปพลิเคชัน G-News เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการให้บริการออกแบบกระบวนการธุรกิจอย่างครบวงจร
ผ่านทางการให้บริการคลาวด์ภาครัฐ (คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติการบริการแบบคลาวด์ วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561, น. 6, 8, 9, 10)

4
คลาวด์ภาครัฐในปัจจุบัน
นับจากภาครัฐได้ริเริ่มคลาวด์ภาครัฐเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งลดความซ้าซ้อนและภาระ
การลงทุนในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี
ในปี 2556 จนกระทั่งถึงปี 2561 ภาครัฐได้มีการให้บริการคลาวด์ภาครัฐแก่หน่วยงานภาครัฐ จานวน 454 หน่วยงาน
และมี ร ะบบต่ าง ๆ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ อยู่ บ นคลาวด์ ภ าครัฐ จ านวน 1,046 ระบบ (ส านั ก งานรัฐ บาล
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ การมหาชน) (สรอ.), 2561, น.33) เช่ น ระบบการรายงานผลการประเมิ นส่ วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (e-SAR) ของสานักงาน ก.พ.ร., ระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมอิเล็ กทรอนิ กส์ ของส านั กงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ , ระบบขนส่ งและจราจรอัจฉริยะ
ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นต้น
ในปั จ จุ บั น ภาครั ฐ โดยกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ มี โ ครงการพั ฒ นาระบบ
คลาวด์ ก ลางภาครั ฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยมี เป้าหมายคือการรวมศูนย์การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย สูงส าหรับหน่ว ยงานภาครัฐที่ขาดความพร้อมด้านการดูแลศูนย์ข้อมูล
และขาดบุคลากร โดยโครงการดังกล่าวจะมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความสามารถด้าน Cloud computing
เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทางานและวิธีการใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สาหรับหน่วยงาน
ที่มีความประสงค์จะใช้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ สามารถส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งผู้ที่ ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานต่อในหน่วยงานของตนเองและยังสามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับ
บุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงานของตนเองอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะทาให้เกิดระบบกลาง
ในการให้บริการคลาวด์ภาครัฐที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานแก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะทาให้เกิดการประหยัด
งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล และทาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอร์
ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง (สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)
บทสรุปและข้อคิดเห็นของผู้ศึกษา
การเกิดขึ้นของคลาวด์ภาครัฐได้นาไปสู่การปรับโฉมใหม่ของระบบงานภาครัฐ เพราะเป็นการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยให้ระบบงานภาครัฐสามารถทางานได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ให้ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่ อให้ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง
และมีขีดสมรรถนะสู ง สามารถปฏิบั ติงานอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ มีความคุ้มค่า เที ยบได้กับ มาตรฐานสากล
สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน” ต่อไป
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