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ประกาศ 
เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลเท่านัน้ โดยจะแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางปฏบิัติและคุณสมบตัิที่ AWS 
น าเสนอ ณ วันที่ออกเอกสารฉบับนี้ ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบ ลูกค้าต้องรบัผิดชอบต่อการประเมิน
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ และการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของ AWS ด้วยตนเอง ซ่ึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ต่างๆ นั้นมีให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันในลกัษณะใดๆ ไม่ว่าโดยแจง้หรือโดยนัย เอกสารฉบับนี้ไม่ได้
ก่อให้เกิดการรับประกัน การรับรอง ข้อผูกพันทางสัญญา เงื่อนไข หรือการประกันใดๆ จาก AWS รวมทั้งบรษิัทในเครือ ผู้
จัดหา หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิข์อง AWS หน้าที่รับผิดชอบและความรับผิดของ AWS ต่อลูกค้าไดร้ับการควบคุมตามข้อตกลง
ของ AWS และเอกสารฉบับนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งและไม่ไดเ้ปน็การแก้ไขข้อตกลงใดๆ ระหว่าง AWS กับลูกค้า 
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บทคัดย่อ 
เอกสารฉบับนี้อธิบายเกี่ยวกับ AWS Well-Architected Framework ซ่ึงเป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมิน
และปรับปรุงสถาปัตยกรรมในระบบคลาวด์และเข้าใจผลกระทบทางธุรกิจจากการตัดสินใจด้านการออกแบบได้ดี
ยิ่งขึ้น เราจะพูดถึงหลักการออกแบบทั่วไป แนวทางปฏิบตัิและค าแนะน าทีเ่ฉพาะเจาะจง โดยแบ่งออกเป็น 4 แนวคิดที่
เราถือเป็น เสาหลัก ของ Well-Architected Framework 
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ข้อมูลเบื้องต้น 
Amazon Web Services (AWS) เข้าใจถึงประโยชนใ์นการใหค้วามรู้แก่ลูกค้าของเราเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตัิเชิง
สถาปัตยกรรมส าหรับการออกแบบระบบที่เช่ือถือได้ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในระบบคลาวด์ เพื่อให้
ได้รับประโยชน์ดังกล่าว เราจึงไดพ้ัฒนา AWS Well-Architected Framework ขึ้นมา ซ่ึงจะช่วยใหค้ณุเข้าใจถึงข้อดี
และข้อเสียจากการตัดสินใจสร้างระบบต่างๆ บน AWS เราเชื่อว่าระบบซึ่งมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ดีนัน้จะช่วย
เพิ่มโอกาสความส าเร็จให้กับธุรกจิได้เป็นอย่างมาก 

 
สถาปนิกด้านโซลูชันของ AWS มีประสบการณ์ที่ยาวนานในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมโซลูชันให้กับธุรกิจ
เฉพาะทางและกรณีการใช้งานทีห่ลากหลาย และเราได้ช่วยออกแบบและประเมนิระบบสถาปัตยกรรมบน AWS 
ให้กับลูกค้ามาแล้วหลายพันราย ประสบการณ์ที่ยาวนานนีท้ าใหเ้ราระบุได้ถึงแนวทางปฏบิัติและกลยุทธ์หลักใน 
การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบในคลาวด์ AWS Well-Architected Framework จัดท าเอกสารชุดค าถามพื้นฐาน 
ที่จะช่วยให้คุณทราบว่าระบบสถาปัตยกรรมที่เฉพาะเจาะจงนัน้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิของคลาวด์หรือไม่  
เฟรมเวิร์กดังกล่าวจะน าเสนอแนวทางที่สอดคล้องในการประเมินผลระบบเทียบกับคุณภาพที่คุณคาดหวังจากระบบ
คลาวด์ที่ทนัสมัย และการปรับปรงุที่อาจต้องด าเนนิการเพื่อให้ได้คณุภาพตามที่ก าหนด ขณะที่แพลตฟอร์ม AWS 
พัฒนาไปเรื่อยๆ และเราเรียนรูจ้ากการท างานกับลูกค้ามากขึ้น เราจะสามารถปรับปรุงค าจ ากัดความของระบบที่ม ี
การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง 

 
เอกสารฉบับนี้มีไว้ส าหรับบุคคลซ่ึงมีบทบาทด้านเทคโนโลยี เช่น ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายเทคโนโลยี (CTO) 
สถาปนิก นักพัฒนา และสมาชิกทีมปฏบิัติงาน หลังจากอ่านเอกสารฉบับนี้ คุณจะเข้าใจถึงแนวทางปฏิบตัิและกล
ยุทธ์ที่ AWS จะใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ เอกสารฉบับนี้ไม่มีรายละเอียดการด าเนินการหรือ
รูปแบบเชิงสถาปัตยกรรม แตจ่ะมีการอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับข้อมูลดังกล่าว 

 

ค าจ ากัดความของ AWS Well-Architected Framework 
ทุกๆ วันผู้เชี่ยวชาญที่ AWS ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบให้ได้รบัประโยชนจ์าก
แนวปฏิบตัิในระบบคลาวด์ เราท างานร่วมกับคุณเพื่อวิเคราะหห์าข้อดขี้อเสียเชิงสถาปัตยกรรมพรอ้มกับที่งาน
ออกแบบของคุณพัฒนาไปเรื่อยๆ ในขณะทีคุ่ณติดตัง้ใช้งานระบบเหล่านี้กับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง เราได้
เรียนรู้ประสิทธิภาพการท างานของระบบ และผลสืบเนื่องทีเ่กิดจากข้อดีข้อเสียดังกล่าว 

 
จากส่ิงที่ได้เรียนรู้ เราจึงได้จดัท า AWS Well-Architected Framework ซ่ึงเป็นชุดค าถามทีคุ่ณสามารถใช้
ประเมนิว่าสถาปัตยกรรมสอดคลอ้งกับแนวทางปฏบิัติของ AWS ได้ดีเพียงใด 
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AWS Well-Architected Framework ประกอบด้วยส่ีเสาหลัก ซ่ึงได้แก่ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถอื ประสิทธิภาพ
การท างาน และการเพิ่มประสิทธภิาพต้นทุน ซ่ึงมีค าจ ากัดความดังต่อไปนี้: 

 

 
ความปลอดภัย ความสามารถในการปกป้องข้อมลู ระบบ และสินทรัพย์ต่างๆ พร้อมกับ

น าเสนอประโยชน์ทางธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์การประเมินและการลดความเสี่ยง 
 

ความน่าเชื่อถือ ความสามารถของระบบในการกู้คืนจากความล้มเหลวของโครงสร้างพื้นฐาน 
หรือบริการต่างๆ ปรับเปลี่ยนการใช้งานทรัพยากรการประมวลผลให้ตรงกบั
ความต้องการ และลดปัญหาขัดขอ้ง เช่น การก าหนดค่าผดิพลาดหรือปัญหา
เกี่ยวกับเครือข่ายที่เกดิขึน้ชั่วคราว 

ประสิทธิภาพการท างาน ความสามารถในการใช้ทรัพยากรการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ตรง
กับความต้องการของระบบ และรักษาความมีประสิทธิภาพดังกล่าวไว้ได้ดังเดิม 
เมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงไปและเมื่อเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพตน้ทุน ความสามารถในการหลีกเลี่ยงหรอืขจดัค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นหรือทรัพยากรซ่ึงมี
คุณสมบัติต่ ากว่าระดับที่เหมาะสม 
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หลักการออกแบบทั่วไป 
Well-Architected Framework ก าหนดชุดหลักการออกแบบทั่วไปเพ่ือเอื้อใหเ้กิดการออกแบบที่เหมาะสมในระบบ
คลาวด์ไว้ดังนี ้

 
• เลิกคาดเดาความต้องการด้านความจุ: ไม่ต้องคาดเดาความต้องการด้านความจขุองโครงสร้างพ้ืนฐาน เมื่อ

ตัดสินใจด้านความจุก่อนทีจ่ะตดิตั้งใช้งานระบบ ส่ิงทีคุ่ณได้อาจเป็นทรัพยากรที่มรีาคาแพงและไมไ่ด้ใช้
งาน หรือต้องจัดการกับปัญหาประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับความจุทีจ่ ากัด การประมวลผลบนระบบคลาวด์
ท าใหป้ัญหานีห้มดไป คุณสามารถใช้ความจุได้มากหรือน้อยเท่าทีต่้องการ และปรับเพิ่มลดได้โดย
อัตโนมัต ิ

• ทดสอบระบบในขอบเขตการใชง้านจริง: ในสภาพแวดล้อมแบบเดมิที่ไม่ได้อยู่ในระบบคลาวด์ การสร้าง
ระบบสภาพแวดล้อมคู่กันเพื่อการทดสอบเพียงอย่างเดียวมักจะท าได้ยากด้วยเหตุผลด้านต้นทุน ดังนั้น 
สภาพแวดล้อมการทดสอบส่วนใหญ่จึงไม่ได้ทดสอบในระดับความต้องการใช้งานจริง แตใ่นระบบคลาวด์ 
คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมแบบเดียวกันได้ตามต้องการ ด าเนินการทดสอบจนเสร็จสมบูรณ์ แล้วจึง
ค่อยปลดการใช้งานทรัพยากรเหล่านั้น เนื่องจากคุณจ่ายเงนิส าหรบัสภาพแวดล้อมทดสอบก็ต่อเมื่อมีการใช้
งาน คุณจึงสามารถจ าลองสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงได้โดยใช้ตน้ทุนเพียงส่วนเดียวส าหรับการทดสอบ
ภายในองค์กร 

• ลดความเส่ียงด้านการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม: เนื่องจากคุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทดสอบที่เลียนแบบการก าหนดค่าการใช้งานจริง คุณจึงสามารถด าเนินการ
ทดสอบได้ง่าย นอกจากนี้ คุณยังสามารถย้ายการซีเรียลไลซ์การทดสอบที่เกดิขึ้นในสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรทีใ่ช้งานออกได้ในกรณีที่ทีมต้องจัดคิวการใช้ทรัพยากรทดสอบ 

• ใช้ระบบอัตโนมัติเพือ่ให้การทดลองทางสถาปัตยกรรมท าได้ง่ายขึน้: ระบบอัตโนมตัิช่วยให้คุณสามารถ
สร้างและจ าลองระบบได้โดยใช้ต้นทุนต่ า (ไม่ต้องลงมือท าเอง) คณุสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบอตัโนมัติ ตรวจสอบผลกระทบ และแปลงกลับพารามิเตอรท์ี่ใช้ไปก่อนหน้านั้นได้เมื่อจ าเปน็ 

• รองรับสถาปัตยกรรมเชิงวิวฒันาการ: ในสภาพแวดล้อมแบบดั้งเดมิ การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมมัก
ด าเนินในรูปแบบครั้งเดียวและคงที่ในลักษณะเดิม โดยมเีวอร์ชันส าคัญของระบบเพียงไม่ก่ีเวอร์ชันใน
ระหว่างอายุการใช้งาน เมื่อธุรกิจและบริบททางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การตัดสินใจเมื่อเริม่แรกจึง
อาจเปน็อุปสรรคทีท่ าให้ระบบไม่สามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ แตใ่นระบบ
คลาวด์ ความสามารถในการใช้งานระบบอัตโนมตัิและการทดสอบตามต้องการจะลดความเสี่ยงของ
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบ ซ่ึงช่วยใหร้ะบบพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจ
ต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ มาเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน 
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สี่เสาหลักของ Well-Architected Framework 
การสร้างระบบซอฟต์แวร์มีหลายอย่างที่เหมือนกับการสร้างอาคาร หากรากฐานไม่มั่นคง ก็อาจเกิดปัญหาทาง
โครงสร้างทีท่ าลายความสมบูรณ์และฟังก์ชันการใช้งานของตัวอาคาร ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของโซลูชัน
เทคโนโลยี หากคุณละเลยส่ีเสาหลัก ซ่ึงได้แก่ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการท างาน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพต้นทุน ก็อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการสร้างระบบทีจ่ะสนองตอบความคาดหวังและความต้องการของ
คุณ การประกอบเสาหลักทัง้สี่ด้านเข้ากับสถาปัตยกรรมจะช่วยคุณสร้างระบบที่มีความเสถียรและประสิทธิภาพ คุณ
จึงมีโอกาสที่จะมุ่งเน้นในแง่มุมอืน่ๆ ของการออกแบบได้ เช่น ความต้องการด้านการใช้งาน 

 
หัวข้อนีจ้ะอธิบายถึงเสาหลักส่ีด้าน และมีค าจ ากัดความ แนวทางปฏิบัติ ค าถาม ข้อควรพิจารณา และบริการ AWS 
หลักๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

เสาหลักด้านความปลอดภัย 
เสาหลักด้าน ความปลอดภัย เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปกป้องข้อมูล ระบบ และสินทรัพย์ตา่งๆ พร้อมกับ
น าเสนอประโยชน์ทางธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์การประเมินและการลดความเสี่ยง 

 
 

หลักการออกแบบ 
ในระบบคลาวด์นั้น มีหลักการต่างๆ มากมายที่สามารถช่วยคุณเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 
• ใช้ระบบความปลอดภัยในทุกระดบั: นอกจากการใช้งานเครื่องมือรกัษาความปลอดภัย (เช่น ไฟร์วอลล์) 

ในขอบเขตโครงสร้างพ้ืนฐานแลว้ ให้ใช้ไฟร์วอลล์และการควบคมุความปลอดภัยอื่นๆ ส าหรบัทรพัยากร
ทั้งหมดของคุณด้วย (เช่น เซิร์ฟเวอร์เสมือนทุกเซิร์ฟเวอร์ โหลดบาลานเซอร์ และซับเน็ตของเครือขา่ย) 

• ใช้งานความสามารถในการติดตาม: บันทึกล็อกและตรวจสอบการด าเนินการและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดทีเ่กิดขึน้ในสภาพแวดล้อม 

• ใช้ระบบอัตโนมัติเพือ่รับมือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย: ตรวจสอบและทริกเกอร์การตอบสนองตอ่การ
แจ้งเตอืนทีเ่ปลี่ยนไปตามเหตุการณ์หรือตามเงื่อนไขโดยอัตโนมัต ิ

• มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยในระบบ: คุณสามารถใช้ โมเดลความรับผิดชอบในการรักษาความ
ปลอดภัยร่วมกันของ AWS เพื่อมุง่เน้นการรักษาความปลอดภัยใหแ้อปพลิเคชัน ข้อมูล และ

https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
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ระบบปฏบิัติการ ขณะที่ AWS ทีใ่ห้โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการที่ปลอดภัย 

• ใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมแนวทางปฏิบตัิด้านความปลอดภัย: กลไกความปลอดภัยที่ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณ
สามารถปรับขยายการใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และคุ้มค่ามากขึ้น สร้างและบันทึกอิมเมจพื้นฐาน
แบบก าหนดเองของเซิร์ฟเวอร์เสมือน แล้วใช้อิมเมจนั้นโดยอัตโนมัติกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่แต่ละเครื่องที่คุณเปิด
ใช้งาน สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทัง้ระบบตามที่ก าหนดและจัดการในเทมเพลต 

 
 

ค าจ ากัดความ 
การรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์มีอยู่ด้วยกันสี่ด้าน: 

 
1. การป้องกันข้อมูล 

2. การจัดการสิทธิ์การใช้งาน 

3. การป้องกันโครงสร้างพื้นฐาน 

4. การควบคุมเชิงตรวจสอบ 

โมเดลความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยร่วมกันของ AWS ช่วยให้องค์กรที่ใช้ระบบคลาวด์บรรลุเป้าหมาย
ด้านความปลอดภัยและการปฏิบตัิตามข้อก าหนด เนื่องจาก AWS ดูแลความปลอดภัยทางกายภาพให้กับโครงสร้าง
พื้นฐานที่รองรบับริการในระบบคลาวด์ของเรา ลูกค้า AWS จึงหันไปมุ่งเนน้ให้กับการใช้งานบริการเพื่อใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ระบบคลาวด์ของ AWS ยังช่วยให้เข้าถึงข้อมูลความปลอดภยัและวิธีการที่ใช้
ระบบอตัโนมัตเิพื่อตอบสนองเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยได้มากขึ้น 

 
 

แนวทางปฏิบัติ 
การป้องกันข้อมูล 

ก่อนที่จะออกแบบสถาปัตยกรรมให้กับระบบใดๆ ควรมีแนวทางปฏิบัติพื้นฐานเพื่อก าหนดทิศทางดา้นความ
ปลอดภัยอยู่ ตัวอย่างเช่น การจ าแนกข้อมูล จะก าหนดวิธีจัดประเภทข้อมูลองค์กรตามระดบัความส าคัญ เช่น สิทธิ์
ระดับน้อยที่สุด จะจ ากัดการเข้าถึงให้อยู่ในระดบัต่ าสุดโดยที่ยังอนญุาตให้ใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้ตามปกติ และ การ
เข้ารหัส จะช่วยปกป้องข้อมูลด้วยวิธีประมวลผลข้อมูลที่ไม่สามารถอ่านได้ใหเ้ป็นการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต 
เครื่องมือและเทคนคิเหล่านี้ล้วนมีความส าคัญในการสามารถรองรับเป้าหมายด้านต่างๆ ได้ เช่น การป้องกันผล
ขาดทนุทางการเงนิหรือการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบังคับ 
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การป้องกันข้อมูลเป็นการใช้การควบคุมและรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรักษาข้อมูลเปน็ความลบัพร้อมกับรักษา
ความสมบูรณ์ของข้อมูล และตรวจสอบถึงความพร้อมใช้งานเมื่อคณุต้องการ 

 
ใน AWS แนวทางปฏบิัตดิังต่อไปนี้จะอ านวยความสะดวกให้กับการป้องกันข้อมูล: 

 
• ลูกค้า AWS มีสิทธิ์ควบคุมข้อมูลของตนได้เต็มที่เช่นเดิม 

• AWS ช่วยให้คุณเข้ารหัสข้อมูลและจัดการคีย์ต่างๆ ได้ง่ายขึน้ รวมทั้งการหมุนเวียนคีย์ตามก าหนดการ 
ซ่ึงลูกค้าสามารถปรับปรุงไดเ้องหรือใช้ระบบอัตโนมัติของ AWS ที่สะดวกต่อการใช้งาน 

• ในระบบมีการบันทึกล็อกโดยละเอียดซ่ึงประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ เช่น การเข้าถึงไฟล์และการ
เปลีย่นแปลงต่างๆ 

• AWS ออกแบบระบบจดัเก็บข้อมลูเพื่อให้มคีวามยืดหยุ่นในระดบัสูงสุด ตัวอย่างเช่น Amazon Simple 
Storage Service (S3) ออกแบบมาให้มีความคงทนในระดับ 99.999999999% (เช่น ถ้าคุณจัดเก็บออบเจ็กต์ 
10,000 รายการโดยใช้ Amazon S3 อัตราการสูญเสียหนึ่งออบเจ็กตท์ี่อาจเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยจะอยู่ทีห่นึง่ครั้ง
ทุกๆ 10,000,000 ปี) 

• การก าหนดเวอร์ชันซึ่งอาจใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจดัการวงจรการใช้งานของข้อมูลขนาด
ใหญ่จะช่วยป้องกันการเขียนทบัหรือการลบข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ รวมทั้งความเสียหายในลักษณะ
เดียวกัน 

• AWS จะไมใ่ช้การเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างภูมิภาค เนื้อหาที่อยูใ่นภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งจะยังคงอยูท่ี่เดิม 
เว้นแต่ลูกค้าจะเปดิใช้งานคุณสมบัติหรือใช้ประโยชนจ์ากบริการทีม่ีฟังก์ชันดังกล่าวโดยชัดแจ้ง 

 
ค าถามต่อไปนีจ้ะมุ่งเน้นถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (โปรดดูรายการค าถาม 
ค าตอบ และแนวทางปฏบิัตดิ้านความปลอดภัยจากภาคผนวก): 

 

 
 

AWS มีวิธีการเข้ารหัสส าหรับข้อมูลในทีจ่ัดเกบ็และข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรับส่งอยู่หลายวิธี เราสร้างคุณสมบัติรวม
ไว้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณเข้ารหัสข้อมูลไดง้า่ยขึ้น เช่น การน าวิธีการ Server Side Encryption 
(SSE) มาใช้กับ Amazon S3 เพื่อช่วยให้จัดเก็บข้อมูลในรปูแบบเขา้รหัสได้ง่ายขึ้น 

 

คุณยังสามารถก าหนดให้ Elastic Load Balancing เป็นตัวจัดการการเข้าและถอดรหัส HTTPS (โดยทั่วไปเรียกว่า 

SEC 1.  คุณจะเข้ารหัสและป้องกนัข้อมลูในที่จัดเก็บอย่างไร 

SEC 2.  คุณจะเข้ารหัสและป้องกนัข้อมลูที่อยู่ระหว่างการรับสง่อยา่งไร 

http://aws.amazon.com/s3
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Secure
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SSL Termination) ได้ทั้งกระบวนการ 
 
การจัดการสิทธิ์การใช้งาน 

การจัดการสิทธิ์การใช้งานเป็นส่วนส าคัญของโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อดูแลใหผู้้ใช้ที่ได้รบั
อนุญาตและผ่านการรับรองความถูกต้องเท่านัน้ที่สามารถเข้าใช้ทรพัยากรต่างๆ ตามวัตถุประสงคท์ี่เหมาะสม 
ตัวอย่างเช่น รายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) เป็นรายการอนุญาตการเข้าถึงที่เชื่อมโยงกับออบเจ็กต์ การควบคุมการ
เข้าถึงตามบทบาท (RBAC) เป็นชุดสิทธ์ิที่สอดคล้องกับบทบาทหรือหน้าทีข่องผูใ้ช้ และการจัดการรหัสผ่านมี
ข้อก าหนดที่ซับซ้อนและช่วงเวลาส าหรับการเปลี่ยนรหัส องค์ประกอบการจัดการสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้ส าคัญต่อ
สถาปัตยกรรมด้านความปลอดภยัของข้อมูล เนื่องจากเป็นแนวคิดหลักของการอนุญาตและรบัรองความถูกต้องของ
ผู้ใช้ 

 
โดยหลักแล้ว การจัดการสิทธิ์การใช้งานใน AWS จะสนบัสนุนโดยบริการ AWS Identity and Access Management 
(IAM) ซ่ึงอนุญาตให้ลูกค้าควบคมุการเข้าถึงบริการและทรัพยากร AWS ส าหรับผูใ้ช้ คุณสามารถน านโยบายที่มี
รายละเอียดแยกย่อยไปใช้ได้ ซ่ึงจะก าหนดสิทธิ์ให้กับผูใ้ช้ กลุ่ม บทบาท หรือทรัพยากร และยังสามารถก าหนดให้
ใช้แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับรหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น ความซับซ้อน การน ากลับมาใช้ใหม่ และการรับรองความ
ถูกต้องแบบหลายปัจจัย (MFA) โดยคุณสามารถใช้เชื่อมต่อภายนอกกับบริการไดเรกทอรทีี่ใช้งานอยู่ได้อีกด้วย 

 
ค าถามต่อไปนีจ้ะเน้นถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์การใช้งานเพื่อรักษาความปลอดภัย: 

 

 
 

การดูแลข้อมูลประจ าตัวของบัญชีระดับรทูใหป้ลอดภัยอยู่เสมอนัน้เปน็สิ่งส าคัญ เพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์นี้ 
AWS แนะน าใหเ้ชื่อมต่อ MFA กบับัญชีระดับรทูและล็อคข้อมูลประจ าตัวด้วย MFA ในต าแหน่งทีต่ั้งทางกายภาพที่
มีการรักษาความปลอดภัย บริการ IAM ช่วยใหคุ้ณสร้างและจัดการสิทธิ์ส าหรับผู้ใช้อื่นๆ (ที่ไม่ใช่ระดับรูท) รวมทั้ง
ก าหนดระดบัการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้ 

 

SEC 3.   คุณจะป้องกนัการเข้าถึงและการใช้งานข้อมลูประจ าตัวบัญชีหลกัของ AWS อย่างไร 

SEC 4.   คุณจะก าหนดบทบาทและความรบัผิดชอบส าหรบัผู้ใช้ในระบบเพือ่ควบคุมการเข้าถึงของ
บุคคลใน AWS Management Console และ API อย่างไร 

SEC 5.   คุณจะจ ากัดการเข้าถงึแบบอัตโนมัติ (เช่น จากแอปพลิเคชัน สคริปต์ และเครื่องมอืหรือบริการ
ภายนอก) ไปยังทรัพยากรของ AWS อย่างไร 

SEC 6.   คุณจะจัดการคีย์และข้อมลูประจ าตัวอย่างไร 
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การป้องกันโครงสร้างพื้นฐาน 

การป้องกนัโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยระเบียบวิธีด้านการควบคุมที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนด
และข้อผูกพันของอุตสาหกรรมและกฎระเบียบ เช่น การรับรองความถูกต้องแบบละเอียดและใชห้ลายปัจจัย การใช้
ระเบียบวิธีเหล่านี้ส าคัญต่อการด าเนินงานแบบต่อเนื่องให้ประสบความส าเร็จไม่ว่าจะเป็นแบบภายในองค์กรหรือบน
ระบบคลาวด ์

 
ใน AWS คุณสามารถใช้การตรวจสอบแพคเก็ตแบบเก็บสถานะและไม่เก็บสถานะได้โดยใช้เทคโนโลยีของ AWS 
โดยตรงหรือใช้ผลิตภัณฑ์และบรกิารจากบริษัทคูค่้าที่มีให้บริการผา่น AWS Marketplace นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ใช้ Amazon Virtual Private Cloud (VPC) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแบบส่วนตัว ที่มีความปลอดภัย และปรับขยายได้
เพื่อก าหนดโทโพโลยี ซ่ึงได้แก่ เกตเวย์ ตารางก าหนดเส้นทาง และซับเน็ตแบบสาธารณะและ/หรือแบบส่วนตัว 

 
ค าถามต่อไปนีจ้ะเน้นถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรักษาความปลอดภัย: 

 

 
 

การป้องกันแบบหลายช้ันเป็นวิธีที่แนะน าในสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบ และในกรณีของการป้องกนัโครงสร้าง
พื้นฐาน ก็สามารถใช้แนวคิดและวิธีการที่หลากหลายส าหรับรูปแบบระบบคลาวด์และแบบในองคก์ร การบังคับใช้
การป้องกันขอบเขต การตรวจสอบจุดสื่อสารขาเข้าและขาออก และการบันทึกล็อกแบบสมบูรณ์ การตรวจสอบและ
แจ้งเตอืนล้วนเป็นส่ิงส าคัญต่อแผนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

 
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ หลักการออกแบบข้างต้น ลูกค้า AWS สามารถปรับแต่งหรือเสริมความปลอดภัยให้กับ
การก าหนดค่า EC2 instance และน าการก าหนดค่านี้ไปใช้กับ Amazon Machine Image (AMI) ที่ไมม่ีการเปลี่ยนแปลง 
หลังจากนั้น เซิร์ฟเวอร์ใหม่แบบเสมือน (อินสแตนซ์) ทั้งหมดที่เปดิใช้งานด้วย AMI นี้ก็จะได้รับการก าหนดค่าที่
เข้มงวดมากขึน้นี้ด้วย ไม่ว่าจะทรกิเกอร์โดยคุณสมบัติ Auto Scaling หรือเริ่มต้นโดยผู้ใช้ 

 
การควบคุมเชิงตรวจสอบ 

คุณสามารถใช้การควบคุมเชิงตรวจสอบเพื่อตรวจหาหรือระบุถึงการละเมิดความปลอดภัย การควบคุมนี้เป็นส่วน
พื้นฐานของเฟรมเวิร์กการก ากับดูแล และสามารถใช้เพื่อรองรับกระบวนการด้านคุณภาพ ข้อผูกพันในการปฏบิัติตาม
กฎหมาย และ/หรือการด าเนินการเพื่อระบุและตอบสนองต่อภัยคกุคาม การควบคุมเชิงตรวจสอบมอียู่ด้วยกันหลาย

SEC 7.  คุณจะบงัคับใช้การปอ้งกนัในขอบเขตเครอืข่ายและระดบัโฮสต์อย่างไร 

SEC 8.  คุณจะบงัคับใช้การปอ้งกนัในระดบับรกิาร AWS อย่างไร 

SEC 9.  คุณจะปกป้องความสมบรูณ์ของระบบปฏบิัติการใน Amazon EC2 Instance อย่างไร 
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แบบ ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์รายการข้อมูลและแอททริบิวต์แบบละเอียดจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ 
(และการควบคุมวงจรการใช้งาน) เพื่อช่วยก าหนดเกณฑ์พ้ืนฐานในการด าเนินงาน หรือคุณสามารถใช้การตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงเป็นการตรวจสอบการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมลู เพื่อท าให้แนใ่จว่าแนวทางปฏบิัติต่างๆ เป็นไป
ตามนโยบายและข้อก าหนด และคุณได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมตัิอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนด การควบคุม
เหล่านี้เป็นปัจจัยโต้ตอบส าคัญทีช่่วยให้องค์กรสามารถระบุและเขา้ใจถึงขอบเขตของกิจกรรมที่ผดิปกติในระบบ 
บริการที่สนับสนนุการควบคุมเชงิตรวจสอบใน AWS มีดงันี้: 

 
• AWS CloudTrail – บริการบนเว็บทีบ่ันทึกล็อกการเรียกใช้ API รวมทั้งข้อมูลเฉพาะตัวในการติดตอ่ เวลา

ติดต่อ ที่อยู่ IP ตน้ทาง พารามิเตอร์ และองค์ประกอบการตอบสนอง 

• Amazon CloudWatch – บริการตรวจสอบทรัพยากร AWS ที่บนัทึกล็อกองค์ประกอบต่างๆ เช่น CPU, 
ดิสก์ และกิจกรรมเครือข่ายของ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), อินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon 
Relational Database Service (RDS), ไดรฟ์ข้อมูล Amazon Elastic Block Store (EBS) และองคป์ระกอบ
อื่นๆ CloudWatch มีความสามารถในการแจ้งเตือนตามตัววัดผลเหล่านี้และอื่นๆ 

• AWS Config – บริการประวัติการก าหนดค่าและรายการข้อมูลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดค่า
และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานในช่วงเวลาต่างๆ 

• Amazon Simple Storage Service (S3)– ลูกค้าสามารถใช้การตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของ Amazon S3 
ในการก าหนดค่าบัคเก็ต Amazon S3 เพื่อบันทึกรายละเอียดค าขอเข้าถึง ซ่ึงได้แก่ ประเภท ทรัพยากร วันที่ 
และเวลา 

• Amazon Glacier– ลูกค้าสามารถใช้คุณสมบัติการล็อคชุดเกบ็ข้อมลูเพื่อรักษาข้อมูลที่ส าคัญต่อการ
ด าเนินงานด้วยตัวควบคุมการปฏบิัติตามข้อก าหนดที่ออกแบบมาให้รองรับการเก็บรักษาข้อมูลในระยะยาว 

 

ค าถามต่อไปนีจ้ะเน้นถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับตัวควบคุมเชิงตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัย: 
 

 
 

การจัดการล็อกส าคัญต่อการออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมทั้งในด้านการวิเคราะห์/การรักษาความ
ปลอดภัยไปจนถึงข้อก าหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมาย AWS มฟีังก์ชันที่ช่วยให้ท าการจดัการล็อกได้ง่ายขึ้น โดย
ให้ผู้ใช้สามารถก าหนดวงจรส าหรับการเก็บรักษาข้อมูล หรือก าหนดที่ตัง้ในการเกบ็รักษา แยกเก็บถาวร และ/หรือลบ
ออกในท้ายที่สุด ซ่ึงช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการข้อมูลทีค่าดการณ์และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีความคุ้มค่า 

 

SEC 10. คุณจะเก็บข้อมลูและวิเคราะห์ล็อก AWS อย่างไร 
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บริการ AWS ท่ีส าคัญ 
บริการ AWS ที่ส าคัญต่อการรักษาความปลอดภัยได้แก่ AWS Identity and Access Management (IAM) ซ่ึงช่วย
ควบคุมการเข้าถึงบริการและทรพัยากร AWS ของผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัย บริการและคุณสมบัติต่อไปนี้รองรบัขอบเขต
ความปลอดภัยส่ีด้าน: 

 
การป้องกนัขอ้มูล: บริการอย่างเช่น Elastic Load Balancing, Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon Simple 
Storage Service (S3) และ Amazon Relational Database Service (RDS) มาพร้อมกับความสามารถในการเข้ารหัส
เพื่อป้องกันข้อมูลระหว่างการรับส่งและเมื่ออยู่ในที่จดัเก็บ AWS Key Management Service (KMS) ช่วยให้ลูกค้า
สร้างและควบคุมคีย์ทีใ่ช้ในการเข้ารหัสได้ง่ายขึน้ 

 
การจัดการสิทธิ์การใช้งาน: IAM ช่วยให้คุณควบคุมการเข้าถึงบริการและทรัพยากร AWS ได้อย่างปลอดภัย การ
รับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย (MFA) ช่วยเพิ่มการป้องกนัในระดับพิเศษที่นอกเหนือจากช่ือผู้ใช้และ
รหัสผ่าน 

 
การป้องกนัโครงสร้างพื้นฐาน: Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ช่วยคุณเตรียมใช้งานเซกชันแบบแยกทีเ่ปน็
ส่วนตัวในระบบคลาวด์ของ AWS ซ่ึงคุณสามารถเปิดใช้ทรัพยากร AWS ในเครือข่ายเสมือน 

 

การควบคุมเชิงตรวจสอบ: AWS CloudTrail บันทึกการเรียกใช้ AWS API ส่วน AWS Config จะระบุรายการข้อมูล
โดยละเอียดของทรัพยากรและการก าหนดค่า AWS และ Amazon CloudWatch จะตรวจสอบบริการส าหรับ
ทรัพยากรของ AWS 

 
 

แหล่งข้อมูล 
โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อศกึษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏบิัติส าหรับการรักษาความปลอดภัยของเรา 

 
เอกสารประกอบและบล็อก 

 
• ศูนย์ความปลอดภัยของ AWS 

• การปฏิบัตติามข้อก าหนดของ AWS 

• บล็อกความปลอดภัยของ AWS 
 

http://aws.amazon.com/security/
https://aws.amazon.com/compliance/
http://blogs.aws.amazon.com/security/
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รายงาน 

• ภาพรวมการรักษาความปลอดภัยของ AWS 

• แนวทางปฏบิัตดิ้านความปลอดภยัของ AWS 

• ความเสี่ยงและปฏบิัติตามข้อก าหนดของ AWS 
 

วิดีโอ 

• ระบบความปลอดภัยของ AWS Cloud 

• ภาพรวมเกี่ยวกับหน้าที่รับผดิชอบร่วมกัน 
 
 

เสาหลักด้านความน่าเชื่อถือ 
เสาหลักด้าน ความน่าเชื่อถือ เป็นความสามารถของระบบในการกู้คืนจากข้อขดัข้องของโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการ 
ปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรการประมวลผลเพื่อให้บรรลุตามความต้องการและลดปัญหาขัดข้องตา่งๆ เช่น การ
ก าหนดค่าผดิพลาดหรือปัญหาช่ัวคราวของเครือข่าย 

 
 

หลักการออกแบบ 
ระบบคลาวด์มีหลักการต่างๆ มากมายที่สามารถช่วยคุณเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ: 

 

• ทดสอบขัน้ตอนการกู้คืน: ในสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การทดสอบมักด าเนนิการเพื่อพิสูจน์ว่าระบบ
ท างานได้ในสถานการณ์เฉพาะ โดยทั่วไปแล้ว การทดสอบนี้ไม่ไดใ้ช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ 
กลยุทธ์การกู้คืน แต่ในระบบคลาวด์ คุณสามารถทดสอบว่าระบบล้มเหลวได้อย่างไร และตรวจสอบความ
ถูกต้องของขั้นตอนการกู้คืนได้ คณุสามารถใช้ระบบอัตโนมัตเิพื่อจ าลองความล้มเหลวต่างๆ หรือสร้าง
สถานการณ์จ าลองที่เป็นสาเหตุของความล้มเหลวก่อนหน้านั้นขึ้นมาอีกครั้งได้ การทดสอบนีจ้ะแสดง
เส้นทางทีน่ าไปสู่ความล้มเหลว ซ่ึงคุณสามารถทดสอบและแก้ไขก่อนที่เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึน้จริง  
จึงช่วยลดความเสี่ยงทีจ่ะเกิดความล้มเหลวขึ้นกบัคอมโพเนนตท์ี่ยงัไม่เคยทดสอบมาก่อน 

• กู้คืนระบบจากความล้มเหลวโดยอัตโนมัติ: คุณสามารถใช้วิธีติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) 
ของระบบเพื่อทริกเกอร์ระบบอัตโนมัติได้เมื่อค่าของตัวบ่งชี้เกินเกณฑ์ขั้นต่ า วิธีนี้จะช่วยให้ระบบแจ้ง
ข้อมูลและติดตามความล้มเหลวโดยอัตโนมัติและด าเนนิกระบวนการกู้คืนเพื่อซ่อมแซมและแก้ไขความ
ล้มเหลวดังกล่าว ระบบอตัโนมัตทิี่ความทันสมัยมากขึ้นจะช่วยใหค้าดคะเนและแก้ไขความล้มเหลวได้
ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
https://aws.amazon.com/whitepapers/aws-security-best-practices/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=OEK7mHn4JLs
https://www.youtube.com/watch?list=PLhr1KZpdzukeYKFGZtFZehwnR5rzeICoo&amp;v=U632-ND7dKQ&amp;feature=player_detailpage
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• ปรับเพิ่มลดขนาดเพือ่เพิ่มความพร้อมใช้งานโดยรวมของระบบ: แทนทีท่รัพยากรเดียวขนาดใหญด่้วย
หลายๆ ทรัพยากรขนาดเล็กเพื่อลดผลกระทบจากความล้มเหลวในระบบโดยรวม กระจายค าขอไปยงั
หลายๆ ทรัพยากรที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทรัพยากรเหลา่นั้นไม่มีจุดที่ผิดพลาดในลักษณะ
เดียวกัน 

• เลิกคาดเดาเรื่องความจุ: สาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวที่พบบ่อยในระบบแบบในสถานที่คือ การอิม่ตัว 
ของทรัพยากร เมื่อมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึน้ในระบบจนเกินความจุ (ซ่ึงมักเป็นเป้าหมายในการโจมตี
เพื่อให้ระบบหยุดการท างาน) แตใ่นระบบคลาวด์ คุณสามารถตรวจสอบความต้องการและการใช้งานระบบ 
รวมทั้งเพิ่มหรือย้ายทรัพยากรออกได้โดยอัตโนมัตเิพื่อรักษาขนาดให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมตามความ
ต้องการ โดยไม่มีการจัดเตรียมใชง้านที่มากหรือน้อยเกินไป 

 
 

ค าจ ากัดความ 
ความน่าเชื่อถือในระบบคลาวด์ประกอบด้วยสามส่วนดังนี้: 

 
1. รากฐาน 
2. การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
3. การจัดการความล้มเหลว 

 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายด้านความน่าเชื่อถือ ระบบต้องมีรากฐานที่วางแผนไว้อย่างเหมาะสมและการตรวจติดตาม 
อยู่ตลอดเวลาด้วยกลไกส าหรับจดัการความเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการหรือข้อก าหนด ระบบควรได้รับการ
ออกแบบให้ตรวจหาความล้มเหลวและแก้ไขได้เองโดยอตัโนมัติ 

 
 

แนวทางปฏิบัติ 
รากฐาน 

ก่อนการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบใดๆ ควรมีการจัดเตรียมข้อก าหนดด้านรากฐานที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ 
ให้พร้อม เช่น คุณต้องมีแบนด์วิดท์เครือข่ายทีเ่พียงพอกับศูนย์ข้อมลู บางครั้งข้อก าหนดเหล่านี้ก็ถูกละเลย (เนื่องจาก
อยู่นอกเหนือขอบเขตของโครงการเดียว) การละเลยในเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อความสามารถในการ
ให้บริการระบบที่น่าเชื่อถือ ในสภาพแวดล้อมแบบภายในองค์กร ข้อก าหนดเหล่านี้อาจใช้เวลาด าเนินการยาวนาน 
เนื่องจากต้องอ้างอิงกับหลายๆ ส่วนและรวมไว้ในระบบในระหว่างการวางแผนเบื้องต้น 
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เมื่อใช้ AWS ข้อก าหนดด้านรากฐานเหล่านี้จะรวมไว้ในระบบอยูแ่ล้วหรือสามารถระบุได้ตามทีจ่ าเป็น ระบบ 
คลาวด์ออกแบบมาให้ก้าวข้ามขีดจ ากัดต่างๆ ดังนั้น AWS จึงมหีน้าที่ในการรองรบัความต้องการด้านระบบเครือข่าย
และความจุของระบบประมวลผลให้เพียงพอ ขณะทีคุ่ณสามารถเปลี่ยนขนาดและการจัดสรรทรัพยากร เช่น ขนาด
ของอุปกรณ์จัดเกบ็ข้อมูลได้อย่างอิสระตามความต้องการ 

 
ค าถามต่อไปนีจ้ะเน้นถึงข้อควรพิจารณาด้านรากฐานเพื่อความน่าเช่ือถือของระบบ (โปรดดูรายการค าถาม ค าตอบ 
และแนวทางปฏิบัตทิั้งหมดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือจากภาคผนวก): 

 
 

REL 1. คุณจะจัดการกับค่าจ ากัดของบริการ AWS ส าหรับบญัชีอย่างไร 

 REL 2. คุณจะวางแผนโทโพโลยีเครือข่ายบน AWS อย่างไร 

REL 3. คุณมีพาธการเลื่อนระดับเพือ่รองรับปัญหาทางเทคนิคหรือไม ่

 

 

AWS ก าหนดค่าจ ากัดของบริการ (ค่าจ ากัดสูงสุดเกี่ยวกับจ านวนทรัพยากรแต่ละอย่างที่ทีมของคุณสามารถขอได้) 
เพื่อไม่ใหคุ้ณต้องจดัเตรียมทรัพยากรที่มากเกินไปโดยไม่ตั้งใจ คุณจะต้องมีกระบวนการและการก ากับดูแลเพื่อ
ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงค่าจ ากัดเหล่านี้เพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ เมื่อคุณใช้งานระบบคลาวด์ คุณอาจ
ต้องวางแผนการรวมระบบเข้ากับทรัพยากรแบบภายในองค์กรทีใ่ช้งานอยู่ (แนวทางแบบผสมผสาน) รูปแบบ
ผสมผสานจะเอื้อต่อการเปลี่ยนผา่นอย่างค่อยเป็นคอ่ยไปสู่แนวทางระบบคลาวด์เต็มรูปแบบเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้น
การออกแบบลักษณะการท างานของ AWS และทรัพยากรแบบภายในองค์กรในฐานะของโทโพโลยีเครือข่ายจึงเป็น
ส่ิงส าคัญ ประการสุดท้าย คุณอาจต้องตรวจสอบว่าทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้รบัการฝึกอบรมและมี
กระบวนการที่เป็นปัจจุบนัเพื่อรองรับการใช้งานระบบคลาวด์แบบสาธารณะ และดูว่าคุณมีข้อตกลงร่วมกับคู่ค้าหรือ
ข้อตกลงเกี่ยวกับการสนับสนุนอยู่พร้อมตามความเหมาะสม 

 

การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

การตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มตี่อระบบจะช่วยคุณในการวางแผนเชิงรุก และการตรวจสอบจะ
ระบุแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความจหุรือการละเมิด SLA ได้อย่างรวดเร็ว ในสภาพแวดล้อมแบบดัง้เดิม 
กระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงมักด าเนนิการโดยผู้ใช้และตอ้งมีการประสานกับการตรวจสอบอย่าง
ระมัดระวัง เพื่อให้ควบคุมบุคคลและเวลาที่ท าการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เมื่อใช้ AWS คุณสามารถตรวจสอบลักษณะการท างานของระบบและใช้ระบบอัตโนมัตใินการตอบสนองต่อ KPI เช่น 
การเพิ่มเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เมื่อระบบมีผู้ใช้เพิ่มเติม คุณสามารถควบคุมบคุคลที่มีสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบและ
ตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ 
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ค าถามต่อไปนีจ้ะเน้นถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการการเปลีย่นแปลงเพื่อความน่าเชื่อถือ: 
 

 
 

เมื่อคุณออกแบบระบบให้เพิ่มและย้ายทรัพยากรออกโดยอัตโนมัตเิพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่
เปลี่ยนแปลงไป การด าเนนิการนีไ้ม่เพียงแต่เพิ่มความน่าเชื่อถือเท่านั้น แต่ยังเป็นการดูแลให้เส้นทางสู่ความส าเร็จ
ของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น การตรวจสอบที่พร้อมใช้งานช่วยให้ทีมของคุณได้รบัการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัตเิมื่อ 
KPI เบี่ยงเบนไปจากค่าบรรทัดฐานที่คาดไว้ การบันทึกล็อกการเปล่ียนแปลงด้านสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติจะ
ช่วยให้สามารถตรวจสอบและระบุการด าเนินการที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว ตัวควบคุมด้านการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงช่วยคุณบงัคับใช้กฎต่างๆ เพื่อท าให้เกิดความน่าเชื่อถือในแบบทีคุ่ณต้องการ 

 
การจัดการความล้มเหลว 

ในทุกระบบที่มีความซับซ้อนอย่างสมเหตุสมผล ความล้มเหลวต่างๆ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ การทราบถึงวิธีตรวจหา
ความล้มเหลว รับมือ และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกจะเป็นประโยชนก์ับคุณ 

 
ใน AWS เราสามารถใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมตัิเพื่อตอบสนองต่อการตรวจติดตามข้อมูล เช่น เมื่อตัววัดผลตัว
ใดตัวหนึง่มีค่าเกนิเกณฑ์ขั้นต่ า คณุสามารถทริกเกอร์การด าเนินการอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และแทนที่
จะพยายามวิเคราะห์และแก้ไขทรพัยากรที่มีข้อผิดพลาดที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง คุณยังสามารถ 

 

แทนทีท่รัพยากรเดิมด้วยทรัพยากรใหม่และด าเนินการวิเคราะหท์รพัยากรที่มีข้อผิดพลาดแยกต่างหากได้ เนื่องจาก
ระบบคลาวด์ช่วยให้คุณก าหนดเวอร์ชันชั่วคราวของทั้งระบบได้โดยมีค่าใช้จ่ายต่ า คุณจงึสามารถด าเนินการทดสอบ
โดยอัตโนมัตเิพื่อตรวจสอบกระบวนการกู้คืนทัง้หมดได้ 

 
ค าถามต่อไปนีจ้ะเน้นถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการความล้มเหลวเพื่อความน่าเชื่อถือของระบบ: 

 

 

REL 4. ระบบของคณุมีวิธรีองรบัความตอ้งการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งไร  

REL 5. คุณจะตรวจสอบทรพัยากร AWS ได้อย่างไร 

REL 6. คุณจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

REL 7. คุณจะส ารองข้อมูลได้อย่างไร 

REL 8. ระบบของคณุจะรับมือกบัความลม้เหลวท่ีเกิดขึ้นกบัคอมโพเนนตอ์ย่างไร  

REL 9. คุณจะวางแผนการกู้คืนระบบอย่างไร 
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ส ารองข้อมูลของคุณเปน็ประจ าและทดสอบไฟล์ข้อมูลส ารอง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถกู้คืนจากขอ้ผิดพลาดทั้งใน
แบบลอจิคัลและกายภาพ หลักส าคัญในการจัดการกับความล้มเหลวคือ การใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อทดสอบความ
ล้มเหลวในระบบและตลอดจนการกู้คืนเปน็ประจ า (ควรด าเนนิการตามก าหนดการปกติและทริกเกอร์หลังจากที่มี
การเปลี่ยนแปลงส าคญัในระบบ) ติดตาม KPI อย่างต่อเนื่อง เช่น เวลากู้คืนระบบที่ยอมรบัได้ (RTO) และระยะเวลา
สูงสุดที่ยอมใหข้้อมูลเสียหาย (RPO) เพื่อประเมนิความสมบูรณ์ของระบบ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการทดสอบ
ความล้มเหลว) และเพื่อช่วยให้สามารถระบุและลดจดุทีเ่กิดความล้มเหลว เป้าหมายคือการทดสอบกระบวนการกู้คืน
ระบบโดยละเอียด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณจะสามารถกู้คืนข้อมูลทั้งหมดและให้บริการลูกค้าต่อไปได้แม้ในขณะที่
ปัญหายังคงด าเนินอยู่ กระบวนการกู้คืนควรด าเนินการในลักษณะเดียวกับกระบวนการใช้งานตามปกติ 

 
 

บริการ AWS ท่ีส าคัญ 
บริการ AWS ที่ส าคัญต่อการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของระบบ คือ Amazon CloudWatch ซ่ึงจะตรวจสอบตัว
วัดผลขณะท างาน บริการและคุณสมบัติอื่นๆ ทีร่องรับความน่าเชื่อถือในสามส่วนมีดังต่อไปนี้ 

 
รากฐาน: AWS Identity and Access Management (IAM) ช่วยใหค้ณุควบคุมการเข้าถึงบริการและทรัพยากร AWS ได้
อย่างปลอดภัย Amazon VPC จะช่วยคุณเตรียมใช้งานเซกชันแบบแยกส่วนที่เป็นส่วนตัวในระบบคลาวด์ของ AWS ที่
คุณสามารถเปิดใช้ทรัพยากร AWS ในเครือข่ายเสมือน 

 

การจัดการการเปลี่ยนแปลง: AWS CloudTrail บันทึกการเรียก AWS API ส าหรับบัญชีและส่งมอบล็อกไฟล์เพื่อให้
คุณใช้ในการตรวจสอบ AWS Config จะแสดงรายการข้อมูลโดยละเอียดของทรัพยากรและการก าหนดค่า AWS 
และบันทึกการเปลี่ยนแปลงการก าหนดค่าอย่างต่อเนื่อง 

 

การจัดการความล้มเหลว: AWS CloudFormation สามารถใช้เพื่อสร้างเทมเพลตทรัพยากร AWS และเตรียมการใช้งาน
ในลักษณะทีเ่ปน็ล าดับและคาดการณ์ได้ 

 
 

แหล่งข้อมูล 
โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อศกึษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏบิัติทีเ่กี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือ 

 
วิดีโอและรายงานจากนักวิเคราะห์ 

• การเตรียมพร้อมรับความล้มเหลว: การสร้างข้อบกพร่องและความน่าเชื่อถือของบริการ 

• การเทียบวัดมาตรฐานความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อในระบบคลาวด์ 

https://www.youtube.com/watch?v=wrY7XoOnysg
https://d0.awsstatic.com/analyst-reports/Benchmarking%20Availability%20and%20Reliability%20in%20the%20Cloud_Nucleus%20Research_2014%20.pdf
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เอกสารประกอบและบล็อก 

• เอกสารประกอบเกี่ยวกับค่าจ ากัดของบริการ 

• โพสต์ในบล็อกรายงานเกี่ยวกับคา่จ ากัดของบริการ 
 

รายงาน 

• รายงานแนวทางการเก็บถาวรและคืนค่าข้อมูลส ารองโดยใช้ AWS 

• รายงานการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน AWS ตามขนาดที่เหมาะสม 

• รายงานการกู้คืนจากความเสียหายของ AWS 

• รายงานตัวเลือกการเชื่อมต่อ Amazon VPC ของ AWS 
 

การสนับสนุนของ AWS 

• AWS Premium Support 

• Trusted Advisor 
 
 

เสาหลักด้านประสิทธิภาพการท างาน 
เสาหลักด้าน ประสิทธิภาพการท างาน จะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุ
ตามความต้องการ และรักษาความมีประสิทธิภาพดังกล่าวไว้ได้ดังเดิม เมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงไปและเมื่อเกิด
การพัฒนาทางเทคโนโลย ี

 
 

หลักการออกแบบ 
ในระบบคลาวด์มีหลักการต่างๆ มากมายที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการท างาน: 

 

• เปิดให้ใช้งานเทคโนโลยีขั้นสูงอยา่งท่ัวถึง: เทคโนโลยีที่น าไปใช้ได้ยากอาจใช้งานได้สะดวกขึ้นด้วยการ
รวบรวมองคค์วามรู้และข้อมูลทีซั่บซ้อนเหล่านั้นไว้ในโดเมนของผู้จดัจ าหน่ายระบบคลาวด์ แทนที่จะให้
ทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาวิธีโฮสต์และเรียกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  คุณสามารถใช้งานเทคโนโลยี
ในรูปแแบบของบริการแทนได้ เช่น ฐานข้อมูล NoSQL, การแปลงรหัสส่ือ และการเรียนรู้กลไกล้วนเปน็
เทคโนโลยีทีต่้องอาศัยความเชี่ยวชาญและไม่ได้มีการกระจายไปยังคอมมูนิตทีางเทคนิคได้อย่างทั่วถึง แต่ใน
ระบบคลาวด์ เทคโนโลยเีหล่านี้มอียู่ในรูปแบบบริการทีท่ีมงานของคุณสามารถใช้งานได้ควบคู่กับการมุ่งเน้น

http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html
http://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2014/06/19/amazon-ec2-service-limits-report-now-available/
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/Backup_Archive_and_Restore_Approaches_Using_AWS.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/managing-your-aws-infrastructure-at-scale.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_VPC_Connectivity_Options.pdf
https://aws.amazon.com/premiumsupport/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/


Amazon Web Services – AWS Well-Architected Framework 
 

ตุลาคม 2015 

หน้า 20 จาก 59 

 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่าการเตรียมใช้งานและการจัดการทรัพยากร 

• รองรับการใช้งานท่ัวโลกโดยใช้เวลาน้อย: ติดตั้งใช้งานระบบของคณุได้ง่ายๆ ในหลายภูมิภาคทั่วโลกใน
ไม่กี่คลิก ซ่ึงท าให้เสียเวลาน้อยลง คุณจึงมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าได้อย่างเรียบง่ายและเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

• ใช้สถาปัตยกรรมแบบไมม่ีเซิร์ฟเวอร์: สถาปัตยกรรมแบบไม่มีเซิรฟ์เวอร์ในระบบคลาวด์ท าใหคุ้ณไม่
จ าเปน็ต้องเรียกใช้และซ่อมบ ารุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อด าเนินการประมวลผลในแบบเดิม เช่น บริการจดัเกบ็
ข้อมูลสามารถท าหน้าที่เป็นเว็บไซต์แบบคงที่ ท าให้ไม่จ าเปน็ต้องมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ และบริการเหตุการณ์
สามารถโฮสต์โค้ดต่างๆ ให้กับคณุได้ สถาปัตยกรรมในรูปแบบนีไ้ม่เพียงแต่ลดภาระการด าเนินงานจาก
การจัดการเซิร์ฟเวอร์เท่านัน้ แต่ยงัช่วยลดต้นทุนการท าธุรกรรม เนือ่งจากบริการที่ได้รบัการจดัการเหล่านี้
ด าเนินงานในระดับคลาวด ์

• ทดลองได้บอ่ยขึ้น: ทรัพยากรแบบเสมือนและรองรับระบบอตัโนมัติช่วยให้คุณด าเนินการทดสอบเชิง
เปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็วโดยใช้อินสแตนซ์ ที่เก็บข้อมูล และการก าหนดค่าประเภทต่างๆ กัน 

 
 

ค าจ ากัดความ 
ประสิทธิภาพการท างานในระบบคลาวด์ประกอบด้วยส่ีส่วนดังนี:้ 

 
1. การประมวลผล 
2. การจัดเก็บข้อมูล 
3. ฐานข้อมูล 
4. การแลกกันของพื้นที่กับเวลา 

 
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับขอบเขตแต่ละด้านเหล่านี้ประกอบด้วย 1) วิธีเลือกแนวทางและทรัพยากรทีเ่หมาะสมที่สุด 
2) วิธีปรับปรุงแนวทางที่ใช้ให้สอดคล้องกับความสามารถของระบบคลาวด์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3) วิธีตรวจสอบ
ประสิทธิภาพขณะท างานเทียบกบัทีค่าดไว้ และ 4) วิธีปรับขนาดทรัพยากรตามความต้องการใช้งาน 

 
 

แนวทางปฏิบัติ 
การประมวลผล 

โครงสร้างเซิร์ฟเวอรท์ี่เหมาะสมที่สุดกับสถาปัตยกรรมเฉพาะอาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบแอปพลิเคชัน 
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รูปแบบการใช้งาน และการตั้งค่าโครงสร้าง หลายๆ ระบบใช้โครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่ต่างกันส าหรับคอมโพเนนต์
ต่างๆ และใช้คุณสมบัตทิี่แตกต่างเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การเลือกโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่ไมเ่หมาะกับรูปแบบ
การใช้งานอาจเปน็สาเหตใุหป้ระสิทธิภาพการท างานลดลง 

 
ใน AWS เซิร์ฟเวอร์ไดร้ับการจ าลองเสมือน คุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลงความสามารถต่างๆ ได้ง่ายเพียงคลิกปุ่มหรือ
เรียก API เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดตายตัวในการตัดสินใจเรื่องทรัพยากรอีกต่อไป คุณจึงสามารถทดลองกับประเภท
เซิร์ฟเวอร์ที่ต่างกันได้ ใน AWS อินสแตนซข์องเซิร์ฟเวอร์เสมือนเหล่านี้มีขนาดและกลุ่มผลิตภัณฑท์ี่แตกต่างกัน จึง
ให้ความสามารถที่หลากหลาย เชน่ SSD และ GPU และคุณยังสามารถด าเนินการประมวลผลแบบไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์ได้
อีกด้วย เช่น AWS Lambda ให้คณุสามารถเรียกใช้โค้ดได้โดยไมต่้องเรียกใช้การท างานอินสแตนซ์ 

 
ค าถามตัวอย่างต่อไปนี้จะเนน้ถึงข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับระบบประมวลผล (โปรดดูรายการค าถาม ค าตอบ และ
แนวทางปฏบิัตทิั้งหมดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานจากภาคผนวก): 

 

 
 

เมื่อเลือกประเภทอินสแตนซ์ที่จะใช้ คุณต้องมีข้อมูลส าหรบัทดสอบที่แสดงประเภทอินสแตนซ์ (หรือวิธีการแบบไม่
ใช้เซิร์ฟเวอร์) ที่เหมาะกับเวิร์กโหลดนั้นๆ มากที่สุด การทดสอบเหล่านี้ต้องสามารถท าซ้ าได้ (ควรเป็นส่วนหนึง่ของ
ไปป์ไลน์การส่งมอบที่ต่อเนื่อง (CD)) เพื่อให้คุณทดสอบประเภทหรือความสามารถใหม่ๆ ของอินสแตนซ์ได้ง่าย
เมื่อประเภทหรือความสามารถเหล่านั้นพร้อมใช้งาน ในแงข่องการด าเนินงาน คุณควรจดัเตรียมการตรวจสอบให้
พร้อมส าหรับการแจ้งเตือนคุณเมือ่ประสิทธิภาพการท างานเสื่อมถอยลง 

 
การจัดเก็บข้อมูล 

โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดกับระบบใดระบบหนึ่งจะแตกต่างกันไปตามวิธีการเข้าถึง (บล็อค ไฟล์ หรือ
ออบเจ็กต์) รูปแบบการเข้าถึง (แบบสุ่มหรือแบบตามล าดับ) ข้อมลูประมวลผลที่ต้องการ ความถ่ีในการเข้าถึง 
(ออนไลน์ ออฟไลน์ หรือเกบ็ถาวร) ความถี่ในการอัปเดต (แบบบันทึกครั้งเดียวอ่านหลายครั้ง แบบไดนามิก) และ
ข้อจ ากัดด้านความพร้อมใช้งานและความคงทน ระบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมจะใช้โซลูชันการจดัเก็บข้อมูลหลาย

PERF 1. คุณจะเลือกประเภทอินสแตนซ์ทีเ่หมาะกับระบบของคณุอย่างไร 

PERF 2. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าคุณใช้ประเภทอินสแตนซท์ี่เหมาะสมที่สุดอยู่ขณะท่ีมี
ประเภทและคุณสมบัติใหม่ๆ  ของอินสแตนซ์ออกมาให้บริการ 

PERF 3. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบอินสแตนซ์หลังจากเปิดใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่า
อินสแตนซ์ท างานได้ตามที่คาดหวัง 

PERF 4. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าจ านวนอินสแตนซ์เป็นไปตามความต้องการ 
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โซลูชันและใช้งานคุณสมบัติทีแ่ตกต่างกันเพื่อปรบัปรงุประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึน้ 
 

พื้นที่จดัเก็บข้อมูลใน AWS เป็นแบบการจ าลองเสมือนและพร้อมให้ใช้งานในหลากหลายประเภท ท าให้สามารถเลือก
วิธีจัดเก็บทีต่รงกับความต้องการของคุณไดง้่ายขึ้นและยงัมีตัวเลือกการจัดเก็บที่หาได้ยากในโครงสร้างพื้นฐานแบบ
ภายในองค์กร เช่น Amazon S3 ทีไ่ด้รับการออกแบบให้มคีวามคงทนในระดบั 99.999999999% คณุยังสามารถเปลี่ยน
จากฮาร์ดไดรฟ์แม่เหล็ก (HDD) มาใช้โซลิดสเทตไดร์ฟ (SSD) ได ้และย้ายไดรฟ์เสมือนจากอินสแตนซ์ไปยังอีก
อินสแตนซ์หนึ่งได้ง่ายภายในไม่กี่วินาที 

 
ค าถามตัวอย่างต่อไปนี้จะเนน้ทีข่อ้ควรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดเกบ็ข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพการท างาน: 

 

 
 

เมื่อเลือกโซลูชันการจัดเกบ็ข้อมลู คุณควรมีข้อมูลส าหรับทดสอบที่แสดงโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล ซ่ึงสามารถ
น าเสนอขอบเขตต้นทุน/ผลที่ได้ตามที่จ าเป็นส าหรับเวิร์กโหลดนั้นๆ การทดสอบเหล่านี้ต้องสามารถท าซ้ าได้  
(ควรเป็นส่วนหนึง่ของไปป์ไลน์ CD) เพื่อใหคุ้ณทดสอบโซลูชันหรือความสามารถใหม่ๆ ในการจดัเก็บข้อมูลได้
ง่ายเมื่อมีใหบ้ริการ ประเภทของอุปกรณ์เก็บข้อมูล (EBS เทียบกบัการจัดเก็บข้อมูลของอินสแตนซ์ หรือ HDD เทียบ
กับ SSD) ทีใ่ช้ส าหรับอินสแตนซ์ต่างๆ อาจท าให้ประสิทธิภาพการท างานของระบบเปลี่ยนแปลงไปได้มาก ในแง่
ของการด าเนนิงาน คุณควรจัดเตรียมการตรวจสอบให้พร้อมส าหรับการแจ้งเตือนคุณเมื่อประสิทธิภาพการท างาน
เสื่อมถอยลง 

 
ฐานข้อมูล 

โซลูชันฐานข้อมูลที่เหมาะสมที่สดุกับระบบใดระบบหนึ่งอาจแตกต่างกันไปตามความต้องการด้านความสอดคล้อง
ของข้อมูล ความพร้อมใช้งาน การทนต่อการจดัเก็บที่แยกออกเปน็เครือข่าย และเวลาแฝง หลายๆ ระบบใช้โซลูชัน
ฐานข้อมูลที่ต่างกันส าหรบัระบบย่อยต่างๆ และใช้คุณสมบัตทิี่แตกต่างเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น การเลือก

PERF 5. คุณจะเลือกโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะกับระบบของคุณอย่างไร 

PERF 6. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าคุณใช้โซลูชนัการจัดเก็บขอ้มูลที่เหมาะสมท่ีสุดอยูข่ณะที่
มีโซลูชันและคุณสมบัติใหม่ๆ  ในการจัดเก็บขอ้มูลออกมาใหบ้ริการ 

PERF 7. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบโซลูชันการจัดเก็บขอ้มูลเพือ่ให้แน่ใจว่าโซลูชันนั้นท างานได้
ตามที่คาดหวัง 

PERF 8. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าความจุและอตัราความเร็วของโซลูชนัการจัดเก็บข้อมลู
นั้นตรงกับความตอ้งการ 
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โซลูชันและคุณสมบัติฐานข้อมูลที่ไม่เหมาะกบัระบบอาจเปน็สาเหตุให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง 
 

Amazon Relational Database Service (RDS) ใน AWS มีฐานข้อมลูเชิงสัมพันธ์ที่มีการจัดการเต็มรปูแบบ เมื่อใช้ 
Amazon RDS คุณสามารถปรับขนาดทรัพยากรการจัดเกบ็และการประมวลผลของฐานข้อมูลได้โดยที่ระบบไม่
หยุดชะงัก และเรายังมีโซลูชันฐานข้อมูลและการจดัเก็บข้อมูลอื่นๆ อีกด้วย Amazon DynamoDB เป็นฐานข้อมูล 
NoSQL ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบและมีค่าเวลาแฝงไม่ถึง 10 มิลลิวินาทีส าหรับทุกขนาดการใช้งาน Amazon 
Redshift เป็นคลังข้อมูลในระดับเพตาไบต์ที่ได้รบัการจัดการ ซ่ึงช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนหรือประเภท
โหนดไดเ้มื่อความต้องการด้านประสิทธิภาพหรือความจุเปลี่ยนแปลงไป 

 
ค าถามตัวอย่างต่อไปนี้จะเนน้ทีข่อ้ควรพิจารณาเกี่ยวกับฐานข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพการท างาน: 

 

 
 

ถึงแม้ว่าแนวทางเกี่ยวกับฐานข้อมูลขององค์กร (RDBMS, NoSQL เป็นตน้) จะส่งผลกระทบส าคญัต่อประสิทธิภาพ
การท างานของระบบ แต่ก็มักเป็นส่วนที่เลือกใช้ตามสถานะพื้นฐานขององค์กรมากกว่าที่จะเลือกผ่านการประเมนิ 
ระหว่างการสร้างและปรับใช้โซลูชันฐานข้อมูล ให้ด าเนินการกับฐานข้อมูลในรปูแบบของโคด้เพือ่รองรับการพัฒนา
ที่ต่อเนือ่งมากกว่าการตัดสินใจครั้งเดียวแบบตายตัว ใช้ข้อมูลส าหรับทดสอบเพื่อคน้หาโซลูชันฐานข้อมูลที่เหมาะกับ
แต่ละเวิร์กโหลดมากที่สุด การทดสอบเหล่านีต้้องสามารถท าซ้ าได้ (ควรเป็นส่วนหนึ่งของไปป์ไลน์ CD) เพื่อใหคุ้ณ
ทดสอบโซลูชันหรือความสามารถใหม่ๆ ของฐานข้อมูลไดง้่ายเมื่อมีให้บริการ ตัวอย่างเช่น ประเมนิว่าการท าซ้ าแบบ
อ่านอย่างเดียวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยไม่เป็นการละเมิดความต้องการอื่นๆ ที่ไม่ใชห่น้าที่หลักหรือไม่ 
ในแง่ของการด าเนนิงาน คุณควรจัดเตรียมการตรวจสอบให้พร้อมส าหรับการแจ้งเตือนคุณเมื่อประสิทธิภาพการ
ท างานเสื่อมถอยลง 

 
การแลกกันของพื้นที่กับเวลา 

เมื่อออกแบบสถาปัตยกรรมโซลชัูน มีการใช้การแลกกันพ้ืนที่ (หน่วยความจ าหรือที่เก็บข้อมูล) เพือ่ลดเวลาในการ

PERF 9. คุณจะเลือกโซลูชันฐานข้อมูลที่เหมาะกับระบบของคณุอย่างไร 

PERF 10.  คุณมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าคุณใช้โซลูชันและคุณสมบัติฐานข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดอยู่
ขณะที่มีโซลูชันและคุณสมบัติใหม่ๆ ของฐานขอ้มูลออกมาใหบ้ริการ 

PERF 11. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบฐานขอ้มูลเพือ่ให้แน่ใจว่าฐานข้อมลูนั้น
ท างานได้ตามท่ีคาดหวัง 

PERF 12. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าความจุและอตัราความเร็วของฐานข้อมลูนั้นตรง
กับความต้องการ 
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ด าเนินการ (การประมวลผล) หรอืมีการใช้เวลาในการลดพื้นที่ คณุสามารถจัดต าแหน่งของทรัพยากรหรือข้อมูลที่
แคชให้อยู่ใกลผู้้ใช้มากขึ้นเพื่อลดเวลาได้เช่นกัน 

 
เมื่อใช้ AWS คุณสามารถเข้าถึงพืน้ที่ทั่วโลกได้ในไม่ก่ีนาทีและปรบัใช้ทรัพยากรในหลายที่ตั้งทั่วโลกเพื่อให้อยู่ใน
ต าแหน่งที่ใกล้ผู้ใช้มากขึ้น คุณยังสามารถปรับเพิ่มการท าซ้ าแบบอา่นอย่างเดียวในที่เก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อลดภาระงานในฐานข้อมูลหลัก 

 
ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เปน็สากลของ AWS เพื่อลดค่าเวลาแฝงและเพิ่มปริมาณงานที่ได้ และดูแลให้ข้อมูลของคุณ
อยู่ในภูมิภาคที่คุณระบุเท่านั้น โซลูชันระบบเครือข่าย เช่น AWS Direct Connect ออกแบบมาใหม้ีค่าเวลาแฝงที่
คาดการณ์ได้ระหว่างเครือข่ายภายในองค์กรกับโครงสร้างพื้นฐานของ AWS นอกจากนี้ AWS ยังมโีซลูชันการแคช
ข้อมูล เช่น Amazon ElastiCache ที่จะช่วยปรบัปรงุประสิทธิภาพการท างาน และ Amazon CloudFront ที่สามารถ
แคชส าเนาเนื้อหาแบบคงที่ให้อยูใ่กล้ผู้ใช้มากขึ้น 

 
ค าถามตัวอย่างต่อไปนี้จะเนน้ที่การแลกกันของพื้นที่กบัเวลาเพื่อประสิทธิภาพการท างาน: 

 

 
 

การแลกกันของพื้นที่กับเวลานั้นจ าเปน็ต่อการใหป้ระสิทธิภาพการท างาน และคุณควรมขี้อมูลส าหรับทดสอบที่แสดง
การแลกเปลี่ยนกันทีเ่หมาะกับเวิรก์โหลดนั้นๆ มากที่สุด การทดสอบเหล่านีต้้องสามารถท าซ้ าได้ (ควรเปน็ส่วนหนึ่ง
ของไปป์ไลน์ CD) เพื่อให้คุณทดสอบวิธีการหรือความสามารถใหม่ๆ ได้ง่ายเมื่อมีให้บริการ ตัวอย่างเช่น ทดสอบเพื่อ
ดูว่าการใช้ Amazon ElastiCache เป็นแคชส ารองการเขียน (Write-aside) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยไม่
เป็นการละเมดิความต้องการอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน้าทีห่ลักหรือไม่ ในแงข่องการด าเนนิงาน คุณควรจัดเตรียมการตรวจสอบ
ให้พร้อมส าหรับการแจ้งเตือนคณุเมื่อประสิทธิภาพการท างานเสื่อมถอยลง สถาปัตยกรรมนี้ควรปรับขนาดใหเ้หมาะ
กับความต้องการและรักษาขอบเขตดังกล่าวไว้เสมอ 

PERF 13. คุณจะเลือกโซลูชันการแคชข้อมลูและการตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้เคียงส าหรับระบบ
ของคณุอย่างไร 

PERF 14.   คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าคุณใช้โซลูชนัการแคชข้อมูลและการตรวจหาอปุกรณ์
ระยะใกล้เคียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยูข่ณะที่มีโซลูชันใหม่ๆ  ออกมาใหบ้ริการ 

PERF 15.   คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบโซลูชันการแคชข้อมูลและการตรวจหาอุปกรณ์
ระยะใกล้เคียงเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพเป็นไปตามที่คาดหวัง 

PERF 16.   คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าโซลูชันการแคชขอ้มูลและการตรวจหาอุปกรณ์
ระยะใกล้เคียงท่ีคุณมีอยู่เป็นไปตามความต้องการ 
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บริการ AWS ท่ีส าคัญ 
บริการ AWS ที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพการท างาน คือ Amazon CloudWatch ซ่ึงจะตรวจสอบทรัพยากรและระบบ 
เพื่อแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมและความสมบูรณ์ในการด าเนินงาน บริการที่ส าคญัต่อขอบเขตทั้ง
ส่ีส่วนของประสิทธิภาพการท างานมีดังนี้: 

 
การประมวลผล: Auto Scaling เปน็คุณสมบัติส าคัญที่ช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุณมีอินสแตนซ์เพียงพอกับความต้องการ
และรักษาการตอบสนองที่สม่ าเสมอ 

 
การจัดเก็บขอ้มูล: Amazon EBS มีตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลทีห่ลากหลาย (เช่น SSD และ PIOPS) ที่ช่วยให้คุณ
สามารถปรับเปลี่ยนใหเ้หมาะกับกรณีการใช้งาน Amazon S3 มีการจัดเกบ็ที่ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
(Reduced Redundancy Storage) และนโยบายวงจรการใช้งานส าหรับ Amazon Glacier (การแยกเก็บถาวร) และ
การส่งมอบเนื้อหาแบบไม่ใช้เซิรฟ์เวอร์ 

 
ฐานข้อมลู: Amazon RDS มีคุณสมบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่หลากหลาย (เช่น IOPS ทีผ่่านการเตรียมใช้งาน และการ
จ าลองการอ่าน) ที่ช่วยใหคุ้ณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกรณีการใช้งาน Amazon DynamoDB มีค่าเวลาแฝงที่
น้อยกว่า 10 มิลลิวินาทีส าหรับทกุขนาดการใช้งาน 

 

การแลกกันของพื้นที่กบัเวลา: AWS ใหบ้ริการในหลายภูมิภาคทั่วโลก คุณจึงสามารถเลือกที่ตั้งทีเ่หมาะสมส าหรับ
ทรัพยากร ข้อมูล และการประมวลผลของคุณได้ ใช้ Amazon CloudFront เพื่อแคชเนื้อหาที่อยูใ่กล้กับผู้ใช้ของคุณ
มากกว่า 

 
 

แหล่งข้อมูล 
โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อศกึษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏบิัติทีเ่กี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการท างาน 

 
วิดีโอ 

• Performance Channel 

• การเทียบวัดมาตรฐานของประสิทธิภาพการท างานใน AWS 
 

เอกสารประกอบ 
• เอกสารประกอบเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วย Amazon S3 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhr1KZpdzukfOfdstfSQVAvUrjBvnGd4i
https://www.youtube.com/watch?v=sHxLpuC2CUI
http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/PerformanceOptimization.html
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• เอกสารเกี่ยวกับประสิทธิภาพของไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS 
 
 

เสาหลักด้านการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน 
ใช้เสาหลักด้าน การเพิ่มประสิทธภิาพต้นทุน เพื่อประเมินความสามารถในการหลีกเลี่ยงหรือลดต้นทุนที่ไมจ่ าเปน็
หรือทรัพยากรที่มคีุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน และใช้ต้นทุนส่วนที่ประหยัดเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ที่สรา้งความแตกต่าง
ให้กับธุรกิจ ระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและด าเนนิการตามเสาหลัก
ด้านอื่นๆ ของโครงสร้าง Well-Architected ได้ตามหรือเกินความตอ้งการ โดยใช้ต้นทนุจ านวนน้อยที่สุด คุณสามารถ
บรรลุผลตามการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนไดโ้ดยใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อเลือกสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม ลดทรัพยากรที่
ไม่ได้ใช้ และเลือกวิธีการที่คุ้มค่ามากที่สุด 

 
 

หลักการออกแบบ 
คุณสามารถปฏิบัติตามหลักการต่างๆ ในระบบคลาวด์ที่จะช่วยใหบ้รรลุผลตามการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนไดด้ังนี้: 

 
• ก าหนดค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใส: ระบบคลาวด์ช่วยให้ระบุต้นทุนของระบบและก าหนดใหเ้จ้าของธุรกิจแต่

ละรายเป็นผู้ดูแลต้นทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไดง้่ายขึ้น จึงช่วยให้ระบุผลตอบแทนจากการลงทุนได้
และส่งผลใหเ้จ้าของธุรกิจมีแรงจงูใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของทรพัยากรและลดต้นทุนเหล่านัน้ 

• ใช้บริการที่ได้รบัการจัดการเพือ่ลดต้นทุนในการเป็นเจ้าของ: ในระบบคลาวด์ บริการที่ได้รบัการจดัการจะ
ช่วยลดภาระการด าเนินงานจากการที่ต้องบ ารุงรักษาเซิร์ฟเวอร์เพื่อท างานต่างๆ เช่น ส่งอีเมลหรือจัดการ
ฐานข้อมูล นอกจากนี ้ เนื่องจากบริการเหล่านี้ด าเนินงานในระดับของระบบคลาวด์ จึงมตี้นทุนต่อบริการ
หรือต่อธุรกรรมที่ต่ ากว่า 

• เปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน: แทนที่จะลงทุนด้วยเงินจ านวนมากไปกับศูนย์
ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่คุณจะทราบลักษณะการใช้งาน คุณสามารถจ่ายเงินเพื่อใช้เฉพาะทรัพยากร
การประมวลผลที่คุณต้องการและในเวลาที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้ว สภาพแวดล้อมการ
พัฒนาและการทดสอบใช้เวลาเพยีงแปดช่ัวโมงต่อวันเท่านั้นในระหว่างวันท างาน คุณจงึสามารถหยุดใช้
ทรัพยากรเหล่านี้ไดเ้มื่อไม่ใช้งาน เพื่อให้ประหยัดต้นทุนได้ถึง 75% (40 ช่ัวโมงเทียบกับ 168 ช่ัวโมง) 

• ใช้ประโยชน์จากการประหยัดตอ่ขนาด: การใช้ระบบประมวลผลในระบบคลาวดจ์ะช่วยลดต้นทนุผนัแปร
ให้คุณได้มากขึน้ เนื่องจาก AWS มีอัตราการประหยัดที่สูงกว่าเมื่อค านวณจากพื้นที่ ในระบบคลาวด์ของ 
AWS มีลูกค้ารวมอยู่หลายหมื่นราย ซ่ึงเมื่อค านวณแล้วจะได้ราคาการจ่ายเท่าที่ใช้งานเปน็จ านวนทีน่้อยกว่า 

• หยุดใช้เงินไปกับการด าเนินการศนูย์ข้อมลู: AWS จัดเตรียมการติดตั้ง ประกอบ และเพิ่มประสิทธิภาพของ

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSPerformance.html
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เซิร์ฟเวอร์ คุณจึงสามารถใหค้วามส าคัญกับลูกค้าและโครงการธุรกิจได้เต็มที่แทนทีจ่ะมุ่งเน้นกบั
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ค าจ ากัดความ 
การเพิม่ประสิทธิภาพตน้ทุนในระบบคลาวด์ประกอบด้วยส่ีส่วนดังนี้: 

 
1. อุปสงค์และอปุทานที่สอดคล้องกัน 
2. ทรัพยากรที่คุ้มค่า 
3. การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
4. การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ง 

 
การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนมขี้อดีข้อเสียทีต่้องพิจารณาเช่นเดียวกับเสาหลักด้านอื่นๆ เช่น ควรเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อความรวดเร็วในการเข้าสู่ตลาดหรือเพื่อตน้ทนุ ในบางกรณี ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความ
รวดเร็ว กล่าวคือ เข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว น าเสนอคุณสมบัตใิหม่ๆ หรือด าเนนิงานให้เสรจ็ตามก าหนดเวลามากกว่า
การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนล่วงหน้า การตัดสินใจด้านการออกแบบจะด าเนนิไปอย่างเร่งรีบในบางครัง้
แทนการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ ์เนื่องจากมีส่ิงกระตุน้ใหเ้ติมเต็มส่วนที่ขาดในลักษณะของการ ”เผื่อไว้” มากกว่า
การใช้เวลาเทียบวัดมาตรฐานเพื่อการปรับใช้ทีเ่หมาะกบัต้นทุนมากที่สุดอยู่เสมอ ซ่ึงแนวทางนี้มักท าให้การปรับใช้มี
จ านวนที่มากเกินไปและมีความเหมาะสมน้อยกว่าที่ก าหนด หัวขอ้ต่อไปนีจ้ะมีเทคนิคและค าแนะน าเชิงกลยุทธ์
ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนในเบื้องต้นและแบบต่อเนื่องส าหรับการปรับใช้ระบบ 

 
 

แนวทางปฏิบัติ 
อุปสงค์และอปุทานที่สอดคล้องกัน 

การจับคูค่วามต้องการใช้งาน (อปุสงค์) กับการตอบสนองความต้องการ (อุปทาน) อย่างเหมาะสมจะท าให้ใช้ตน้ทุน
ส าหรับระบบน้อยที่สุด แต่จะต้องมีการตอบสนองความต้องการทีเ่พียงพอเผื่อไว้ด้วย ในกรณีทีเ่กิดข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับเวลาจัดเตรียมและทรัพยากรเฉพาะอย่าง ความต้องการอาจก าหนดตายตัวหรือแปรผนัได้ จึงต้องมีตัววัดผล
และระบบอัตโนมัตเิพื่อตรวจสอบให้มัน่ใจได้ว่าการบริหารจดัการไม่ได้ก่อให้เกิดต้นทนุที่มากจนเกินไป 

 
ใน AWS คุณสามารถเตรียมใช้งานทรัพยากรโดยอัตโนมตัิให้สอดคล้องกับความต้องการได้ Auto Scaling และ
แนวทางปรบัใช้ตามเวลา ตามเหตุการณ์ และตามคิวช่วยให้คุณสามารถเพิ่มและย้ายทรัพยากรออกได้ตามที่จ าเป็น 
หากคุณสามารถคาดคะเนถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป คุณจะสามารถประหยัดตน้ทุนได้มากขึ้นและมั่นใจได้



Amazon Web Services – AWS Well-Architected Framework 
 

ตุลาคม 2015 

หน้า 28 จาก 59 

 

 

ว่าทรัพยากรต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของระบบ 
 

ค าถามตัวอย่างต่อไปนี้จะเนน้ถึงอุปสงค์และอปุทานที่สอดคล้องกันส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน (โปรดดู
รายการค าถาม ค าตอบ และแนวทางปฏบิัตทิั้งหมดเกี่ยวกับการเพิม่ประสิทธิภาพต้นทุนจากภาคผนวก): 

 

 
 

เครื่องมือการตรวจสอบและการเทียบวัดมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอจะช่วยใหคุ้ณใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรได้อย่างมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น ความยืดหยุ่นของการประมวลผลตามความต้องการ คุณสมบัติ Auto Scaling และกลไกการปรับ
ใช้แบบอัตโนมัติอื่นๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมยิ่งขึน้ เพื่อให้คุณเตรียมใช้งานเฉพาะทรพัยากรที่จ าเปน็
และปรับเพิ่มลดขนาดทีจ่ะใช้งานได้ 

 
ทรัพยากรที่คุ้มค่า 

การใชอ้ินสแตนซ์และทรัพยากรที่เหมาะกบัระบบของคุณเป็นกุญแจส าคัญสู่การประหยดัต้นทุน ตวัอย่างเช่น 
กระบวนการรายงานข้อมูลอาจใช้เวลาห้าช่ัวโมงบนเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กกว่า แต่เซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่กว่าซ่ึงมีราคาแพง
กว่าสองเท่าสามารถด าเนินการได้ในหนึ่งช่ัวโมง งานทัง้สองอย่างนี้ใหผ้ลลัพธ์เดียวกัน แต่เซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กกว่าจะ
มีต้นทุนสูงกว่าเมื่อเทียบกบัเวลา 

 
ระบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมจะใช้ทรัพยากรทีป่ระหยัดตน้ทนุมากที่สุด ซ่ึงจะใหผ้ลในเชิงบวกที่ส าคัญทางด้าน
การเงิน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการที่ได้รบัการจัดการเพื่อลดต้นทนุได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น แทนทีจ่ะต้องดูแล
รักษาเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งอีเมล คุณสามารถใช้บริการที่คิดค่าบริการตามจ านวนของข้อความได้ 

 
AWS มีตัวเลือกด้านราคาที่ยืดหยุน่และประหยัดตน้ทนุครอบคลุมส าหรับการใช้บริการ Amazon EC2 Instance ใน
ลักษณะที่เหมาะกับความต้องการของคุณ อินสแตนซ์ตามการใช้งานจริง (On-Demand Instance) จะคิดค่าบริการ
ความจุของระบบประมวลผลตามจ านวนชั่วโมง โดยไม่มีข้อผูกมดัเกี่ยวกับจ านวนขั้นต่ า อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย 
(Reserved Instance: RI) ช่วยให้คณุสามารถส ารองความจุและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 75 เปอรเ์ซ็นต์เมื่อเทียบกับ
ราคาตามการใช้งานจริง เมื่อใช้ อินสแตนซ์แบบประมูลราคา (Spot Instance) คุณสามารถประมูลความจุ Amazon 
EC2 ที่ไม่มีการใช้งานไดโ้ดยมีส่วนลดให้ อินสแตนซ์แบบประมูลราคาเหมาะกับการใช้งานในกรณีที่ระบบทนต่อ
การใช้งานกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่แต่ละเซิร์ฟเวอร์อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด เช่น เมื่อใช้ HPC หรือ Big Data 

COST 1. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าประสิทธภิาพความจุสอดคล้องกับความต้องการแต่
ไม่มากจนเกินไป 

COST 2. คุณจะเพิ่มประสิทธภิาพการใช้งานบริการ AWS อย่างไร 
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ค าถามตัวอย่างต่อไปนี้จะเนน้ที่การเลือกทรัพยากรที่คุ้มค่าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน: 
 

 
 

การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น AWS Trusted Advisor เพื่อตรวจสอบการใช้งาน AWS เปน็ประจ าจะช่วยให้คุณตดิตาม
การใช้ประโยชน์และแก้ไขการปรับใช้ได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกัน คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากบริการ 
AWS ที่ได้รบัการจัดการ เช่น Amazon RDS, Amazon Elastic MapReduce (EMR) และ Amazon DynamoDB ซ่ึงจะ
ช่วยลดต้นทุนการจดัการและการใช้งานต่อหนึง่รายการได้ พิจารณาเลือกโซลูชัน CDN เช่น Amazon CloudFront 
เพื่อลดต้นทุนทีเ่กี่ยวข้องกับปริมาณข้อมูลในเครือข่าย 

 
การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวทีเ่พิ่มมากขึ้นจากระบบคลาวด์ช่วยเสริมนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาและการปรับใช้
ที่รวดเร็ว ทั้งยังลดกระบวนการที่ต้องด าเนินการเองและเวลาทีเ่กี่ยวข้องกับการเตรียมใช้งานในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึง 

 

การระบุข้อก าหนดเฉพาะของฮาร์ดแวร์ การเจรจาต่อรองราคา การจัดการใบส่ังซื้อ การก าหนดเวลาจัดส่ง และ
การปรับใช้ทรัพยากร อย่างไรก็ตาม การใช้งานที่สะดวกและความจุตามความต้องการแบบไม่จ ากัดในระบบ
เสมือนอาจต้องใช้แนวทางใหม่ในการพิจารณาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 

 
หลายๆ ธุรกิจมีระบบทีใ่ช้งานหลายระบบซึ่งดูแลโดยทีมต่างๆ ความสามารถที่จะก าหนดให้เจ้าของธุรกิจแต่ละราย
หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้ดูแลต้นทุนทรัพยากรจะส่งเสริมใหเ้กิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดความ
สูญเสีย การก าหนดต้นทุนที่ถูกตอ้งยังช่วยให้คุณทราบถึงผลติภัณฑ์ที่สามารถท าก าไรได้อย่างแท้จริง และช่วยให้คุณ
ตัดสินใจจากข้อมูลที่ครบถ้วนว่าจะจดัสรรงบประมาณให้กบัส่วนใดบ้าง 

 
ค าถามตัวอย่างต่อไปนี้จะเนน้ที่การรับรู้ค่าใช้จ่ายเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน: 

 

COST 3. คุณเลือกประเภททรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้านต้นทุนหรอืไม่ 

COST 4. คุณเลือกรปูแบบราคาท่ีเหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้านตน้ทุนหรือไม่ 

COST 5. มีบริการท่ีไดร้ับการจัดการ (บรกิารในระดับที่สูงกว่า Amazon EC2, Amazon EBS และ 
Amazon S3) ที่คุณสามารถใช้เพือ่ปรับปรุง ROI หรอืไม ่
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คุณสามารถใช้แท็กการจัดสรรต้นทุนเพื่อแยกประเภทและติดตามต้นทุนของ AWS เมื่อคุณใช้แท็กกับทรัพยากรของ 
AWS (เช่น Amazon EC2 Instance หรือบัคเก็ต Amazon S3) AWS จะสร้างรายงานการจัดสรรตน้ทนุที่มีข้อมูลการใช้
งานและต้นทุนทีร่วมไว้โดยแท็กของคุณ คุณสามารถใช้แท็กที่แสดงถึงหมวดหมู่ทางธุรกิจ (เช่น ศนูย์ต้นทนุ ช่ือ
ระบบ หรือเจ้าของ) เพื่อจดัการต้นทุนในหลายๆ บริการได้ 

 
ข้อมูลแสดงผลตน้ทุนกบัทรัพยากรที่ติดแท็กไว้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการระบทุรัพยากรที่ไม่ได้อยู่ในส่วนใด
หรือโครงการที่ไม่ได้สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจอีกต่อไปและควรเลิกด าเนินการ คุณสามารถตั้งค่าแจ้งเตอืนการเรียก
เก็บเงนิเพื่อให้แจง้เตือนคุณเมื่อมกีารใช้จ่ายเกินจ านวนที่คาดการณ์ไว้ โดยที่ AWS Simple Monthly Calculator 
สามารถช่วยคุณค านวณต้นทุนการถ่ายโอนข้อมูล 

การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ง 

เมื่อ AWS น าเสนอบริการและคณุสมบัติใหม่ๆ ออกสู่ตลาด แนวทางทีค่วรปฏบิัติก็คือ การประเมนิระบบ
สถาปัตยกรรมที่ตัดสินใจเลือกอีกครั้งเพื่อให้แนใ่จว่าระบบดงักล่าวยังคงมปีระสิทธิภาพที่คุ้มตน้ทนุมากที่สุด เมื่อ
ความต้องการเปลี่ยนแปลงไป ควรพิจารณาปลดการท างานของทรพัยากร บริการทั้งบริการ หรือระบบที่คุณไม่
จ าเปน็ต้องใช้อีก 

 
บริการที่ได้รบัการจัดการจาก AWS มักจะช่วยให้โซลูชันท างานได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น คุณจึงควรทราบถึงบริการที่
ได้รับการจัดการใหม่ๆ เมื่อมใีหบ้ริการ เช่น การเรียกใช้ฐานข้อมูล Amazon RDS จะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการ
เรียกใช้ฐานข้อมูลของคุณเองบน Amazon EC2 

 
ค าถามตัวอย่างต่อไปนี้จะเนน้ที่การประเมินค่าใช้จ่ายซ้ าเพื่อการเพิม่ประสิทธิภาพต้นทุน: 

 

 

COST 6. คุณมีการควบคมุการเข้าถึงและขัน้ตอนใดบ้างในการก ากับดแูลตน้ทุน AWS 

COST 7. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบการใช้งานและค่าใช้จ่าย 

COST 8. คุณมีวิธีการอย่างไรในการปลดการใช้งานทรัพยากรที่ไมต่้องการใชอ้ีกต่อไปหรือหยุดใช้
ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นชั่วคราว 

COST 9. คุณมีวิธีการอย่างไรในการพิจารณาค่าใช้จ่ายส าหรับการถ่ายโอนขอ้มูลในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

 

COST 10.  คุณจะจัดการและ/หรอืพิจารณาน าบริการใหม่ๆ มาใช้งานอย่างไร 
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การประเมินส่ิงที่คุณปรับใช้อย่างต่อเนื่องเปน็ประจ าจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากบริการใหม่ๆ ของ AWS 
เพื่อลดต้นทุนได้ นอกจากนี้ คุณควรประเมินการประยุกต์ใช้งานบรกิารที่ใหม่กว่าเพื่อช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายให้กับ
คุณ เช่น AWS RDS ส าหรับ Aurora สามารถช่วยลดต้นทุนในการใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

 
 

บริการ AWS ท่ีส าคัญ 
คุณสมบัติส าคัญของ AWS ทีร่องรับการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนได้แก่ แท็กการจัดสรรต้นทุน ซ่ึงจะช่วยให้คุณ
เข้าใจถึงต้นทุนของระบบ บริการและคุณสมบัติที่ส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนในส่ีด้านมีดงันี้: 

 
อุปสงค์และอุปทานท่ีสอดคลอ้งกนั: Auto Scaling ช่วยใหคุ้ณสามารถเพิ่มหรือย้ายทรัพยากรออกเพือ่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการโดยไม่เกิดการใช้เกินจ านวน 

 
ทรัพยากรที่คุ้มค่า: คุณสามารถใช้ Reserved Instances และความจแุบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเพื่อลดตน้ทุนได้ AWS 
Trusted Advisor สามารถใช้เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อม AWS และค้นหาโอกาสในการประหยดัค่าใช้จ่าย 

 

การรับรู้ค่าใช้จ่าย: ระบบแจง้เตือนของ Amazon CloudWatch และระบบแจ้งข้อมูลของ Amazon Simple 
Notification Service (SNS) จะเตอืนใหคุ้ณทราบเมื่อคุณมียอดค่าใช้จ่ายหรือคาดการณ์ว่าจะมียอดคา่ใช้จ่ายเกิน
งบประมาณที่ก าหนด 

 
การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ง: บล็อกของ AWS และหัวข้อ What’s New บนเว็บไซต์ AWS เป็นแหลง่ข้อมูล
ส าหรับการเรียนรูคุ้ณสมบัติและบริการใหม่ๆ ที่มีการเปดิตัว AWS Trusted Advisor จะตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
AWS ของคุณ และคน้หาโอกาสในการประหยดัค่าใช้จ่ายโดยการตดัทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งานหรือไมม่ีผลต่อการใช้
งาน หรือปรบัไปสู่การใช้ความจุในรูปแบบ Reserved Instance 

 
 

แหล่งข้อมูล 
โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อศกึษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏบิัติของ AWS ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน 

 
วิดีโอ 

• การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนใน AWS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mqY8xfKU5yE
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เอกสารประกอบ 

• AWS Economics Center 
 

เครื่องมือ 

• เครื่องมือค านวณต้นทนุรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ของ AWS 
• รายงานการเรียกเก็บเงนิโดยละเอยีดของ AWS 
• AWS Simple Monthly Calculator 
• AWS Cost Explorer 

 
 

บทสรุป 
AWS Well-Architected Framework น าเสนอแนวทางปฏบิัติด้านสถาปัตยกรรมที่ครอบคลุมเสาหลักส่ีด้านส าหรับ
การออกแบบระบบทีน่่าเชื่อถือ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และคุ้มคา่ใช้จ่ายในระบบคลาวด์ เฟรมเวิรก์นี้ยังมาพร้อม
กับชุดค าถามที่คุณสามารถใช้เพื่อประเมนิสถาปัตยกรรมที่มีอยูห่รอืได้รับการน าเสนอ รวมทั้งชุดแนวทางปฏบิัตขิอง 
AWS ส าหรับเสาหลักแต่ละด้าน การใช้เฟรมเวิร์กนี้ในสถาปัตยกรรมของคุณจะช่วยให้สามารถสร้างระบบทีท่ างาน
เสถียรและมีประสิทธิภาพ เพื่อทีคุ่ณสามารถให้ความส าคัญกับส่ิงที่เปน็ความต้องการเชิงการใช้งานได้อย่างเต็มที่ 

https://aws.amazon.com/economics/
http://aws.amazon.com/tco-calculator/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-detailed-billing-reports/
http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
http://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2014/04/08/introducing-cost-explorer-view-and-analyze-your-historical-aws-spend/
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ผู้ร่วมจัดท า 
บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนีเ้ป็นผู้ร่วมจัดท าเอกสารฉบับนี้: 

 
• Philip Fitzsimons, สถาปนิกโซลูชันโปรแกรมจดัการ, Amazon Web Services 

• Erin Rifkin, ผูจ้ัดการโปรแกรมอาวุโส, Amazon Web Services 

• Callum Hughes, สถาปนิกโซลูชัน, Amazon Web Services 

• Max Ramsay, สถาปนิกโซลูชันหลักด้านความปลอดภัย, Amazon Web Services 

• Scott Paddock, สถาปนิกโซลูชันความปลอดภัย, Amazon Web Services 
 
 

ประวัติของเอกสาร 
20 พฤศจิกายน 2015 อัปเดตภาคผนวกที่มีข้อมูล Amazon CloudWatch Log ปจัจบุัน 
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ภาคผนวก: ค าถาม ค าตอบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ  
Well-Architected 
ภาคผนวกนี้ประกอบด้วยรายการค าถามและค าตอบทั้งหมดเกี่ยวกบัระบบ Well-Architected รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ โดยแยกตามเสาหลักแต่ละด้าน: 

 
 

เสาหลักด้านความปลอดภัย (SEC) 
SEC 1. คุณจะเข้ารหัสและป้องกันข้อมลูในที่จัดเก็บอย่างไร 

การควบคุมความปลอดภัยแบบดัง้เดิมจะใช้วิธีเข้ารหัสข้อมูลในที่จดัเก็บ AWS รองรับคุณสมบัตินี้โดยใช้การ
เข้ารหัสทัง้ทางฝั่งไคลเอนต์ (ได้แก่ รองรับ SDK, รองรบัระบบปฏบิัติการ, Windows Bitlocker, dm-crypt, 
Trend Micro SafeNet เป็นต้น) และทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (ได้แก่ Amazon S3) และคุณยังสามารถใช้ Server-Side 
Encryption (SSE) และ Amazon Elastic Block Store Encrypted Volumes ได้อีกด้วย 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ข้อมูลในที่จดัเก็บจะได้รบัการเข้ารหัสโดยใช้ตัวควบคุมส าหรบับรกิาร AWS โดยเฉพาะ (ได้แก่ 

Amazon S3 SSE, ไดรฟ์ข้อมูลทีเ่ข้ารหัสโดย Amazon EBS, Amazon Relational Database Service 
(RDS) Transparent Data Encryption (TDE) เป็นต้น) 

• ข้อมูลในที่จดัเก็บจะได้รบัการเข้ารหัสโดยใช้วิธีทางเทคนคิของฝั่งไคลเอ็นต์ 
• โซลูชันจาก AWS Marketplace หรือ APN Partner 

 
SEC 2.   คุณจะเข้ารหัสและป้องกันข้อมลูที่อยู่ระหว่างการรบัส่งอย่างไร 

แนวทางปฏบิัตทิี่ดทีี่สุดคือ ใช้การเข้ารหัสป้องกันข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรับส่ง AWS รองรับคุณสมบัตินี้โดยใช้
จุดเช่ือมต่อที่มีการเข้ารหัสส าหรบั API บริการ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถใช้เทคนคิอื่นๆ ภายใน Amazon EC2 
Instance ได ้

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ใช้ AWS API ที่มีการใช้งาน SSL อย่างเหมาะสม 
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• ใช ้SSL หรือระบบทีเ่ทียบเท่าในการติดต่อส่ือสาร 
• โซลูชันที่มีการใช้งาน VPN 
• ระบบเชื่อมต่อแบบส่วนตัว (เช่น AWS Direct Connect) 

• ใช้โซลูชันจาก AWS Marketplace 
 

SEC 3.  คุณจะป้องกนัการเข้าถึงและการใช้งานข้อมลูประจ าตัวบัญชีหลกัของ AWS อย่างไร 

ข้อมูลประจ าตัวบัญชีรทูของ AWS นั้นคล้ายกับรทูหรือผู้ดูแลระบบภายในของระบบปฏิบัติการอื่นๆ และควร
ใช้งานอย่างจ ากัด แนวทางปฏบิัตใินปจัจบุัน ได้แก่ การสร้างผู้ใช้ในระบบ AWS Identity และ Access 
Management (IAM) เชื่อมโยงผูใ้ช้เข้ากับกลุ่มผู้ดูแลระบบ และใช้ผู้ใช้ IAM เพื่อจัดการบัญชีดังกล่าว บัญชีรูท
ของ AWS ไม่ควรมีคีย์ API แต่ควรมีรหัสผ่านทีค่าดเดายาก และเช่ือมโยงกับอุปกรณ์ที่มีการรับรองความถูกต้อง
แบบหลายปัจจัย (MFA) ส าหรบัฮาร์ดแวร์ วิธีนี้จะบังคบัให้มีการใช้ข้อมูลระบุตัวตนในระดับรทูผ่าน AWS 
Management Console เท่านั้น และไม่อนุญาตใหใ้ช้กับการเรียกใชอ้ินเทอรเ์ฟซโปรแกรมแอปพลเิคชัน (API) 
โปรดทราบว่าตัวแทนจ าหน่ายบางรายหรือบางภูมิภาคจะไม่มีใหบ้ริการหรือรองรับข้อมูลประจ าตัวบัญชีรูทของ 
AWS 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ข้อมูลประจ าตัวบัญชีรทูของ AWS ใช้ส าหรับการใช้งานขั้นต่ าที่จ าเป็นเท่านัน้ 
• มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ MFA ที่เช่ือมโยงกับบัญชีรทูของ AWS 
• ใช้โซลูชันจาก AWS Marketplace 

 
SEC 4.  คุณจะก าหนดบทบาทและความรบัผิดชอบส าหรบัผู้ใช้ในระบบอยา่งไร เพื่อควบคุมการเข้าถึงโดย

บุคคลใน AWS Management Console และ API 

แนวทางปฏบิัตใินปจัจุบัน ได้แก่ การให้ลูกค้าแยกส่วนบทบาทและความรับผดิชอบที่ก าหนดของผูใ้ช้ในระบบ
โดยการสร้างกลุ่มผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้สามารถก าหนดได้โดยใช้หลายเทคโนโลยีที่แตกต่างกันเช่น: กลุ่ม Identity and 
Access Management (IAM), บทบาท IAM ส าหรับการเข้าถึงแบบข้ามบัญชี, ข้อมูลประจ าตัวบนเว็บ, ผ่านการ
รวมระบบ Security Assertion Markup Language (SAML) (ได้แก่ การก าหนดบทบาทใน Active Directory) หรือ
การใช้โซลูชันภายนอก (ได้แก่ Okta, Ping Identity หรือเทคนิคอื่นๆ ที่ก าหนดเอง) ซ่ึงโดยทั่วไปจะใช้ร่วมกันได้
ผ่าน SAML หรือ AWS Security Token Service (STS) ทั้งนี้ ไม่แนะน าให้ใชบ้ัญชีแบบใช้ร่วมกัน 
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แนวทางปฏบิัติ: 
 

• ผู้ใช้และกลุ่ม IAM 
• การรวมระบบ SAML 
• การเชื่อมโยงข้อมูลประจ าตัวบนเว็บ 
• AWS Security Token Service (STS) 
• บทบาท IAM ส าหรับการเข้าถึงแบบข้ามบัญช ี
• โซลูชันจาก AWS Marketplace (เช่น Okta และ Ping Identity) หรอืจาก APN Partner 
• ก าหนดและบงัคบัใช้นโยบายวงจรการท างานของพนักงาน 
• ก าหนดผู้ใช้ กลุ่ม และบทบาทอยา่งชัดเจน และให้สิทธิ์การใช้งานขั้นต่ าทีจ่ าเป็นต่อการ

ด าเนินงานทางธุรกิจให้ส าเร็จลุล่วงเท่านั้น 
 

SEC 5.   คุณจะจ ากัดการเข้าถงึแบบอัตโนมัติไปยังทรัพยากรของ AWS อยา่งไร (เช่น จากแอปพลิเคชัน 
สคริปต์ และ/หรอืเครื่องมือหรือบริการภายนอก) 

การเข้าถึงแบบเปน็ระบบควรได้รบัการก าหนดในลักษณะทีค่ล้ายกับการสร้างกลุ่มผู้ใช้ส าหรับการเขา้ถึงโดย
บุคคล ส าหรับ Amazon EC2 Instance กลุ่มเหล่านี้จะเรียกว่าบทบาท IAM ส าหรับ EC2 แนวทางปฏบิัติใน
ปัจจุบนั ได้แก่ การใช้บทบาท IAM ส าหรับ EC2 และ AWS SDK หรือ CLI ซ่ึงรองรบัการเรียกข้อมลูบทบาท 
IAM ส าหรบัข้อมูลประจ าตัว EC2 ได้ในตัว โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลประจ าตัวของผูใ้ช้จะได้รบัการแทรกลงใน 
EC2 Instance แต่ไม่แนะน าให้ใชก้ารเข้ารหัสข้อมูลประจ าตัวแบบตายตัว (Hard-coding) ลงในสครปิต์และ 
ซอร์สโค้ด 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• บทบาทของ IAM ส าหรับ Amazon EC2 
• ใช้ข้อมูลประจ าของตัวผู้ใช้ IAM แต่ไม่เข้ารหัสตายตัวลงในสครปิต์และแอปพลิเคชัน 
• การรวมระบบ SAML 
• AWS Security Token Service (STS) 
• ใช้ตัวควบคุมเฉพาะระบบปฏิบตักิารส าหรับ EC2 Instance 
• ใช้โซลูชันจาก AWS Marketplace 
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SEC 6.   คุณจะจัดการคีย์และข้อมลูประจ าตัวอย่างไร 

คีย์และข้อมูลประจ าตัวเปน็ข้อมูลลับที่ควรไดร้ับการป้องกนัและควรมีการก าหนดและใช้นโยบายการหมุนเวียน
ที่เหมาะสม แนวทางปฏบิัติในเรือ่งนี้ก็คือ ไม่ควรเข้ารหัสข้อมูลแบบตายตัวลงในสครปิต์และแอปพลิเคชัน
โปรแกรมจดัการ แต่การด าเนินการนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อย 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 

• ใช้นโยบายการเปลี่ยนคีย์และข้อมูลประจ าตัวอย่างเหมาะสม 
• ใช้ AWS CloudHSM 
• ใช้เทคนิคทางฝัง่เซิร์ฟเวอร์ของ AWS กับคียท์ี่จัดการโดย AWS (เช่น Amazon S3 SSE และไดรฟ์

ข้อมูลที่มีการเข้ารหัสของ Amazon EBS) 
• โซลูชันจาก AWS Marketplace (เช่น SafeNet และ TrendMicro) 

 
SEC 7.   คุณจะบังคับใช้การป้องกันในขอบเขตเครือข่ายและระดับโฮสตอ์ยา่งไร 

ในศูนยข์้อมูลแบบภายในองค์กร วิธี DMZ จะใช้ไฟร์วอลล์เพื่อแยกระบบออกเป็นโซนที่เช่ือถือไดแ้ละที่ไม่
น่าเชื่อถือ ใน AWS จะมีการใช้งานไฟร์วอลล์ทั้งแบบเก็บสถานะ (Stateful Firewall) และไม่เก็บสถานะ 
(Stateless Firewall) ไฟร์วอลล์แบบเกบ็สถานะจะเรียกว่า กลุ่มความปลอดภัย และไฟร์วอลล์แบบไม่เก็บ
สถานะจะเรียกว่า รายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) ทีป่้องกันซับเนต็ใน Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
แนวทางปฏบิัตใินปจัจุบัน ได้แก่ การเรียกใช้ระบบใน VPC และก าหนดความปลอดภัยอิงตามบทบาทในกลุ่ม
ความปลอดภัย (เช่น ระดบัเว็บและระดับแอป) และความปลอดภัยอิงตามที่ตั้งใน ACL เครือข่าย (เชน่ ระดับ 
Elastic Load Balancing ในหนึ่งซบัเน็ตต่อหนึ่ง Availability Zone และระดับเว็บในอีกหนึง่ซับเนต็ตอ่หนึ่ง 
Availability Zone) 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ใช้กลุ่มความปลอดภัยที่มีการใหอ้นุญาตในระดับต่ าสุดเพื่อบังคับใช้การเข้าถึงตามบทบาท 
• ระบบท างานใน VPC อย่างน้อยหนึ่งรายการ 
• การเข้าถึง VPC ที่เช่ือถือได้ด าเนนิการผ่านกลไกแบบส่วนตัว (ไดแ้ก่ เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN), 

ช่องทางการเชื่อมต่อ IPsec, AWS Direct Connect, โซลูชันจาก AWS Marketplace เป็นต้น) 
• ใช้ซับเน็ตและ ACL เครือข่ายอย่างเหมาะสม 
• ใช้ไฟร์วอลล์ตามโฮสต์ที่มีการอนุญาตในระดับต่ าสุด 
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• ใช้ตวัควบคุมการเข้าถึงเฉพาะบรกิาร (เช่น นโยบายบคัเก็ต) 
• ใช้การเชื่อมต่อแบบส่วนตัวไปยัง VPC (ได้แก่ VPN, AWS Direct Connect, การเชื่อมต่อแบบเพียร์

ของ VPC เปน็ต้น) 
• ใช้เทคนิค Bastion Host (โฮสต์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกโจมตี) เพื่อจัดการอินสแตนซ ์
• ด าเนินการทดสอบความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 
• ประเมนิการตรวจสอบของ AWS Trusted Advisor อย่างสม่ าเสมอ 

 
SEC 8.   คุณจะบังคับใช้การป้องกันในระดบับริการ AWS อย่างไร 

แนวทางปฏบิัติอีกอย่างหนึ่งได้แก่ การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร AWS Identity and Access Management 
(IAM) ช่วยใหคุ้ณสามารถก าหนดการควบคุมทรัพยากรในระดับต่างๆ ได้ (เช่น การใช้การเข้ารหสั เวลาในวัน 
และ IP ต้นทาง) และบริการที่แตกต่างกันเอื้อต่อการใช้เทคนคิเพิ่มเติม (เช่น นโยบายบคัเก็ตของ Amazon S3) 
นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถใช้เทคนคิอื่นๆ ภายใน Amazon EC2 Instance ได ้

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ก าหนดค่าข้อมูลประจ าตัวโดยใชสิ้ทธิ์การใช้งานระดับต่ าสุด 

• การแบ่งแยกหน้าที ่

• การตรวจสอบสิทธิ์เปน็ระยะ 

• ก าหนดความต้องการทรัพยากรส าหรับการเรียกใช้ API ที่ไวต่อความปลอดภัย เช่น การ
ก าหนดให้มีการรับรองความถูกต้องแบบ MFA และการเข้ารหัส 

• ระบุและใช้งานข้อก าหนดเฉพาะบริการ 
• ใช้โซลูชันจาก AWS Marketplace 

 

SEC 9. คุณจะปกป้องความสมบูรณข์องระบบปฏบิัติการใน Amazon EC2 Instance อย่างไร 

การควบคุมแบบดัง้เดิมอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ การปกป้องความสมบูรณ์ของระบบปฏิบตัิการ ซ่ึงสามารถท าได้ง่าย
ใน EC2 ด้วยเทคนคิการใช้โฮสต์แบบดัง้เดิม (ได้แก่ OSSEC, Tripwire, Trend Micro Deep Security เป็นต้น) 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ใช้ตัวควบคุมความสมบูรณ์ของไฟล์ส าหรับ EC2 Instance 
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• ใช้ตัวควบคุมการตรวจหาการบุกรุกผ่านโฮสต์ส าหรับ EC2 Instance 

• ใช้โซลูชันจาก AWS Marketplace หรือ APN Partner 
• ใช้ AMI แบบก าหนดเองหรือเครือ่งมือจัดการการก าหนดค่า (เช่น Puppet หรือ Chef) ซ่ึงมีการรักษา

ความปลอดภัยตามค่าเริ่มต้น 
 

SEC 10. คุณจะเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ลอ็ก AWS อย่างไร 

การเก็บบันทึกล็อกนั้นส าคัญต่อการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่ประสิทธิภาพการท างานไปจนถึงความ
ปลอดภัย แนวทางปฏิบัตใินปัจจบุัน ได้แก่ การย้ายล็อกออกจากต้นทางไปยังระบบประมวลผลล็อกเป็นระยะ 
(เช่น CloudWatch Logs, Splunk, Papertrail) หรือจัดเก็บในบคัเก็ต Amazon S3 เพื่อประมวลผลต่อไปตามความ
ต้องการของธุรกิจ แหลง่ที่มาโดยทั่วไปของล็อก ได้แก่ ล็อกที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้และ API ของ AWS (เช่น AWS 
CloudTrail), ล็อกเฉพาะบริการ AWS ทีเ่กี่ยวข้อง (เช่น Amazon S3, Amazon CloudFront), ล็อกทีส่ร้างขึ้นโดย
ระบบปฏบิัติการ และล็อกเฉพาะแอปพลิเคชันภายนอก คุณสามารถใช้ Amazon CloudWatch Logs เพื่อ
ตรวจสอบ จัดเก็บ และเข้าถึงไฟลล์็อกได้จาก Amazon EC2 Instance, AWS CloudTrail หรือแหล่งที่มาอื่นๆ 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• AWS CloudTrail 
• ล็อกจาก Amazon CloudWatch 
• ล็อกจาก Elastic Load Balancing (ELB) 
• ล็อกฟิลเตอร์จาก Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
• ล็อกบัคเก็ตจาก Amazon S3 
• แหล่งข้อมูลล็อกอื่นๆ เฉพาะบริการ AWS 
• ล็อกจากระบบปฏบิัติการหรือแอปพลิเคชันภายนอก 

• ใช้โซลูชันจาก AWS Marketplace 
 
 

เสาหลักด้านความน่าเชื่อถือ (REL) 

REL 1. คุณจะจัดการค่าจ ากัดบริการ AWS ส าหรับบัญชขีองคุณอย่างไร 

บัญชี AWS ได้รับการจัดเตรียมโดยใช้ค่าจ ากัดบริการเริ่มต้นเพื่อปอ้งกันไม่ให้ผูใ้ช้ใหมเ่ตรียมใช้งานทรัพยากร
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เกินความต้องการโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ลูกค้า AWS ควรประเมนิความต้องการบริการ AWS ของตนและขอ
เปลี่ยนแปลงค่าจ ากัดต่างๆ ตามความเหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคที่ใช้งาน 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ตรวจสอบและจัดการค่าจ ากัด ประเมินการใช้งานที่จะเกิดขึน้ใน AWS เพิ่มค่าจ ากัดตามภูมิภาคอย่าง

เหมาะสม และรองรับการใช้งานที่จะเติบโตขึน้ตามแผนที่วางไว้ 
• ก าหนดการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ ใช้งานเครื่องมือ เช่น SDK เพือ่ให้แจง้เตือนคุณเมื่อมี

จ านวนทีใ่กล้ถึงค่าจ ากัด 
• ตระหนักถึงค่าจ ากัดบริการแบบตายตัว ค านึงถึงค่าจ ากัดบริการแบบที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

และออกแบบสถาปัตยกรรมโดยพิจารณาข้อมูลเหล่านี ้
 

REL 2. คุณจะวางแผนโทโพโลยีเครือข่ายบน AWS อย่างไร 

แอปพลิเคชันสามารถปรากฏในสภาพแวดล้อมมากกว่าหนึ่งระบบ ไม่ว่าจะเปน็ EC2 Classic, VPC หรือ VPC 
ตามค่าเริ่มต้น ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับเครือข่าย เช่น การเชื่อมต่อระบบ การจดัการ EIP/ที่อยู่ IP สาธารณะ, การ
จัดการ VPC/ที่อยู่ส่วนตัว และการแปลงชื่อเปน็สิ่งส าคัญต่อการใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรในระบบคลาวด์ การ
ปรับใชท้ี่วางแผนอย่างดีและจดัท าเป็นเอกสารจะช่วยลดความเสี่ยงจากพื้นที่ทบัซ้อนและการแย่งช่องสัญญาณ 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• การเช่ือมต่อที่มีความพร้อมใชง้านสูงไปยัง AWS หลายวงจร DX, หลายช่องทางการเชื่อมต่อ 

VPN และเครื่องมือต่างๆ จาก AWS Marketplace 
• การเช่ือมต่อที่มีความพร้อมใชง้านสูงไปยังระบบ โหลดบาลานซ์และ/หรือพร็อกซีแบบพร้อมใช้

งานสูง โซลูชันที่ใช้ DNS และเครื่องมือต่างๆ จาก AWS Marketplace เป็นต้น 
• ช่วง IP ส่วนตัวท่ีไม่ทับซ้อนกัน การใช้ช่วงที่อยู่ IP และซับเน็ตในระบบคลาวด์ส่วนตัวแบบ

เสมือนไม่ควรทบัซ้อนกัน และไม่ควรทับซ้อนกบัสภาพแวดล้อมคลาวด์อื่นๆ หรือสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรของคุณ 

• การจัดสรรซับเนต็ของ IP ช่วงที่อยู่ IP ของ Amazon VPC ควรใหญ่พอที่จะรองรับความต้องการของ
แอปพลิเคชัน ซ่ึงรวมถึงการแยกองค์ประกอบเพื่อขยายการใช้ในอนาคต และการจัดสรรที่อยู่ IP ให้กับ
ซับเน็ตระหว่าง Availability Zone ต่างๆ 
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REL 3. คุณมีพาธการเลื่อนระดับเพือ่รองรับปัญหาทางเทคนิคหรือไม ่

ลูกค้าควรใช้ประโยชนจ์าก AWS Support หรือคู่ค้า AWS การติดตอ่รับบริการเป็นประจ าจะช่วยในการระบุและ
ป้องกันปญัหาซ่ึงเป็นทีท่ราบกันดี ปิดช่องโหว่ด้านองค์ความรู้ และข้อกังวลด้านการออกแบบ ซ่ึงจะลดความ
เสีย่งจากความล้มเหลวในการน าไปใช้งาน รวมทั้งความขัดข้องทีเ่กิดขึ้นในวงกว้าง 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

• วางแผนความร่วมมือ/ความสัมพันธ์ที่ต่อเนือ่งกับ AWS Support หรือ APN Partner 

• ใช้ประโยชน์จาก API ของ AWS Support รวมระบบ API ของ AWS Support เข้ากับระบบตรวจสอบและ
แจ้งปัญหาของคุณ 

 
REL 4. ระบบของคณุมีวิธรีองรบัความตอ้งการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งไร 

ระบบที่ปรบัขนาดใช้งานได้จะมคีวามยืดหยุ่นในการเพิ่มและน าทรัพยากรออกโดยอัตโนมัติเพื่อใหม้ีปริมาณ
สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุดตามเวลาที่ก าหนด 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• การปรับขนาดใช้งานอัตโนมตัิ ใช้บริการที่สามารถปรับขนาดใช้งานได้โดยอัตโนมัติ เช่น Amazon S3, 

Amazon CloudFront, Auto Scaling, Amazon DynamoDB, AWS Elastic Beanstalk เป็นต้น 
• ทดสอบโหลด ปรบัใช้ระเบียบวิธีการทดสอบปริมาณงานเพื่อประเมินว่าการปรับขนาดใช้งาน

เป็นไปตามข้อก าหนดของแอปพลิเคชันหรือไม่ 
 

REL 5. คุณจะตรวจสอบทรพัยากร AWS ได้อย่างไร 

ล็อกและตัววัดผลต่างๆ เปน็เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของ
แอปพลิเคชัน คุณสามารถก าหนดค่าระบบให้ตรวจสอบล็อกและตัววัดผล แล้วส่งการแจ้งข้อมูลเมื่อมีค่าที่เกิน
เกณฑ์หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญ ตามหลักการแล้ว เมื่อประสิทธิภาพของระบบมคี่าถึงเกณฑ์ประสิทธิภาพต่ า
หรือเกิดความล้มเหลว ระบบจะได้รับการออกแบบให้ซ่อมแซมตัวเองโดยอัตโนมัตหิรือปรบัขนาดเพื่อ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ 

 



Amazon Web Services – AWS Well-Architected Framework 
 

ตุลาคม 2015 

หน้า 42 จาก 59 

 

 

แนวทางปฏบิัติ: 
 

• การตรวจสอบ ตรวจสอบแอปพลิเคชันของคุณด้วย Amazon CloudWatch หรือเครื่องมือจากบริษทั
อื่นๆ 

• การแจ้งขอ้มูล วางแผนรบัการแจง้เตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญ 
• การตอบสนองอัตโนมัติ ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อด าเนินการเมื่อตรวจพบข้อผดิพลาด เช่น แทนที่

คอมโพเนนต์ทีเ่กิดความล้มเหลว 
• การประเมิน ด าเนินการประเมินความถี่ของระบบตามเหตุการณ์ส าคัญเพื่อประเมินผล

สถาปัตยกรรมระบบ 
 

REL 6. คุณจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและแอปพลิเคชัน AWS ที่เตรียมใช้งานเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อให้มั่นใจได้
ว่าแอปพลิเคชันและสภาพแวดล้อมปฏิบตัิการใช้งานซอฟต์แวร์ทีร่ะบบรูจ้ัก และสามารถแก้ไขหรอืแทนทีใ่น
ลักษณะที่ควบคุมได ้

 

แนวทางปฏบิัติ: 
 

• CM อัตโนมตัิ ใช้ระบบอัตโนมตัใินการปรับใช้/แก้ไขความบกพรอ่ง 
 

REL 7. คุณจะส ารองข้อมูลได้อย่างไร 

ส ารองข้อมูล แอปพลิเคชัน และสภาพแวดล้อมปฏิบัติการ (ในฐานะระบบปฏิบตัิการที่ก าหนดค่าดว้ย 
แอปพลิเคชัน) เพื่อให้เปน็ไปตามข้อก าหนดเวลาเฉลี่ยในการกู้คืน (MTTR) และเวลากู้คืนที่ระบบยอมรับได้ 
(RPO) 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• มีการส ารองข้อมลู ส ารองข้อมูลส าคัญโดยใช้ Amazon S3, สแนปช็อต Amazon EBS หรือ

ซอฟต์แวร์จากบริษัทอืน่ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ RPO 
• ส ารองขอ้มูลด้วยระบบอัตโนมัติ ใช้คุณสมบัติของ AWS, โซลูชันจาก AWS Marketplace หรือ

ซอฟต์แวร์ของบรษิัทอื่นๆ เพื่อส ารองข้อมูลโดยอตัโนมัติ 



Amazon Web Services – AWS Well-Architected Framework 
 

ตุลาคม 2015 

หน้า 43 จาก 59 

 

 

• รักษาความปลอดภัยและ/หรือเข้ารหัสข้อมลูส ารอง ดูรายงานแนวทางปฏบิัติการรักษาความ
ปลอดภัยของ AWS 

• ทดสอบการกู้คนืเป็นระยะ ตรวจสอบว่าการด าเนินขั้นตอนการส ารองข้อมูลเป็นไปตาม
เกณฑ์ RTO และ RPO โดยใช้การทดสอบการกู้คืน 

 
REL 8. ระบบของคณุจะรับมือกบัความลม้เหลวท่ีเกิดขึ้นกบัคอมโพเนนตอ์ย่างไร 

แอปพลิเคชันของคุณมีความต้องการโดยนัยหรือโดยแจ้งเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานสูงและเวลาเฉลี่ยต่ าใน 
การกู้คืน (MTTR) หรือไม่ ถ้ามี ให้ออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันให้มีความยืดหยุ่นและกระจาย 
แอปพลิเคชันเหล่านีเ้พื่อรับมือกับข้อขดัข้อง เพื่อให้มคีวามพร้อมใช้งานในระดบัที่สูงขึ้น การกระจายนี้จะต้อง
ครอบคลุมต าแหน่งที่ตัง้ทางกายภาพที่ต่างกัน ออกแบบแต่ละเลเยอร์ (เช่น เว็บเซิร์ฟเวอรห์รือฐานข้อมูล) เพื่อ
ความยืดหยุ่น ซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบระบบซ่อมแซมตัวเอง และการแจ้งเตือนข้อขัดข้องและความล้มเหลวที่
เป็นเหตุการณ์ส าคัญ 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• โหลดบาลานซ์ ใช้โหลดบาลานซเ์ซอร์หน้าพูลทรัพยากร 

• การใช้งานแบบหลาย AZ/ภูมภิาค กระจายแอปพลิเคชันในหลาย Availability Zone/ภูมิภาค 

• การซ่อมแซมอตัโนมัติ ใช้ความสามารถในการตรวจจับความล้มเหลวและด าเนินการแก้ไข
ด้วยระบบอตัโนมัต ิ

• การตรวจสอบ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบอย่างต่อเนือ่ง 

• การแจ้งขอ้มูล วางแผนรบัการแจง้เตือนเหตุการณ์ส าคัญ 
 

REL 9. คุณจะวางแผนการกู้คืนระบบอย่างไร 

การกู้คืนข้อมูลมีความส าคัญอย่างยิ่งหากต้องการคืนค่าข้อมูลจากวิธีการส ารองข้อมูล ข้อก าหนดและ 
การด าเนินการของคุณเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ทรัพยากร ที่ตั้ง และฟงัก์ชันของข้อมูลนี้จะต้องสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงคข์อง RTO และ RPO 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ก าหนดวัตถปุระสงค์ ก าหนด RTO และ RPO 
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• การกู้คืนเมื่อเกิดความเสียหาย ก าหนดกลยุทธ์ DR 

• การเปลี่ยนแปลงค่าท่ีก าหนด (Configuration Drift) ตรวจสอบว่า Amazon Machine Images 
(AMIs) และการก าหนดค่าระบบเป็นปจัจุบันเสมอในไซต์/ภูมิภาค DR 

• ค่าจ ากัดบริการ ขอเพิ่มค่าจ ากัดบริการส าหรับไซต์ DR เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับการท าหน้าที่
แทนของระบบส ารอง 

• ทดสอบและตรวจสอบความถูกตอ้งของ DR ทดสอบระบบส ารองส าหรับ DR เป็นประจ าเพื่อ
ตรวจสอบค่า RTO และ RPO ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนด 

• ด าเนินการกู้คืนด้วยระบบอัตโนมตัิ ใช้ AWS และ/หรือเครื่องมืออืน่ๆ เพื่อกู้คืนระบบโดยอัตโนมัต ิ
 
 

เสาหลักด้านประสิทธิภาพ 

PERF 1. คุณจะเลือกประเภทอินสแตนซ์ทีเ่หมาะกับระบบของคณุอย่างไร 

Amazon EC2 มีอินสแตนซ์หลากหลายประเภทที่ผ่านการปรับประสิทธิภาพให้รองรับกรณีการใช้งานที่แตกต่าง
กัน อินสแตนซ์ประเภทต่างๆ ประกอบด้วยชุดค่าทีต่่างกันของ CPU, หน่วยความจ า พื้นทีจ่ัดเก็บ และความจุ
ระบบเครือข่าย เพื่อให้คุณเลือกทรัพยากรที่ผสมผสานกันส าหรับแอปพลิเคชันได้อย่างยืดหยุน่และเหมาะสม แต่
ละประเภทอินสแตนซ์ประกอบดว้ยขนาดอินสแตนซ์หนึ่งหรือหลายขนาด รองรับการปรับขนาดใช้งาน
ทรัพยากรให้เหมาะกับความต้องการของเวิร์กโหลดเป้าหมาย AWS รองรับสถาปัตยกรรมแบบไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์ 
เช่น AWS Lambda ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการท างานของเวิร์กโหลดอย่างเห็นได้ชดั 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 

• นโยบาย/สถาปัตยกรรมอ้างอิง เลอืกประเภทและขนาดอนิสแตนซโ์ดยอิงตามความต้องการทรัพยากร
ที่คาดการณ์ไว้กับมาตรฐานการก ากับดูแลภายในองค์กร 

• ต้นทุน/งบประมาณ เลือกประเภทและขนาดอินสแตนซ์โดยอิงตามความต้องการทรัพยากร
ที่คาดการณ์ไว้กับการควบคุมต้นทุนภายในองค์กร 

• การเทียบวัดมาตรฐาน ทดสอบปริมาณเวิร์กโหลดที่ทราบใน AWS และใช้การทดสอบนี้เพื่อประมาณ
ตัวเลือกที่ดีที่สุด กล่าวคือ ทดสอบมาตรฐานประสิทธิภาพที่ทราบเทียบกับเวิร์กโหลดที่ทราบ 

• ค าแนะน าจาก AWS หรือจากสมาชิกของ AWS Partner Network (APN) ตดัสินใจโดยอาศัย
ค าแนะน าตามแนวทางปฏบิัตทิี่ดทีี่สุด 

• ทดสอบโหลด ปรบัใช้เวอร์ชันล่าสุดของระบบคุณใน AWS โดยใช้ประเภทและขนาดอนิสแตนซ์ที่
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ต่างกัน ใช้การตรวจสอบเพื่อบนัทึกข้อมูลตัววัดประสิทธิภาพ แล้วตัดสินใจเลือกโดยอาศัยการค านวณ
ประสิทธิภาพ/ต้นทุน 

 

PERF 2. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าคุณใช้ประเภทอินสแตนซท์ี่เหมาะสมท่ีสุดอยู่ขณะท่ีมี
ประเภทและคุณสมบัติใหม่ๆ  ของอินสแตนซ์ออกมาให้บริการ 

AWS รับฟังข้อคดิเห็นจากลูกค้าและพัฒนาประเภทและขนาดอินสแตนซ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรองรบั
องค์ประกอบที่ผสมผสานใหม่ๆ  ส าหรับ CPU, หน่วยความจ า, พ้ืนที่จัดเก็บ และความจุระบบเครือขา่ย ซ่ึง
หมายความว่า AWS อาจน าเสนอประเภทอนิสแตนซ์ใหม่ๆ เพื่อมอบประสิทธิภาพการท างานที่ดียิ่งขึ้นกว่า
ประเภทอนิสแตนซ์ทีคุ่ณเลือกเมือ่เริ่มแรก 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ประเมิน เลือกประเภทและขนาดอินสแตนซ์ใหม่อีกครั้งตามวงจรการใช้งานโดยอิงจากความ

ต้องการทรัพยากรที่คาดการณ์ไว้ 
• การเทียบวัดมาตรฐาน หลังจากมกีารน าเสนออินสแตนซ์ใหม่แต่ละประเภท ใหด้ าเนินการทดสอบ

ปริมาณเวิร์กโหลดทีท่ราบใน AWS และใช้การทดสอบนีเ้พื่อประมาณตัวเลือกที่ดีที่สุด 
• การทดสอบโหลด หลังจากมีการน าเสนออินสแตนซ์ใหม่ๆ แต่ละประเภท ให้ปรับใช้เวอร์ชันล่าสุด

ของระบบใน AWS และใช้การตรวจสอบเพื่อบนัทึกข้อมูลตัววัดประสิทธิภาพ แล้วตัดสินใจเลือก
โดยอาศัยการค านวณประสิทธิภาพ/ต้นทุน 

 

PERF 3. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบอินสแตนซ์หลังจากเปิดใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าอินสแตนซ์
ท างานได้ตามท่ีคาดหวัง 

ประสิทธิภาพของระบบอาจเสื่อมถอยลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องมาจากปัจจัยภายในและ/หรือปจัจัยภายนอก การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบจะช่วยให้คุณระบุถึงการเสื่อมถอยลงนี้ได้ และแก้ไขปจัจัยภายในหรือ
ภายนอก (เช่น ระบบปฏบิัติการหรือโหลดงานของแอปพลิเคชัน) 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• การตรวจสอบโดย Amazon CloudWatch ใช้ CloudWatch เพื่อตรวจสอบอินสแตนซ์ต่างๆ 

• การตรวจสอบโดยเครื่องมือภายนอก ใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการตรวจสอบระบบ 
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• การประเมินตามระยะ ตรวจดูแดชบอร์ดการตรวจสอบของคุณเปน็ระยะ 

• การแจ้งให้ทราบตามข้อมูลแจ้งเตอืน รับการแจ้งเตือนอตัโนมัตจิากระบบตรวจสอบเมื่อค่าของตัว
วัดผลอยู่นอกช่วงที่ปลอดภัย 

• การด าเนินการตามทริกเกอร์ การแจ้งเตอืนจะท าให้เกิดการด าเนินการอัตโนมัติเพื่อแก้ไขหรือเลื่อน
ระดับปัญหา 

 

PERF 4. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าจ านวนอินสแตนซ์เป็นไปตามความต้องการ 

ปริมาณความต้องการที่เพิ่มในระบบมักแตกต่างกันไปตามวงจรทีต่่างกัน: วงจรผลิตภัณฑ์ เช่น การเปิดตัวหรือ
การเติบโต วงจรช่ัวคราว เช่น เวลาของวัน วันในสัปดาห์หรือเดือน หรือวงจรที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น 
ทัศนวิสัยของโซเชียลมีเดีย และวงจรทีค่าดการณ์ได้ เช่น ตอนในรายการโทรทัศน์ อนิสแตนซ์ที่ไม่เพียงพอกับ
เวิร์กโหลดอาจท าใหผู้้ใช้ได้รับประสิทธิภาพลดลง และผลที่แย่ทีสุ่ดคืออาจท าให้ระบบล้มเหลว 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• วางแผน วางแผนโดยอาศัยตัววัดผลและ/หรือเหตุการณ์ที่วางแผนไว้ 

• ระบบอัตโนมัติ - สคริปต์ ใช้เครื่องมือส าหรับการจัดการอัตโนมัต ิ

• ระบบอัตโนมัติ - Auto Scaling ใช้ Auto Scaling ส าหรับการจัดการอัตโนมัต ิ
 

PERF 5.  คุณจะเลือกโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะกับระบบของคุณอย่างไร 

AWS ได้รับการออกแบบให้มีพ้ืนที่เกบ็ข้อมูลตน้ทุนต่ า ที่มาพร้อมกับความทนทานและความพร้อมใช้งาน
ในระดบัสูง AWS มีตัวเลือกพ้ืนที่เก็บข้อมูลส าหรับการส ารองข้อมูล การเก็บถาวร และการกู้คืนจากความ
เสียหายรุนแรง ตลอดจนพื้นที่เกบ็ข้อมูลบล็อค ไฟล์ และออบเจ็กต์ 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• นโยบาย/สถาปัตยกรรมอ้างอิง เลอืกโซลูชันและคุณสมบัติการจัดเก็บข้อมูลโดยอิงตามความ

ต้องการทรัพยากรที่คาดการณ์ไว้กับมาตรฐานการก ากับดูแลภายในองค์กร 
• ต้นทุน/งบประมาณ เลือกโซลูชันและคุณสมบัติการจัดเก็บข้อมูลโดยอิงตามความต้องการ

ทรัพยากรที่คาดการณ์ไว้กับการควบคุมต้นทุนภายในองค์กร 



Amazon Web Services – AWS Well-Architected Framework 
 

ตุลาคม 2015 

หน้า 47 จาก 59 

 

 

• การเทียบวัดมาตรฐาน ทดสอบปริมาณเวิร์กโหลดที่ทราบใน AWS และใช้การทดสอบนีเ้พื่อประมาณ
ตัวเลือกที่ดีที่สุด กล่าวคือ ทดสอบมาตรฐานประสิทธิภาพที่ทราบเทียบกับเวิร์กโหลดที่ทราบ 

• ค าแนะน าจาก AWS หรือ APN Partner เลือกโซลูชันโดยอาศัยค าแนะน าตามแนวทางปฏบิัติทีด่ี
ที่สุด 

• การทดสอบโหลด ปรับใชเ้วอร์ชันล่าสุดของระบบคุณใน AWS โดยใช้โซลูชันการจัดเก็บข้อมูล
ที่ต่างกัน ใช้การตรวจสอบเพื่อบนัทึกข้อมูลตัววัดประสิทธิภาพ แล้วตัดสินใจเลือกโดยอาศัยการ
ค านวณประสิทธิภาพ/ต้นทุน 

 

PERF 6.  คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าคุณใช้โซลูชนัการจัดเก็บขอ้มูลที่เหมาะสมท่ีสุดอยูข่ณะที่
มีโซลูชันและคุณสมบัติใหม่ๆ  ในการจัดเก็บขอ้มูลออกมาใหบ้ริการ 

AWS รับฟังข้อคดิเห็นจากลูกค้าและพัฒนาโซลูชันและคุณสมบัตใิหม่ในการจัดเกบ็ข้อมูลอย่างตอ่เนื่อง รวมทั้ง
รองรับองค์ประกอบทีผ่สมผสานใหม่ๆ ส าหรบัความจุ อัตราความเร็ว และความคงทน ซ่ึงหมายความว่า AWS 
อาจน าเสนอโซลูชันการจัดเก็บขอ้มูลใหม่ๆ เพื่อมอบประสิทธิภาพการท างานที่ดียิ่งขึ้นกว่าโซลูชันที่คุณเลือกเมื่อ
เริ่มแรก 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ประเมิน เลือกโซลูชันและคุณสมบัติการจัดเก็บข้อมูลใหม่อีกครั้งตามวงจรการใช้งานโดยอิงจากความ

ต้องการทรัพยากรที่คาดการณ์ไว้ 

• การเทียบวัดมาตรฐาน หลังจากมกีารน าเสนอโซลูชันและคุณสมบตัิใหม่ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล
ใหม่ ใหด้ าเนนิการทดสอบปริมาณเวิร์กโหลดทีท่ราบใน AWS และใช้การทดสอบนีเ้พื่อประมาณ
ตัวเลือกที่ดีที่สุด 

• การทดสอบโหลด หลังจากมีการน าเสนอโซลูชันใหม่ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล ใหป้รับใช้เวอร์ชันล่าสุด
ของระบบใน AWS และใช้การตรวจสอบเพื่อบนัทึกข้อมูลตัววัดประสิทธิภาพ แล้วตัดสินใจเลือกโดย
อาศัยการค านวณประสิทธิภาพ/ต้นทุน 

 

PERF 7. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบโซลูชันการจัดเก็บขอ้มูลเพือ่ให้แน่ใจว่าโซลูชันนั้นท างานได้
ตามที่คาดหวัง 

ประสิทธิภาพของระบบอาจเสื่อมถอยลงเมื่อเวลาหรือช่วงเวลาผ่านไปเนื่องมาจากปัจจัยภายในหรือภายนอก การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบจะช่วยให้คุณระบุถึงการเสื่อมถอยลงนี้และแก้ไขปจัจัยภายในหรอืภายนอก 
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แนวทางปฏบิัติ: 
 

• การตรวจสอบโดย Amazon CloudWatch ใช้ CloudWatch เพื่อตรวจสอบระบบจดัเกบ็ข้อมูล 
• การตรวจสอบโดยเครื่องมือภายนอก ใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการตรวจสอบระบบจดัเก็บข้อมูล 

• การประเมินตามระยะ ตรวจดูแดชบอร์ดการตรวจสอบของคุณเปน็ระยะ 

• การตรวจสอบตามขอ้มูลแจ้งเตือน วางแผนให้ระบบตรวจสอบแจง้เตือนคุณโดยอัตโนมัติเมื่อ
ค่าของตัววัดผลอยู่นอกช่วงที่ปลอดภัย 

• การด าเนินการตามทริกเกอร์ วางแผนการแจ้งเตือนเพื่อใหเ้กิดการด าเนินการอัตโนมตัิเพื่อแก้ไขหรอื
เลื่อนระดบัปัญหา 

 

PERF 8. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าความจุและอตัราความเร็วของโซลูชนัการจัดเก็บข้อมลูนั้น
ตรงกับความต้องการ 

ปริมาณความต้องการที่เพิ่มในระบบมักแตกต่างกันไปตามวงจรทีต่่างกัน: วงจรผลิตภัณฑ์ เช่น การเปิดตัวหรือ
การเติบโต วงจรช่ัวคราว เช่น เวลาของวัน วันในสัปดาห์หรือเดือน หรือวงจรที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น 
ทัศนวิสัยของโซเชียลมีเดีย และวงจรทีค่าดการณ์ได้ เช่น ตอนในรายการโทรทัศน์ ความจุหรืออตัราความเร็ว
ของระบบจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เพียงพอกับเวิร์กโหลดอาจท าใหผู้้ใช้ได้รับประสิทธิภาพลดลง และผลที่แย่ที่สุดคือ
อาจท าใหร้ะบบล้มเหลว 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 

• ตอบสนองเชิงรับ จัดการด้วยตนเองโดยอาศัยตัววัดผลต่างๆ 

• วางแผน วางแผนความจุและอัตราความเร็วในอนาคตตามตัววัดผลและ/หรือเหตุการณ์ที่
วางแผนไว้ 

• ระบบอัตโนมัติ ด าเนินการอัตโนมัติตามตัววัดผลต่างๆ 
 

PERF 9. คุณจะเลือกโซลูชันฐานข้อมูลที่เหมาะกับระบบของคณุอย่างไร 

โซลูชันฐานข้อมูลที่เหมาะสมที่สดุกับระบบใดระบบหนึ่งอาจแตกต่างกันไปตามความต้องการด้านความ
สอดคล้องของข้อมูล ความพร้อมใช้งาน การทนต่อการจัดเก็บที่แยกออกเป็นเครือข่าย และเวลาแฝง หลายๆ 
ระบบใช้โซลูชันฐานข้อมูลที่ต่างกันส าหรับระบบย่อยต่างๆ และใช้คุณสมบัติที่แตกต่างเพื่อปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพ การเลือกโซลูชันและคุณสมบัติของฐานข้อมูลที่ไม่เหมาะกับเวิร์กโหลดของระบบอาจเปน็สาเหตุ
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ให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง 
 

แนวทางปฏบิัติ: 
 

• นโยบาย/สถาปัตยกรรมอ้างอิง เลอืกโซลูชันและคุณสมบัติของฐานข้อมูลโดยองิตามความต้องการ
ทรัพยากรที่คาดการณ์ไว้กับมาตรฐานการก ากับดูแลภายในองค์กร 

• ต้นทุน/งบประมาณ เลือกโซลูชันและคุณสมบัติของฐานข้อมูลโดยอิงตามความต้องการทรัพยากรที่
คาดการณ์ไว้กับการควบคุมต้นทนุภายในองค์กร 

• การเทียบวัดมาตรฐาน ทดสอบปริมาณเวิร์กโหลดที่ทราบใน AWS และใช้การทดสอบนีเ้พื่อประมาณ
ตัวเลือกที่ดีที่สุด กล่าวคือ ทดสอบมาตรฐานประสิทธิภาพที่ทราบเทียบกับเวิร์กโหลดที่ทราบ 

• ค าแนะน าจาก AWS หรือ APN Partner เลือกโซลูชันโดยอาศัยค าแนะน าตามแนวทางปฏบิัติทีด่ี
ที่สุด 

• การทดสอบโหลด ปรับใชเ้วอร์ชันล่าสุดของระบบใน AWS โดยใช้โซลูชันและคุณสมบัติฐานข้อมลูที่
ต่างกัน ใช้การตรวจสอบเพื่อบนัทึกข้อมูลตัววัดประสิทธิภาพ แล้วตัดสินใจเลือกโดยอาศัยการค านวณ
ประสิทธิภาพ/ต้นทุน 

 

PERF 10.  คุณมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าคุณใช้โซลูชันและคุณสมบัติฐานข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดอยู่ขณะที่
มีโซลูชันและคุณสมบัติใหม่ๆ  ของฐานข้อมลูออกมาให้บริการ 

AWS รับฟังข้อคดิเห็นจากลูกค้าและพัฒนาโซลูชันและคุณสมบัตขิองฐานข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
รองรับองค์ประกอบทีผ่สมผสานใหม่ๆ เพื่อความสอดคล้องของขอ้มูล ความพร้อมใช้งาน การทนตอ่การ
จัดเกบ็ที่แยกออกเป็นเครือข่าย และเวลาแฝง ซ่ึงหมายความว่า AWS อาจน าเสนอโซลูชันหรือคุณสมบัติของ
ฐานข้อมูลใหม่ๆ  เพื่อมอบประสิทธิภาพการท างานที่ดียิ่งขึน้กว่าโซลูชันที่คุณเลือกเมื่อเริ่มแรก 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ประเมิน เลือกโซลูชันและคุณสมบัติของฐานข้อมูลใหม่อีกครัง้ตามวงจรการใช้งานโดยอิงจาก

ความต้องการทรัพยากรที่คาดการณ์ไว้ 
• การเทียบวัดมาตรฐาน หลังจากมกีารน าเสนอโซลูชันหรือคุณสมบตัิของฐานข้อมูลใหม่ๆ  แต่ละ

อย่าง ให้ด าเนนิการทดสอบปริมาณเวิร์กโหลดทีท่ราบใน AWS และใช้การทดสอบนีเ้พื่อประมาณ
ตัวเลือกที่ดีที่สุด 

• การทดสอบโหลด หลังจากมีการน าเสนอโซลูชันหรือคุณสมบตัิฐานข้อมูลใหม่ๆ แต่ละอย่าง ให้
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ปรับใชเ้วอร์ชันล่าสุดของระบบใน AWS และใช้การตรวจสอบเพือ่บันทึกข้อมูลตัววัด
ประสิทธิภาพ แล้วตัดสินใจเลือกโดยอาศัยการค านวณประสิทธิภาพ/ต้นทุน 

 

PERF 11.   คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบฐานขอ้มูลเพือ่ให้แน่ใจว่าฐานข้อมลูนั้นท างานได้ตามที่
คาดหวัง 

ประสิทธิภาพของระบบอาจเสื่อมถอยลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องมาจากปัจจัยภายในหรือภายนอก การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบจะช่วยให้คุณระบุถึงการเสื่อมถอยลงนี้และแก้ไขปัจจัยภายในหรือภายนอก 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• การตรวจสอบโดย Amazon CloudWatch ใช้ CloudWatch เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลต่างๆ 

• การตรวจสอบโดยเครื่องมือภายนอก ใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการตรวจสอบฐานข้อมูล 

• การประเมินตามระยะ ตรวจดูแดชบอร์ดการตรวจสอบของคุณเปน็ระยะ 

• การแจ้งให้ทราบตามข้อมูลแจ้งเตอืน วางแผนให้ระบบตรวจสอบแจ้งเตือนคุณโดยอัตโนมัตเิมื่อค่า
ของตัววัดผลอยู่นอกช่วงทีป่ลอดภัย 

• การด าเนินการตามทริกเกอร์ วางแผนให้การแจ้งเตือนด าเนินการอตัโนมัติเพื่อแก้ไขหรือเลื่อนระดบั
ปัญหา 

 

PERF 12.   คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าความจุและอตัราความเร็วของฐานข้อมลูนั้นตรงกบัความ
ต้องการ 

ปริมาณความต้องการที่เพิ่มในระบบมักแตกต่างกันไปตามวงจรทีต่่างกัน: วงจรผลิตภัณฑ์ เช่น การเปิดตัวหรือ
การเติบโต วงจรช่ัวคราว เช่น เวลาของวัน วันในสัปดาห์หรือเดือน วงจรที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ตามที่เหน็
ในโซเชียลมีเดีย และวงจรทีค่าดการณ์ได้ เช่น ตอนในรายการโทรทัศน์ ความจุและอัตราความเร็วของ
ฐานข้อมูลที่ไม่เพียงพอกบัเวิร์กโหลดอาจท าใหผู้้ใช้ได้รับประสิทธิภาพลดลง และผลที่แย่ที่สุดคืออาจท าให้
ระบบล้มเหลว 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• วางแผน วางแผนความจุและอัตราความเร็วในอนาคตตามตัววัดผลและ/หรือเหตุการณ์ที่วางแผนไว้ 
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• ระบบอัตโนมัติ ด าเนินการอัตโนมัติตามตัววัดผลต่างๆ 
 

PERF 13.   คุณจะเลือกโซลูชันการแคชขอ้มลูและการตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้เคียงส าหรับระบบของคณุ
อย่างไร 

ระยะจริง ระยะเครือข่าย หรือค าขอที่ใช้เวลาด าเนนิการนานอาจท าให้ระบบเกิดความล่าช้า ค่าเวลาแฝงที่ไม่
สามารถระบุได้อาจหน่วงเวลาทรพัยากรระบบนานเกินความจ าเปน็ และเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพทั้งภายใน
และภายนอกลดลง ในการลดเวลาแฝงนี้ ให้พจิารณาถึงประสิทธิภาพแบบครบวงจรของทั้งระบบในแง่มุมของ
ผู้ใช้ และมองหาโอกาสในการปรบัเปลี่ยนระยะทางกายภาพของทรัพยากรหรือโซลูชันการแคชข้อมูล 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• นโยบาย/สถาปัตยกรรมอ้างอิง เลือกโซลูชันการแคชข้อมูลและการตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้

เคียงโดยอิงตามความต้องการทรพัยากรที่คาดการณ์ไว้กับมาตรฐานการก ากับดูแลภายใน
องค์กร 

• ต้นทุน/งบประมาณ เลือกโซลูชันการแคชข้อมูลและการตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้เคียงโดย
อิงตามความต้องการทรัพยากรทีค่าดการณ์ไว้กับการควบคุมต้นทนุภายในองค์กร 

• การเทียบวัดมาตรฐาน ทดสอบปริมาณเวิร์กโหลดที่ทราบใน AWS และใช้การทดสอบนีเ้พื่อ
ประมาณตัวเลือกที่ดทีี่สุด กล่าวคือ ทดสอบมาตรฐานประสิทธิภาพที่ทราบเทียบกับเวิร์กโหลดที่
ทราบ 

• ค าแนะน าจาก AWS หรือ APN Partner เลือกโซลูชันการแคชข้อมลูและการตรวจหาอุปกรณ์
ระยะใกล้เคียงโดยอาศัยค าแนะน าตามแนวทางปฏบิัติทีด่ีที่สุด 

• การทดสอบโหลด ปรับใชเ้วอร์ชันล่าสุดของระบบคุณใน AWS โดยใช้โซลูชันการแคชข้อมูลและการ
ตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้เคียงทีต่่างกัน ใช้การตรวจสอบเพื่อบนัทึกข้อมูลตัววัดประสิทธิภาพ แล้ว
ด าเนินการตัดสินใจโดยอาศัยการค านวณประสิทธิภาพ/ต้นทุน 

 

PERF 14.   คุณมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าคุณใช้โซลูชันการแคชขอ้มูลและการตรวจหาอุปกรณร์ะยะใกล้
เคียงที่เหมาะสมท่ีสุดอยู่ขณะที่มีโซลูชันใหม่ๆ  ออกมาให้บริการ 

AWS รับฟังข้อคดิเห็นจากลูกค้าและพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ ในการแคชข้อมูลและการตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้
เคียงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรองรบัองค์ประกอบที่ผสมผสานใหม่ๆ  ส าหรับการตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้เคียง 
การแคชข้อมูล และเวลาแฝง ซ่ึงหมายความว่า AWS อาจน าเสนอโซลูชันใหม่ๆ ในการแคชข้อมูลและการ
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ตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้เคียง เพื่อมอบประสิทธิภาพการท างานที่ดียิ่งขึ้นกว่าโซลูชันที่คุณเลือกเมือ่เริ่มแรก 
หาโอกาสในการลดค่าเวลาแฝงและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานทัว่ทั้งระบบ ตัวอย่างเช่น คุณด าเนินการปรับ
ประสิทธิภาพของระบบให้เหมาะสมแบบครัง้เดียว หรือปรับประสทิธิภาพแบบต่อเนือ่งตามความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ประเมิน เลือกโซลูชันการแคชข้อมูลและการตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้เคียงใหม่อีกครั้งตามวงจร

การใช้งานโดยอิงจากความต้องการทรัพยากรที่คาดการณ์ไว้ 
• การเทียบวัดมาตรฐาน หลังจากมกีารน าเสนอโซลูชันการแคชข้อมูลและการตรวจหาอุปกรณ์

ระยะใกล้เคียง ใหด้ าเนินการทดสอบปริมาณเวิร์กโหลดที่ทราบใน AWS และใช้การทดสอบนี้เพื่อ
ประมาณตัวเลือกที่ดทีี่สุด 

• การทดสอบโหลด หลังจากมีการน าเสนอโซลูชันการแคชข้อมูลและการตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้
เคียง ให้ปรบัใช้เวอร์ชันล่าสุดของระบบใน AWS และใช้การตรวจสอบเพื่อบันทึกข้อมูลตัววัด
ประสิทธิภาพ แล้วเลือกโดยอาศัยการค านวณประสิทธิภาพ/ต้นทุน 

• การตรวจสอบเชิงรกุ – การตรวจสอบโดย Amazon Cloud Watch ใช้ Amazon CloudWatch เพื่อ
ตรวจติดตามโซลูชันการแคชข้อมูลและการตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้เคียง 

• การตรวจสอบเชิงรกุ – การตรวจสอบโดยเครื่องมืออื่นๆ ใชเ้ครื่องมืออื่นๆ เพื่อตรวจติดตามโซลูชัน
การแคชข้อมูลและการตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้เคียง 

• การแจ้งให้ทราบตามข้อมูลแจ้งเตอืน วางแผนให้ระบบตรวจสอบแจ้งเตือนคุณโดยอัตโนมัติ
เมื่อค่าของตัววัดผลอยู่นอกช่วงทีป่ลอดภัย 

• การด าเนินการตามทริกเกอร์ วางแผนการแจ้งเตือนเพื่อใหเ้กิดการด าเนินการอัตโนมตัิเพื่อแก้ไขหรอื
เลื่อนระดบัปัญหา 

 

PERF 15.   คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบโซลูชันการแคชข้อมูลและการตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้เคียง
เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธภิาพเป็นไปตามที่คาดหวัง 

ประสิทธิภาพของระบบอาจเสื่อมถอยลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องมาจากปัจจัยภายในหรือภายนอก การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบจะช่วยให้คุณระบุถึงการเสื่อมถอยลงนี้และแก้ไขปัจจัยภายในหรือภายนอก 

 
แนวทางปฏบิัติ: 
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• การตรวจสอบโดย Amazon CloudWatch ใช้ CloudWatch เพื่อตรวจสอบอินสแตนซ์ต่างๆ 

• การตรวจสอบโดยเครื่องมือภายนอก ใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการตรวจสอบระบบ 

• การประเมินตามระยะ ตรวจดูแดชบอร์ดการตรวจสอบของคุณเปน็ระยะ 

• การแจ้งให้ทราบตามข้อมูลแจ้งเตอืน วางแผนให้ระบบตรวจสอบแจ้งเตือนคุณโดยอัตโนมัตเิมื่อ
ค่าของตัววัดผลอยู่นอกช่วงที่ปลอดภัย 

• การด าเนินการตามทริกเกอร์ วางแผนการแจ้งเตือนเพื่อใหเ้กิดการด าเนินการอัตโนมตัิเพื่อแก้ไขหรอื
เลื่อนระดบัปัญหา 

 

PERF 16.  คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าโซลูชันการแคชขอ้มูลและการตรวจหาอุปกรณร์ะยะใกล้
เคียงที่คุณมีอยู่เป็นไปตามความตอ้งการ 

ปริมาณความต้องการที่เพิ่มในระบบมักแตกต่างกันไปตามวงจรทีต่่างกัน: วงจรผลิตภัณฑ์ เช่น การเปิดตัวหรือ
การเติบโต วงจรช่ัวคราว เช่น เวลาของวัน วันในสัปดาห์หรือเดือน วงจรที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ตามที่เหน็
ในโซเชียลมีเดีย และวงจรทีค่าดการณ์ได้ เช่น ตอนในรายการโทรทัศน์ โซลูชันการแคชขอ้มูลและการตรวจหา
อุปกรณ์ระยะใกล้เคียงที่ไม่เหมาะสมกับเวิร์กโหลดอาจท าใหผู้้ใช้ได้รับประสิทธิภาพลดลง และผลที่แย่ที่สุดคือ
อาจท าใหร้ะบบล้มเหลว ซ่ึงจะเกดิขึ้นไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีหรือวางแผนที่จะมีฐานผู้ใช้ทั่วโลก 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• วางแผน วางแผนโซลูชันการแคชข้อมูลหรือการตรวจหาอุปกรณ์ระยะใกล้เคียงในอนาคตตามตัว

วัดผลและ/หรือเหตุการณ์ที่วางแผนไว้ 
• ตรวจสอบ ตรวจสอบความต้องการและการใช้งานแคชอย่างต่อเนือ่ง 

• การประเมินตามระยะ ประเมินความต้องการและการใช้งานแคชอย่างต่อเนื่อง 
 
 

เสาหลักด้านการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน (COST) 

COST 1.  คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบว่าประสิทธภิาพความจุสอดคล้องกับความต้องการแต่ไม่มาก
จนเกินไป 

 



Amazon Web Services – AWS Well-Architected Framework 
 

ตุลาคม 2015 

หน้า 54 จาก 59 

 

 

เพื่อให้ระบบสถาปัตยกรรมมคีวามสมดุลในแง่ของค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพ ให้ตรวจสอบว่ามีการใช้งานในสิ่ง
ที่จ่ายไปอย่างครบถ้วน และหลีกเลี่ยงอินสแตนซ์ที่มีการใช้งานน้อยกว่าความเป็นจริงอย่างเหน็ได้ชดั ตัววัดการ
ใช้งานที่ผดิจากความจรงิไม่ว่าในทิศทางใดจะส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อธุรกิจในแง่ของต้นทนุการ
ด าเนินงาน (ประสิทธิภาพที่ลดลงเนื่องจากการใช้งานที่มากเกินไป) หรือค่าใช้จ่ายของ AWS ที่สูญเสยีไป 
(เนื่องจากการเตรียมใช้งานที่มากเกินไป) 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• แนวทางท่ีอิงตามความต้องการ ใช้ Auto Scaling เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน 

• แนวทางท่ีอิงตามคิว เรียกใช้คิวจาก Amazon Simple Queue Service (SQS) ของคุณเอง และเร่งความเร็ว/
ปิดระบบอนิสแตนซ์ตามความตอ้งการใช้งาน 

• แนวทางท่ีอิงตามเวลา เช่น: ตามเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก ปิดอินสแตนซ์การพัฒนา/ทดสอบในช่วงสดุ
สัปดาห์ พิจารณาก าหนดเวลารายไตรมาสหรือรายปี (เช่น ช่วง Black Friday) 

• เตรียมใช้งานอย่างเหมาะสม จดัเตรียมข้อมูลประมวลผล การก าหนดขนาด และพ้ืนทีจ่ัดเก็บส าหรบับริการ
ต่างๆ เช่น Amazon DynamoDB, Amazon EBS (IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน), Amazon RDS และ Amazon 
EMR 

 

COST 2. คุณจะเพิ่มประสิทธภิาพการใช้งานบริการ AWS อย่างไร 

ถ้าคุณใช้บริการในระดับแอปพลิเคชัน ให้ตรวจสอบว่ามีการใช้งานที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ใช้นโยบายวงจร
การใช้งานเพื่อควบคุมการใช้ Amazon S3 และใช้ประโยชนจ์ากบรกิาร เช่น Amazon RDS และ Amazon 
DynamoDB เพื่อขยายความยืดหยุน่ใหเ้พิ่มมากขึ้น ตรวจสอบการใช้งานที่เหมาะสม ได้แก่ ตรวจสอบความถูก
ต้องในการปรบัใช้หลาย AZ ส าหรับ Amazon RDS หรือตรวจสอบว่ามีการใช้งาน IOPS ที่ผ่านการจดัเตรียมไว้
ในตาราง Amazon DynamoDB 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• การเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะบรกิาร เช่น การย่อขนาด I/O ส าหรับ Amazon EBS การหลีกเลี่ยงการ

อัปโหลดไฟลข์นาดเล็กเป็นจ านวนมากเกินไปลงใน Amazon S3 และการขยายการใช้อินสแตนซ์แบบ
ประมูลราคาส าหรับ Amazon EMR 
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COST 3. คุณเลือกทรพัยากรที่เหมาะสมเพือ่ให้บรรลุตามเป้าหมายด้านตน้ทุนหรือไม ่

ตรวจสอบว่า Amazon EC2 Instance ที่คุณเลือกเหมาะกับปริมาณงานที่ท าอยู่ AWS สนบัสนุนให้ใชก้ารประเมิน
เทียบวัดมาตรฐานเพื่อตรวจสอบว่าประเภทอินสแตนซท์ี่คุณเลือกมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับเวิรก์โหลด 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• จับคู่โปรไฟล์อนิสแตนซ์โดยอิงตามความต้องการเช่น จบัคู่ตามค าอธิบายเวิร์กโหลดและอินสแตนซ์ โดย

เน้นถึงระบบประมวลผล หน่วยความจ า หรือพ้ืนที่เกบ็ข้อมูล 
• ผลิตภัณฑ์ภายนอก เช่น ใช้ผลติภัณฑ์จากบริษัทอืน่ เช่น CopperEgg หรือ New Relic เพื่อก าหนด

ประเภทอนิสแตนซ์ทีเ่หมาะสม 
• Amazon CloudWatch ใช้ CloudWatch เพื่อก าหนดโหลดตัวประมวลผล 

• ตัววัดผลแบบก าหนดเอง โหลดสคริปตห์น่วยความจ าแบบก าหนดเองและใช้ CloudWatch 
ตรวจสอบการใช้หน่วยความจ า 

• แอปพลิเคชันตามรายการข้อมลู จัดท าไฟล์รายการข้อมูลของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ทราบว่าจะใช้ 
Amazon EBS ประเภทใด (แม่เหล็ก, การใช้งานทั่วไป (SSD), IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน) และเมื่อใด 
ใช้อินสแตนซ์ที่ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพโดย EBS เมื่อจ าเปน็เท่านั้น 

 

COST 4. คุณเลือกรปูแบบราคาท่ีเหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้านตน้ทุนหรือไม่ 

ใช้รูปแบบราคาทีเ่หมาะกบัเวิร์กโหลดของคุณมากที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้เหลือน้อยที่สุด การปรับใช้ที่เหมาะสม
อาจเปน็ได้ทัง้อินสแตนซ์ตามการใช้งานจริงทั้งหมด ผสมระหว่างอินสแตนซ์ตามการใช้งานจริงกบัอนิสแตนซ์
แบบเหมาจ่าย หรือคุณอาจรวมอนิสแตนซ์แบบประมูลราคา หากสามารถใช้ได้ 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• คอยสังเกต ใช้อินสแตนซ์แบบประมูลราคา (Spot Instance) ส าหรบัเวิร์กโหลดที่เลือก 

• วิเคราะห์การใช้งาน วิเคราะห์การใช้งานเปน็ประจ าและซ้ืออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย 
(Reserved Instance) ให้สอดคล้องกัน 

• ขายอินสแตนซแ์บบเหมาจ่าย เมือ่ความต้องการเปลี่ยนแปลงไป คณุสามารถขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่
ไม่ต้องใช้อีกต่อไปบน Reserved Instances Marketplace และซ้ืออินสแตนซ์อ่ืน 

• การด าเนินการแบบอัตโนมตัิ ขออนุญาตสถาปนิกระบบปดิอินสแตนซ์ที่ไม่ได้ใช้งาน (เช่น ใช้ Auto Scaling 
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เพื่อปรับลดขนาดการใช้งานช่วงนอกเวลาท าการ) 
• พิจารณาต้นทุน แยกตน้ทุนส าหรบัการเลือกภูมิภาค 

 

COST 5.  มีบริการท่ีไดร้ับการจัดการ (บรกิารในระดับที่สูงกว่า Amazon EC2, Amazon EBS และ 
Amazon S3) ที่คุณสามารถใช้เพือ่ปรับปรุง ROI หรอืไม ่

Amazon EC2, Amazon EBS และ Amazon S3 เป็นบริการ AWS ระดับ “Building-Block” ส่วนบริการที่ได้รับ
การจัดการ เช่น Amazon RDS และ Amazon DynamoDB เปน็บรกิาร AWS “ระดับสูงกว่า”  การใช้บริการที่
ได้รับการจัดการเหล่านีจ้ะช่วยคณุลดหรือตัดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลระบบหรือการด าเนนิงานได้มาก และท างาน
ในแอปพลิเคชันและกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับธุรกิจได้อย่างอิสระ 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• วิเคราะห์บริการ วิเคราะหบ์ริการระดับแอปพลิเคชันเพื่อดูว่าแอปพลิเคชันใดทีคุ่ณสามารถใช้ได้ 
• พิจารณาฐานขอ้มูลที่เหมาะสม ใช้ Amazon Relational Database Service (RDS) (Postgres, MySQL, 

SQL Server, Oracle Server) หรือ Amazon DynamoDB (หรือที่เกบ็ค่าคีย์อืน่ๆ ทางเลือก NoSQL) ตาม
ความเหมาะสม 

• พิจารณาบรกิารระดบัแอปพลิเคชนัอื่นๆ ใช้ Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Simple 
Notification Service (SNS) และ Amazon Simple Email Service (SES) ตามความเหมาะสม 

• พิจารณา AWS CloudFormation, AWS Elastic Beanstalk หรือ AWS Opsworks ใช้เทมเพลต AWS 
CloudFormation / AWS Elastic Beanstalk 
/AWS OpsWorks เพื่อใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐานและการควบคุมตน้ทนุ 

 

COST 6. คุณมีการควบคมุการเข้าถึงและขัน้ตอนใดบ้างในการก ากับดแูลการใช้งาน AWS 

ก าหนดนโยบายและกลไกเพื่อดูแลให้ต้นทุนมจี านวนทีเ่หมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การใช้แนวทาง
ตรวจสอบและถ่วงดุลด้วยวิธีการติดแท็กและการควบคุม IAM จะช่วยให้คุณพัฒนาต่อไปไดโ้ดยไมเ่กิดการใช้
จ่ายที่มากเกินไป 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ก าหนดกลุม่และบทบาท (เช่น: พฒันา/ทดสอบ/ใช้งานจริง) ใช้กลไกก ากับดูแลของ AWS เช่น IAM เพื่อ
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ควบคุมว่าบคุคลใดที่สามารถเปิดใช้อินสแตนซ์และทรัพยากรในแต่ละกลุ่ม (แนวทางนี้สามารถใช้ได้กับ
บริการ AWS หรือโซลูชันภายนอก) 

• ติดตามวงจรของโครงการ ตดิตาม วัดผล และตรวจสอบวงจรของโครงการ ทีม และระบบ
สภาพแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานและการจ่ายเงนิไปกับทรัพยากรที่ไม่จ าเปน็ 

 

COST 7. คุณมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบการใช้งานและค่าใช้จ่าย 

ก าหนดนโยบายและขั้นตอนเพื่อตรวจสอบ ควบคุม และจดัสรรตน้ทุนอย่างเหมาะสม ใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมือที่ AWS มใีหบ้ริการเพื่อให้ทราบข้อมูลการใช้งานของบุคคล และจ านวนตน้ทุนที่ใช้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณ
เข้าใจถึงความต้องการของธุรกิจและการด าเนินงานของทีมได้ละเอยีดขึ้น 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ติดแท็กทรัพยากรทั้งหมด เพื่อใหส้ามารถเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินทีต่้องจ่ายกับการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานและการใช้งาน 
• ตรวจสอบรายงานการเรียกเก็บเงนิแบบละเอียด ก าหนดกระบวนการมาตรฐานเพื่อโหลดและตคีวาม

รายงานการเรียกเก็บแบบละเอียด 
• ระบบสถาปัตยกรรมที่คุ้มค่า ก าหนดแผนส าหรบัทัง้การใช้งานและค่าใช้จ่าย (แบบต่อหน่วย เช่น ผู้ใช้ 

และกิกะไบต์ข้อมูล) 
• การตรวจสอบ ตรวจสอบการใช้งานและค่าใช้จ่ายเป็นประจ าโดยใช้ Amazon CloudWatch 

หรือผู้ให้บริการอื่นๆ (เช่น: Cloudability, CloudCheckr) 
• การแจ้งขอ้มูล แจ้งให้สมาชิกหลักในทีมทราบเมื่อค่าใช้จ่ายขยบัไปอยู่นอกค่าจ ากัดที่ก าหนดไว้อย่าง

เหมาะสม 
• ใช้ AWS Cost Explorer 
• วิธีเรียกเก็บเงินตามการใช้งานจรงิโดยอาศัยระบบการเงิน ใช้วิธีนี้เพื่อจัดสรรอินสแตนซ์และทรัพยากร

ให้กับศูนย์ต้นทุน (เช่น การติดแท็ก) 
 

COST 8. คุณมีวิธีอย่างไรในการปลดการใชง้านทรัพยากรที่ไมต่้องการใชอ้ีกต่อไปหรือหยุดใช้ทรัพยากรที่ไม่
จ าเป็นชั่วคราว 

ตรวจสอบว่าคุณจ่ายเงนิส าหรับบริการที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ใช้การควบคุมการเปลี่ยนแปลงและการจดัการ
ทรัพยากรตั้งแต่เริ่มจนถึงส้ินสุดโครงการ เพื่อให้ระบุการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมกระบวนการที่จ าเป็นได้
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ตามความเหมาะสม ท างานร่วมกับ AWS Support เพื่อขอค าแนะน าในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการให้เหมาะ
กับเวิร์กโหลดของคุณ เช่น ควรใช้ Auto Scaling, AWS OpsWorks, AWS Data Pipeline หรือแนวทางการเตรียม
ใช้งาน Amazon EC2 อื่นๆ เมื่อใด 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 

• ออกแบบระบบให้ดูแลการยุติการใช้งานอินสแตนซ์ได้อย่างสมบรูณ์ เมื่อคุณพบและต้องการปลด
การใช้งานอินสแตนซ์ที่ไม่ส าคัญหรือไม่จ าเป็นหรือทรัพยากรที่มกีารใช้งานในระดบัต่ า 

• ก าหนดกระบวนการเพื่อระบุและปลดการใช้งานทรัพยากรที่ไม่ไดอ้ยู่ในส่วนใด 
• ปรับปรุงยอดทรัพยากรที่ปลดการใช้งานตามระบบหรือกระบวนการ 

 

COST 9. คุณพิจารณาค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนขอ้มูลในการออกแบบสถาปัตยกรรมของคุณหรือไม่ 

ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้สามารถด าเนินการตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมเพื่อลด
ต้นทุนเหล่านี้ลงบางส่วน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปน็ผู้ให้บริการเนื้อหาและให้บริการเนื้อหาจากบัคเก็ต Amazon S3 
โดยตรงแก่ผู้ใช้ คุณอาจลดต้นทุนได้ถ้าคุณพุชเนื้อหาไปยัง Amazon CloudFront CDN จ าไว้ว่าการเปลี่ยนแปลง
เชิงสถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถลดต้นทุนในการด าเนนิงานได้อย่างเหน็ผล 

 
แนวทางปฏบิัติ: 

 
• ใช้ CDN 
• ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูล (การออกแบบแอปพลิเคชัน, การเร่ง

ประสิทธิภาพของ WAN เปน็ต้น) 
• วิเคราะห์สถานการณ์และใช้ AWS Direct Connect เพื่อประหยัดคา่ใช้จ่ายและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท างาน 
• ปรับสมดุลตน้ทุนการถ่ายโอนข้อมูลของระบบสถาปัตยกรรมกับความต้องการด้านความพร้อม

ใช้งานสูง (HA) และความน่าเชื่อถือ 
 

COST 10.   คุณจะจัดการและ/หรอืพิจารณาน าบริการใหม่ๆ  มาใช้งานอย่างไร 

AWS มีเป้าหมายทีจ่ะช่วยคุณออกแบบสถาปัตยกรรมให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับตน้ทุนมากทีสุ่ด บริการ
และคุณสมบัติใหม่ๆ อาจช่วยลดต้นทุนของคุณได้โดยตรง ที่เห็นได้ชัดก็เช่น Amazon Glacier ซ่ึงน าเสนอ 



Amazon Web Services – AWS Well-Architected Framework 
 

ตุลาคม 2015 

หน้า 59 จาก 59 

 

 

โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบ “แช่เย็น”  ส าหรับข้อมูลที่ไม่ไดเ้ข้าใช้งานบ่อยๆ แต่ยังต้องเก็บรักษาดว้ยเหตุผล
ทางธุรกิจและกฎหมาย ตัวอย่างอืน่ๆ เช่น Reduced Redundancy Storage ส าหรับ Amazon S3 ที่ให้คณุสามารถ
เลือกส าเนาออบเจ็กต์ Amazon S3 น้อยลง (ความซ้ าซ้อนในระดับที่น้อยลง) ในราคาทีต่่ ากว่า คุณควรพิจารณา
ข้อสังเกตต่างๆ เมื่อด าเนินการตัดสินใจเหล่านี้เช่น: “การมีส าเนาขอ้มูลที่น้อยลงจะส่งผลอย่างไร” หรือ “ฉัน
จ าเปน็ต้องเข้าถึงข้อมูลนี้มากกว่าที่คิดไว้หรือไม่” 

 

แนวทางปฏบิัติ: 
 

• พบปะกับสถาปนิกด้านโซลูชัน ที่ปรึกษา หรือทีมดูแลลูกค้าของ AWS เป็นประจ า และพิจารณาบริการหรือ
คุณสมบัติใหม่ๆ  ทีคุ่ณสามารถน าไปใช้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 


