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ประกาศ
 
 

เราจัดเตรียมเอกสารน้ีให้ตามจุดประสงค์เชิงการให้ข้อมูลเท่าน้ัน โดยอธิบายเร่ือง
ข้อเสนอและวิธีการของผลิตภัณฑ์ AWS ณ เวลาปัจจุบันท่ีจัดทำาเอกสารน้ีและอาจ
มีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ดังน้ันลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อการประเมิน
ข้อมูลในเอกสารน้ีรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ AWS ท้ังหมดด้วยตนเอง 
ซ่ึงข้อมูลแต่ละส่วนได้รับการจัดเตรียม “ตามสภาพท่ีเป็นอยู่ (as is)” และไม่มีการ
รับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เอกสารน้ีไม่ได้ให้การรับประกัน การ
รับรอง ข้อผูกมัดตามสัญญา เง่ือนไข หรือความเช่ือม่ันจาก AWS บริษัทในเครือ 
ซัพพลายเออร์ หรือผู้ออกใบอนุญาต ข้อตกลงของ AWS จะควบคุมความรับผิด
ชอบและความรับผิดของ AWS ท่ีมีต่อลูกค้าซ่ึงเอกสารน้ีไม่อยู่ในข้อตกลงระหว่าง 
AWS และลูกค้า หรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในข้อตกลงใดๆ 
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ภาพรวม

เราคิดเรื่อง
ความปลอดภัย
และการปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนด
อย่างแตกต่าง

เช่นเดียวกับทุกอย่างที่ Amazon ทำา เราวัดความสำาเร็จของโปรแกรมความ
ปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำาหนดโดยใช้ความสำาเร็จของลูกค้าเป็นหลัก ความ
ต้องการของลูกค้าเป็นตัวผลักดันให้เราจัดทำารายงานการปฏิบัติตามข้อกำาหนด การ
รับรองว่าถูกต้องเป็นจริง และใบรับรองต่างๆ ท่ีช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถใช้งาน
สภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ท่ีปลอดภัยและสอดคล้องตามข้อกำาหนด

คุณสามารถประสบความสำาเร็จในด้านการประหยัดและความสามารถปรับขนาด
ได้ในขณะท่ียังคงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและความปลอดภัยท่ีแข็งแกร่งได้
ด้วยการใช้ Amazon Web Services (AWS)
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ที่ AWS เราให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก สำาหรับเราไม่มี
อะไรสำาคัญไปกว่าการปกป้องข้อมูลของคุณ ในฐานะลูกค้าของ AWS คุณจะ
ได้รับประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลและสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้
ตรงกับเงื่อนไขขององค์กรที่ต้องการความปลอดภัยในระดับสูงที่สุด 

เราสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ครอบคลุมในวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยพิจารณาคำา
ติชมของคุณและผสานเข้ากับบริการ AWS อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณเองเป็นผู้ได้
ประโยชน์เพราะโซลูชันของเราจะได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ และเรายังพัฒนา
บริการความปลอดภัย เช่น Identity and Access Management, การ
บันทึกและการเฝ้าติดตาม, การเข้ารหัสและการจัดการคีย์, การแบ่งเซกเมนต์
เครือข่าย และการป้องกัน DDoS มาตรฐานอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

อีกทั้งคุณจะได้รับบริการความปลอดภัยขั้นสูงที่ออกแบบโดยวิศวกรพร้อม
ข้อมูลเชิงลึกจากแนวโน้มด้านความปลอดภัยทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณ
สามารถระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นฉับพลันตามเวลาจริงได้อย่างมั่นใจ และนั่น
แปลว่าคุณเลือกความปลอดภัยที่ตรงตามความต้องการได้ตามขนาดที่องค์กร
โตขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระล่วงหน้าและด้วยค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน
การที่ต่ำาลงซึ่งต่ำากว่ากรณีที่คุณจัดการโครงสร้างพื้นฐานเองเสียอีก

Rob Alexander
CIO, Capital One

"เราเดินหน้าในเชิงรุกมากขึ้น
เพราะรู้ว่าสามารถติดตั้งใช้

ปริมาณงานด้านการผลิตที่สำาคัญ
ที่สุดบนแพลตฟอร์ม AWS นี่ถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่"

ภาพรวม
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สภาพแวดล้อมที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมนำาไปสู่สภาพ
แวดล้อมที่สอดคล้องตามข้อกำาหนด AWS มีคุณสมบัติมากมายที่ทำาให้
สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดได้ซึ่งคุณสามารถใช้กับงานที่อยู่ใต้การควบคุม
ในระบบคลาวด์ของ AWS คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณรักษาความปลอดภัย
ได้อย่างแน่นหนาขึ้นในวงกว้าง การปฏิบัติตามข้อกำาหนดในระบบคลาวด์
นำาเสนอบริการเริ่มต้นที่ค่าใช้จ่ายต่ำากว่า การดำาเนินการที่ง่ายขึ้น และความ
คล่องตัวที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการมอบการดูแลอย่างทั่วถึง การควบคุมความ
ปลอดภัย และการทำางานอัตโนมัติในส่วนกลางระดับสูงขึ้น

เมื่อใช้ AWS คุณจะได้ประโยชน์จากการควบคุมความปลอดภัยต่างๆ ที่เรา
ดำาเนินการให้ ซึ่งลดจำานวนการควบคุมความปลอดภัยที่คุณต้องดูแลรักษา
เอง ทำาให้โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและการรับรองแข็งแกร่งขึ้นขณะ
เดยีวกันกล็ดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและเรียกใช้ตามความต้องการดา้นการ
รับประกันความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงได้ Mark Field 

CTO, Thermo Fisher Scientific

"เราสามารถจัดเตรียมโครงสร้าง
พื้นฐานระบบคลาวด์และเริ่มใช้
งานได้ภายในเวลารวดเร็วอย่าง
ที่ไม่เคยมาก่อน และมีค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าการที่เราดำาเนินการด้วย

ตัวเองเป็นอย่างมาก"

ภาพรวม
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วิธีการรับผิดชอบร่วมกัน

โมเดลความรับผิดชอบร่วมกัน

เมื่อคุณย้ายโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีไปยัง AWS ถือว่าคุณรับเอาโมเดลการ
รับผิดชอบร่วมกันที่แสดงทางซ้ายมือมาใช้ โดยโมเดลร่วมกันนี้ลดอุปสรรคใน
การดำาเนินการของคุณได้เนื่องจากเราดำาเนินการ จัดการ และควบคุมเลเยอร์
ของคอมโพเนนต์ไอทีจากระบบปฏิบัติการโฮสต์และเลเยอร์การจัดรูปแบบการ
แสดงข้อมูลลงไปจนถึงความปลอดภัยทางกายภาพของสิ่งอำานวยความสะดวก
ที่มีการดำาเนินการของบริการดังกล่าว AWS รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
ของระบบคลาวด์ในขณะที่ลูกค้ารับผิดชอบด้านความปลอดภัยในระบบคลาวด์ 

แล้วคุณจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการ การดำาเนินการ และการตรวจสอบการควบคุม
ไอที เช่นเดียวกันกับท่ีร่วมรับผิดชอบการดำาเนินการสภาพแวดล้อมไอทีกับเรา
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AWS กับการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบคลาวด์
เราได้พัฒนาโปรแกรมการรับประกันความปลอดภัยที่ใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวทั่วโลกเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์
สูงสุดจากกรอบงานการควบคุมความปลอดภัย AWS

เราพยายามให้มีการประเมินอิสระโดยบุคคลภายนอกเพ่ือตรวจสอบว่าเรารักษา
สภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีใช้อย่างแพร่หลายและดำาเนินการอย่างมีประสิทธิผล
ในบริการและส่ิงอำานวยความสะดวกของเราไปท่ัวโลก สภาพแวดล้อมการควบคุม
ของเราประกอบด้วยนโยบาย กระบวนการ และกิจกรรมการควบคุมท่ีใช้ประโยชน์
จากสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยรวมของ Amazon หลากหลายด้าน 

สภาพแวดล้อมการควบคุมอย่างครอบคลุมประกอบด้วยผู้คน กระบวนการ และ
เทคโนโลยีที่จำาเป็นต่อการก่อตั้งและรักษาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความมี
ประสิทธิผลในการดำาเนินการของกรอบงานการควบคุมของเรา อีกทั้งเราได้
ผสานการควบคุมเฉพาะระบบคลาวด์ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงได้รับการระบุโดยหน่วยงานใน
อุตสาหกรรมการประมวลผลบนระบบคลาวด์เข้ากับสภาพแวดล้อมการควบคุมของ
เรา เราเฝ้าติดตามกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่าน้ีเพ่ือระบุวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเราสามารถ
ปรับใช้ได้ และเพ่ือช่วยเหลือคุณด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมการควบคุมได้ดีข้ึน

9
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เราแสดงออกให้เห็นถึงท่าทีด้านการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเพ่ือช่วยคุณตรวจสอบ
การปฏิบัติตามข้อกำาหนดของอุตสาหกรรมและรัฐบาล เรามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีรับรองภายนอกและผู้ตรวจสอบอิสระเพ่ือแจ้งข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับนโยบาย 
กระบวนการ และการควบคุมท่ีเราก่อต้ังและดำาเนินการให้คุณทราบ ท้ังน้ีคุณสามารถ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือดำาเนินการด้านการประเมินการควบคุมและข้ันตอนการตรวจ
สอบตามท่ีร้องขอภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำาหนดท่ีมีผลบังคับใช้

คุณสามารถรวมข้อมูลเข้าด้วยกันซ่ึงเราแจ้งข้อมูลเก่ียวกับโปรแกรมความเส่ียง
และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดในกรอบงานการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของคุณ 
เราใช้การควบคุมความปลอดภัยหลายพันวิธีเพ่ือเฝ้าติดตามว่าเราได้รักษาการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของมาตรฐานท่ัวโลกและวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด เรามอบบริการ 
เช่น AWS Config เพ่ือเฝ้าติดตามความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
ของสภาพแวดล้อมคุณ

AWS Config

AWS Config คือบริการท่ีจัดการแบบเต็มรูปแบบซ่ึงให้คุณมีปริมาณทรัพยากร
คงคลัง ประวัติการกำาหนดค่า และการแจ้งเตือนการเปล่ียนแปลงการกำาหนดค่า
ของ AWS เพ่ือเอ้ือให้เกิดความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

คุณค้นพบทรัพยากร AWS ท่ีมีอยู่และท่ีลบไปแล้วได้โดยพิจารณาการปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดโดยรวมของคุณต่อกฎขอบังคับ และเจาะลึกเก่ียวกับรายละเอียด
การกำาหนดค่าทรัพยากรในทุกช่วงเวลาด้วย AWS Config ซ่ึงบริการน้ีช่วยให้
ใช้งานการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำาหนด การวิเคราะห์ความปลอดภัย การ
ติดตามการเปล่ียนแปลงทรัพยากร และการแก้ปัญหาได้

วิธีการรับผิดชอบร่วมกัน
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ลูกค้า-ความปลอดภัยในระบบ
คลาวด์
คุณต้องรับผิดชอบต่อการจัดการระบบการดำาเนินการของผู้เย่ียมชม รวมถึงอัป
เดตการติดต้ังและแพทช์ความปลอดภัย ซ่ึงไม่ต่างจากศูนย์ข้อมูลท่ัวๆ ไป คุณยัง
ต้องรับผิดชอบการจัดการซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการกำาหนด
ค่าของไฟร์วอลล์กลุ่มความปลอดภัยท่ีจัดเตรียมให้โดย AWS ท้ังน้ีความรับผิด
ชอบของคุณจะข้ึนอยู่กับบริการของ AWS ท่ีคุณเลือก วิธีผสานบริการต่างๆ ลง
ในสภาพแวดล้อมไอที รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับท่ีมีผลบังคับใช้ 

คุณจำาเป็นต้องต้องดำาเนินการสามข้อดังนี้เพื่อจัดการทรัพยากร AWS อย่าง
ปลอดภัย

• รู้ว่าทรัพยากรอะไรที่คุณใช้อยู่ (สินทรัพย์คงคลัง) 

• กำาหนดค่า OS และแอปพลิเคชันผู้เย่ียมชมในทรัพยากรของคุณอย่างปลอดภัย 
(การต้ังค่าการกำาหนดค่าความปลอดภัย, การแพทช์ และการป้องกันมัลแวร์)

• ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร (การจัดการการเปลี่ยนแปลง)

AWS Service Catalog

คุณสามารถใช้ AWS Service Catalog เพ่ือสร้างและจัดการแค็ตตาล็อกของ
บริการไอทีท่ีคุณอนุมัติให้ใช้ใน AWS รวมถึง Image เคร่ืองเสมือน, เซิร์ฟเวอร์, 
ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล เพื่อให้สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันแบบหลายขั้น
สมบูรณ์ AWS Service Catalog ช่วยให้คุณจัดการบริการไอทีท่ีปรับใช้ท่ัวไป
ได้แบบศูนย์กลาง และช่วยให้คุณประสบความสำาเร็จในการควบคุมให้สม่ำาเสมอ
เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขการปฏิบัติตามข้อกำาหนดขณะท่ีทำาให้ผู้ใช้สามารถ
ปรับใช้บริการไอทีท่ีอนุมัติแล้วและเป็นท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
 

Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty นำาเสนอการตรวจจับเธรดและการเฝ้าติดตามความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือไม่ได้รับอนุญาต 
เพื่อช่วยคุณปกป้องบัญชี AWS และปริมาณงาน บริการนี้เฝ้าติดตามกิจกรรม
ที่บ่งชี้ว่ามีโอกาสเป็นบัญชีอันตราย อินสแตนซ์ที่มีแนวโน้มเป็นอันตราย หรือ
การสำารวจโดยผู้โจมตีหรือทรัพย์สินทางปัญญา และเฝ้าติดตามกิจกรรมสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าดูความผิดปกติต่างๆ ที่อาจมีสิทธิ์การ
เข้าถึงแบบไม่ได้รับอนุญาตครั้งเดียวหรือการรั่วไหลของข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ

วิธีการรับผิดชอบร่วมกัน
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โปรแกรมการรับประกัน

โปรแกรมการรับประกัน

การรับรอง/การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริงจะดำาเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
ภายนอก ซึ่งการรับรอง รายงานการตรวจสอบ หรือการรับรองว่าการปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดถูกต้องเป็นจริงจะขึ้นอยู่กับผลการทำางานของผู้ตรวจสอบ

กฎหมาย/ข้อบังคับ/ความเป็นส่วนตัวและการกำาหนดแนวทาง/กรอบงานเป็น
ส่วนเฉพาะสำาหรับอุตสาหกรรมหรือฟังชันของคุณ เราจะให้การสนับสนุนคุณ
โดยการมอบคุณสมบัติและเอกสารด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น คู่มือการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนด เอกสารการแมป และรายงาน

AWS ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และโปรแกรมที่ไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะ
เป็นเพราะการรับรองไม่พร้อมใช้งานให้แก่ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ หรือการ
รับรองรวมอยู่ในการครอบคลุมที่ใหญ่ขึ้นภายหนึ่งในโปรแกรมการรับรอง/
การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริงที่เป็นทางการของเรา 

เราจัดหมวดหมู่ AWS Assurance Program ได้เป็นสามกลุ่ม 
ได้แก่ การรับรอง/การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง กฎหมาย/ข้อ
บังคับ/ความเป็นส่วนตัว และการจัดแนว/กรอบงาน
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สภาพแวดล้อมของเราได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง และ
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการของเราได้รับการอนุมัติให้ดำาเนิน
การภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำาหนดท่ีหลากหลาย
และการรับรองอุตสาหกรรมท่ัวท้ังภูมิประเทศและอุตสาหกรรมซ่ึง
รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดและการรับรองด้านล่างน้ี คุณ
สามารถใช้การรับรองเหล่าน้ีในการยืนยันการปรับใช้และความ
มีประสิทธิผลของการควบคุมความปลอดภัย โดยเราจะเพิ่ม
โปรแกรมอย่างต่อเน่ือง โปรดดูเว็บไซต์ของ AWS Assurance 
Program สำาหรับรายการการรับรองฉบับเต็มในตอนน้ี

 
PCI DSS 
AWS คือผู้ให้บริการ Payment Card Industry Data Security Standard 
(PCI DSS) ที่ปฏิบัติตามข้อกำาหนด (ตั้งแต่ปี 2010) ซึ่งแปลว่าหากคุณใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการของ AWS เพ่ือจัดเก็บ ดำาเนินการ หรือส่งข้อมูลของผู้ถือ
บัตร คุณจะสามารถไว้ใจในโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีได้เน่ืองจากคุณจัดการ
การรับรองการปฏิบัติตามข้อกำาหนด PCI DSS ของคุณเองได้

ISO 27001 
ISO 27001 คือมาตรฐานความปลอดภัยที่ปรับใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกที่สรุป
เงื่อนไขสำาคัญสำาหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้
มอบวิธีการที่เป็นระบบในการจัดการข้อมูลบริษัทและลูกค้าตามการประเมิน
ความเสี่ยงเป็นระยะๆ

ทั่วโลก

ISO 27018 
ปกป้องข้อมูลส่วน

บุคคล

CSA 
Cloud Security 

Alliance Controls

PCI DSS Level 1 
Payment Card 

Standards

ISO 9001 
มาตรฐานคุณภาพ

ทั่วโลก

SOC 1 
รายงานการควบคุม

การตรวจสอบ

ISO 27001 
การควบคุมการจัดการ

ความปลอดภัย

SOC 2 
รายงานความปลอดภัย 
ความพร้อมใช้งาน และ

ข้อมูลลับ

ISO 27017 
การควบคุมระบบคลา

วด์โดยเฉพาะ

SOC 3 
รายงานการควบคุม

การตรวจสอบ

FFIEC 
ระเบียบข้อบังคับของ
สถาบันทางการเงิน

ITAR 
ระเบียบข้อบังคับของ
อาวุธยุทโธปกรณ์
ระหว่างประเทศ

CJIS 
บริการข้อมูลงาน

ยุติธรรมทางอาญา

FIPS 
มาตรฐานความ

ปลอดภัยของรัฐบาล

MPAA 
เนื้อหาสื่อที่ได้รับการ

ปกป้อง

DoD SRG 
การประมวลผลข้อมูล 

DoD

FISMA 
การจัดการความ

ปลอดภัยของข้อมูล
แบบรวมศูนย์

NIST 
สถาบันมาตรฐานและ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

FedRAMP 
มาตรฐานข้อมูลของ

รัฐบาล

GxP 
ระเบียบข้อบังคับ

และหลักเกณฑ์ด้าน
คุณภาพ

กฎ SEC 
17a-4(f) 

มาตรฐานข้อมูล
ทางการเงิน

FERPA 
พระราชบัญญัติความ
เป็นส่วนตัวทางการ

ศึกษา

HIPAA 
ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับ

การปกป้อง

VPAT /  
มาตรา 508 

มาตรฐานการเข้าถึง
พิเศษ

สหรัฐอเมริกา

FISC [ญี่ปุ่น] 
ระบบสารสนเทศ

สำาหรับอุตสาหกรรม
ทางการเงิน

IRAP 
[ออสเตรเลีย] 

มาตรฐานความ
ปลอดภัยของ
ออสเตรเลีย

K-ISMS 
[เกาหลี] 

มาตรฐานความ
ปลอดภัยของเกาหลี

MTCS Tier 3 
[สิงคโปร์] 

มาตรฐานความ
ปลอดภัยระบบคลาวด์

หลายระดับ

My Number 
Act [ญี่ปุ่น] 
การปกป้องข้อมูล

ส่วนตัว

เอเชียแปซิฟิก

C5 [เยอรมนี] 
การรับรองความ

ปลอดภัยเชิงปฏิบัติการ

Cyber 
Essentials 

Plus [สหราช
อาณาจักร] 

การปกป้องการคุกคาม
ทางอินเทอร์เน็ต

ENS High 
[สเปน] 

มาตรฐานรัฐบาลสเปน

G-Cloud [สห
ราชอาณาจักร] 
มาตรฐานรัฐบาลสห

ราชอาณาจักร

IT-
Grundschutz 

[เยอรมนี] 
หลักการปกป้องขั้น

พื้นฐาน

ยุโรป

โปรแกรมการรับประกัน
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AWS Artifact

คุณสามารถอ่านและดาวน์โหลดรายงานและรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุม
ความปลอดภัยมากกว่า 2,500 รายการได้โดยใช้ AWS Artifact ซ่ึงเป็นเคร่ือง
มือการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำาหนดโดยอัตโนมัติของเราท่ีพร้อมให้ใช้งาน
ใน AWS Management Console

AWS Artifact มอบสิทธ์ิการเข้าถึงเอกสารความปลอดภัยและการปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดของเราตามความต้องการ หรือท่ีเรียกว่าอาร์ติแฟกต์การตรวจสอบ 
คุณสามารถใช้อาร์ติแฟกต์น้ีเพ่ือแสดงความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อ
กำาหนดของโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการของ AWS สำาหรับผู้ตรวจสอบหรือ
หน่วยงานกำากับดูแล

ตัวอย่างของอาร์ติแฟกต์การตรวจสอบ ได้แก่ รายงานการควบคุมระบบและ
องค์กร (SOC) และอุตสาหกรรมบัตรสำาหรับชำาระเงิน (PCI)

ISO 27017 
ISO 27017 ให้คำาแนะนำาเก่ียวกับมุมมองด้านความปลอดภัยของข้อมูลของการ
ประมวลผลบนระบบคลาวด์ และแนะนำาให้ใช้การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล
การใช้การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบคลาวด์โดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นส่วน
เพ่ิมเติมสำาหรับคำาแนะนำาของมาตรฐาน ISO 27002 และ ISO 27001 แนวทาง
ปฏิบัติท่ีสำาคัญน้ีจะให้หลักเกณฑ์การใช้งานเก่ียวกับการควบคุมความปลอดภัยของ
ข้อมูลสำาหรับผู้ให้บริการบนระบบคลาวด์โดยเฉพาะ การรับรอง AWS สำาหรับคำา
แนะนำาเก่ียวกับ ISO 27017 แสดงให้เห็นถึงพันธะสัญญาอย่างต่อเน่ืองของเราเพ่ือ
ให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดท่ีได้รับการยอมรับท่ัวโลก และยังเป็นการยืนยันว่า 
AWS มีระบบการควบคุมท่ีมีความแม่นยำาสูงสำาหรับบริการระบบคลาวด์โดยเฉพาะ

ISO 27018 
ISO 27018 เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีสำาคัญซ่ึงเน้นย้ำาการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ในระบบคลาวด์ โดยอิงตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ISO 
27002 และมอบหลักเกณฑ์การใช้งานเก่ียวกับการควบคุม ISO 27002 ท่ีนำา
ไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีระบุตัวบุคคลน้ันได้ (PII) บนระบบคลาวด์สาธารณะ 
ความสอดคล้องของ AWSและการประเมินโดยบุคคลท่ีสามโดยอิสระเก่ียวกับแ
นวทางปฏิบัติท่ีสำาคัญท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากลน้ีแสดงให้เห็นถึงพันธะสั
ญญาของ AWS ในเร่ืองความเป็นส่วนตัวและการปกป้องเน้ือหาของคุณ

โปรแกรมการรับประกัน
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AWS Artifact

การรับรอง/การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริงจะดำาเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระ
ภายนอก ซึ่งการรับรอง รายงานการตรวจสอบ หรือการรับรองว่าการปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดถูกต้องเป็นจริงจะขึ้นอยู่กับผลการทำางานของผู้ตรวจสอบ

กฎหมาย/ข้อบังคับ/ความเป็นส่วนตัวและการจัดแนว/กรอบงานเป็นส่วน
เฉพาะสำาหรับอุตสาหกรรมหรือฟังชันของคุณ เราจะให้การสนับสนุนคุณโดย
การมอบคุณสมบัติและเอกสารด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น คู่มือการปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนด เอกสารการแมป และรายงาน

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และโปรแกรมเหล่านี้ของ AWS 
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนเนื่องจากการรับรองไม่พร้อมให้บริการสำาหรับ
ผู้ให้บริการระบบคลาวด์หรือการรับรองได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุม
มากขึ้นภายในโปรแกรมการรับรอง/การยืนยันอย่างเป็นทางการของเรา 

FedRAMP 
โปรแกรมของรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อรับรองมาตรฐานในเรื่องการประเมินความ
ปลอดภัย การให้สิทธิ์ และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง FedRAMP เป็นไป
ตามมาตรฐานการควบคุมที่กำาหนดโดย NIST และ FISMA

AWS นำาเสนอระบบท่ีเป็นไปตาม FedRAMP ซ่ึงได้รับสิทธ์ิ, จัดการการควบคุม
ความปลอดภัยของ FedRAMP, ใช้เทมเพลต FedRAMP ท่ีกำาหนดสำาหรับแพค
เกจความปลอดภัยท่ีโพสต์ในท่ีจัดเก็บไว้ใน FedRAMP Repository ท่ีปลอดภัย 
ได้รับการประเมินโดยองค์กรการประเมินผลภายนอก (3PAO) ท่ีอิสระและได้รับ
การรับรอง และรักษาข้อกำาหนดในการตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองของ FedRAMP

รูปแบบการรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์ DoD (CSM) 
มาตรฐานสำาหรับการประมวลผลบนระบบคลาวด์ที่ออกโดยสำานักงานระบบ
สารสนเทศด้านการทหารแห่งสหรัฐอเมริกา (DISA) และบันทึกไว้ในคู่มือข้อ
กำาหนดด้านความปลอดภัย (SRG) ของกระทรวงกลาโหม (DoD) นำาเสนอ
กระบวนการให้สิทธิ์แก่เจ้าของปริมาณงานของ DoD ที่มีข้อกำาหนดด้าน
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เนื่องจากระดับผลกระทบ (IL) ของ DISA

HIPAA 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกัน
สุขภาพ (HIPAA) ประกอบไปด้วยมาตรฐานท่ีเคร่งครัดด้านความปลอดภัยและ
การปฏิบัติตามข้อกำาหนดสำาหรับองค์กรท่ีประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ
ที่ได้รับการปกป้อง (PHI) AWS ช่วยให้หน่วยงานที่ได้รับการคุ้มครองและผู้
ร่วมธุรกิจภายใต้ HIPAA สามารถใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม AWS ที่
ปลอดภัยในการประมวลผล เก็บรักษา และจัดเก็บ PHI ได้

SOC 
รายงานการควบคุมระบบและองค์การ (SOC) ของ AWS เป็นรายงานการตรวจ
สอบของบุคคลท่ีสามท่ีเป็นอิสระ ซ่ึงแสดงให้เห็นวิธีท่ี AWS สามารถควบคุมการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและบรรลุวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของรายงานเหล่านี้คือเพื่อช่วยให้คุณและผู้ตรวจสอบของคุณ
เข้าใจการควบคุมของ AWS ที่กำาหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานและ
การปฏิบัติตามข้อกำาหนด ทั้งนี้ รายงาน SOC ของมีอยู่สามประเภทดังนี้

• SOC 1: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของ AWS ที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของคุณสำาหรับการรายงานทางการเงิน 
(ICFR) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของ ICFR 

• SOC 2: ช่วยให้คุณและผู้ใช้บริการบรรลุความต้องการทางธุรกิจด้วยการ
ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของ AWS อย่างอิสระและเก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัยของระบบ ความพร้อมใช้งาน และการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

• SOC 3: ช่วยให้คุณและผู้ใช้บริการบรรลุความต้องการทางธุรกิจด้วยการ
ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของ AWS อย่างอิสระและให้ข้อมูลเกี่ยว
กับความปลอดภัยของระบบ ความพร้อมใช้งาน และการรักษาข้อมูลที่เป็น
ความลับโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลภายในของ AWS

โปรแกรมการรับประกัน
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เนื้อหาของคุณ
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การรักษาความปลอดภัยให้กับเนื้อหาของคุณ

AWS ระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณเป็น
เจ้าของเนื้อหาของคุณเสมอ รวมถึงความสามารถในการ
เข้ารหัส ย้าย และจัดการการเก็บรักษา เรามีเครื่องมือที่
ช่วยให้คุณเข้ารหัสข้อมูลของคุณที่จุดพักและจุดส่งผ่านได้
อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

AWS CloudHSM

บริการ AWS CloudHSM ช่วยให้คุณปกป้องคีย์การเข้ารหัสของคุณภายใน
โมดูลความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ (HSM) ที่ออกแบบและผ่านการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานของรัฐบาลสำาหรับการจัดการคีย์ความปลอดภัย คุณสามารถสร้าง 
จัดเก็บ และจัดการคีย์การเข้ารหัสท่ีใช้สำาหรับการเข้ารหัสข้อมูลได้อย่างปลอดภัย 
เพ่ือให้คุณสามารถเข้าถึงได้เพียงผู้เดียว

การเข้ารหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถใช้การเข้ารหัสฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon S3 (SSE) หากต้องการ
ให้ Amazon S3 จัดการขั้นตอนการเข้ารหัสสำาหรับคุณ ข้อมูลจะถูกเข้ารหัส
ด้วยคีย์ท่ีสร้างโดย AWS หรือคีย์ท่ีคุณให้ไว้ โดยข้ึนอยู่กับความต้องการของคุณ 
Amazon S3 SSE ทำาให้คุณสามารถเข้ารหัสข้อมูลสำาหรับการอัปโหลดได้อย่าง
ง่ายดายโดยเพ่ิมส่วนหัวคำาขอเพ่ิมเติมเม่ือเขียนอ็อบเจ็กต์ การถอดรหัสจะเกิดข้ึน
โดยอัตโนมัติเม่ือมีการดึงข้อมูล
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AWS จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมส่ิงท่ีต้องการเพ่ือเป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลในระดับภูมิภาคและท้องถ่ิน การออกแบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานระดับโลกของเราช่วยให้คุณรักษาการควบคุมสถานท่ี
จัดเก็บข้อมูลของคุณได้อย่างสมบูรณ์และตามจริง ซ่ึงจะช่วย
ให้คุณตอบสนองความต้องการสำาหรับสถานท่ีจัดเก็บข้อมูล

จากการใช้งาน AWS คุณจะทราบว่าใครกำาลังเข้าถึงเนื้อหา
ของคุณและองค์กรของคุณกำาลังใช้ทรัพยากรใดอยู่ในขณะ
นั้น การควบคุมข้อมูลประจำาตัวและการเข้าถึงที่ละเอียดอ่อน
และผสมผสานกับการตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยแบบ
เกือบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง ทำาให้แน่ใจได้ว่าทรัพยากรที่
เหมาะสมจะมีสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสมได้ตลอดเวลาโดยไม่
คำานึงสถานที่จัดเก็บข้อมูลของคุณบนโลกใบนี้

หมายเหตุ: เราจะไม่เข้าถึงหรือใช้เนื้อหาของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือไปจากการให้บริการ
ของ AWS ที่คัดสรรแก่คุณและผู้ใช้ปลายทาง เราไม่เคยใช้เนื้อหาของคุณเพื่อจุดประสงค์ของเราเอง 
รวมทั้งการตลาดหรือการโฆษณา

AWS Identity and Access Management

Identity and Access Management (IAM) ช่วยให้คุณสามารถจัดการ
การเข้าถึงบริการและทรัพยากรของ AWS ได้อย่างปลอดภัย การใช้ IAM จะ
ทำาให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างและจัดการผู้ใช้และกลุ่ม AWS และใช้สิทธิ์เพื่อ
อนุญาตและปฏิเสธการเข้าถึงทรัพยากรของ AWS ได้ การรวมศูนย์จะทำาให้มี
การจับคู่บทบาท IAM กับสิทธิ์จากบริการไดเรกทอรีส่วนกลาง 
 

Amazon Macie

Amazon Macie ใช้ Machine Learning เพื่อค้นหา จัดประเภท และปกป้อง
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยอัตโนมัติ Macie จะจดจำาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่างๆ 
เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ (PII) หรือทรัพย์สินทางปัญญา และ
ตรวจสอบกิจกรรมการเข้าถึงข้อมูลสำาหรับความผิดปกติที่อาจเข้าถึงข้อมูลที่
รั่วไหลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ตั้งใจเพียงครั้งเดียวได้อย่างต่อเนื่อง

การรักษาความปลอดภัยให้กับเนื้อหาของคุณ
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ลดความเส่ียงและเสริมสร้างการเติบโตโดยใช้บริการตรวจสอบ
กิจกรรมของเราท่ีจะตรวจจับการเปล่ียนแปลงการกำาหนดค่า
และเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทั่วทั้งระบบ แม้กระทั่งการ
ผสานการทำางานของบริการของเราเข้ากับโซลูชันที่มีอยู่ของ
คุณเพื่อลดความซับซ้อนในการดำาเนินงานและรายงานการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนด

เราจะไม่เปิดเผยเนื้อหาของคุณ นอกเสียจากว่าเราจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำาสั่งที่มีผลผูกพันของหน่วยงาน
รัฐบาลหรือหน่วยงานกำากับดูแล ในกรณีที่เราจำาเป็นต้องเปิด
เผยเนื้อหาของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนเพื่อให้คุณ
สามารถแสวงหาการปกป้องจากการเปิดเผยข้อมูลได้

ข้อมูลสำาคัญ: หากเราไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งเตือนคุณหรือมีการระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการ
ดำาเนินการที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Amazon เราจะไม่แจ้งให้
คุณทราบก่อนที่จะเปิดเผยเนื้อหาของคุณ

AWS Directory Service สำาหรับ Microsoft Active Directory

AWS Microsoft AD ช่วยให้ติดต้ังและเรียกใช้ Microsoft Active Directory ใน 
AWS Cloud หรือเช่ือมต่อทรัพยากรของ AWS กับ Microsoft Active Directory 
ท่ีมีอยู่ในองค์กรได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกัน

ผู้ใช้ท่ีเช่ือมโยงกันคือผู้ใช้ (หรือแอปพลิเคชัน) ท่ีไม่มีบัญชี AWS ด้วยบทบาท คุณจะ
สามารถให้สิทธ์ิการเข้าถึงทรัพยากรของ AWS ได้ในระยะเวลาท่ีจำากัดแก่ผู้ใช้เหล่า
น้ัน ซ่ึงจะมีประโยชน์หากคุณมีผู้ใช้ท่ีไม่ใช่ AWS ท่ีคุณสามารถตรวจสอบสิทธ์ิกับ
บริการภายนอก เช่น Microsoft Active Directory, LDAP หรือ Kerberos

AWS CloudTrail

AWS CloudTrail จะบันทึกการเรียกใช้ AWS API และส่งไฟล์บันทึกท่ีมีข้อมูล
ระบุตัวตนของผู้เรียกใช้, เวลา ท่ีอยู่ IP ของแหล่งข้อมูล, พารามิเตอร์คำาขอ และ
องค์ประกอบของการตอบกลับ คุณสามารถใช้ประวัติการเรียกใช้ท่ี CloudTrail 
ให้มาเพ่ือใช้การวิเคราะห์ความปลอดภัย การติดตามการเปล่ียนแปลงทรัพยากร 
และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำาหนดได้

การรักษาความปลอดภัยให้กับเนื้อหาของคุณ
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AWS REGIONS

แหล่งจัดเก็บเนื้อหาของคุณ
ศูนย์ข้อมูลของ AWS สร้างข้ึนในคลัสเตอร์ในหลายๆ ประเทศท่ัวโลก เราอ้างอิงถึง
คลัสเตอร์ศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งของเราในประเทศท่ีกำาหนดในฐานะ AWS Region 
คุณสามารถเข้าถึง AWS Region หลายแห่งท่ัวโลก และสามารถเลือกท่ีจะใช้ AWS 
Region แห่งเดียว, AWS Region ทุกแห่ง หรือการผสมผสานของ AWS Region

คุณสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้
ใน AWS Region ใดเพื่อตอบสนองความต้องการสำาหรับสถานที่จัดเก็บข้อมูล
และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นลูกค้า
ในยุโรป คุณจะสามารถเลือกใช้บริการของ AWS ได้เฉพาะในภูมิภาคสหภาพ
ยุโรป (แฟรงค์เฟิร์ต) เท่านั้น หากเลือกตัวเลือกนี้ เนื้อหาของคุณจะได้รับการ
จัดเก็บไว้เฉพาะในเยอรมนี นอกเสียจากว่าคุณจะเลือก AWS Region อื่น

การรักษาความปลอดภัยให้กับเนื้อหาของคุณ



22คู่มืออ้างอิงความปลอดภัย & การปฏิบัติตามข้อกำาหนดอย่างรวดเร็ว

 
ความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ
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ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

โครงสร้างพ้ืนฐานของเรามีความพร้อมใช้งานในระดับท่ีสูง และ
เรามอบคุณสมบัติท่ีคุณต้องการเพ่ือปรับใช้สถาปัตยกรรมไอที
ท่ีทนทานต่อความเสียหาย ระบบของเราออกแบบมาเพ่ือทำาให้
ระบบทนทานหรือทนต่อความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ท่ีส่งผลกระ
ทบต่อลูกค้าน้อยท่ีสุด

AWS Cloud รองรับสถาปัตยกรรมการกู้คืนหลังภัยพิบัติท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย ต้ังแต่สภาพแวดล้อม "เร่ิมต้น" ท่ีพร้อม
จะขยายระบบไปในสภาพแวดล้อมท่ี "พร้อมทำางาน" ท่ีทำาให้เกิด
การสลับการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

โปรดทราบว่า:
• ศูนย์ข้อมูลท้ังหมดอยู่ในรูปแบบออนไลน์และให้บริการลูกค้า ไม่มีศูนย์ข้อมูล

ท่ี “ทำางานช้า” ในกรณีท่ีเกิดความล้มเหลว กระบวนการอัตโนมัติจะปริมาณ
การใช้งานข้อมูลออกจากพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ

• การเผยแพร่แอปพลิเคชันผ่าน AWS Availability Zone หลายพ้ืนท่ีจะทำาให้
คุณสามารถทนทานต่อความเสียหายในการเผชิญกับลักษณะความล้มเหลว
ส่วนใหญ่ รวมถึงภัยธรรมชาติหรือความล้มเหลวของระบบ

• คุณสามารถสร้างระบบที่ทนทานต่อความเสียหายได้ดีในระบบคลาวด์ได้
โดยการใช้อินสแตนซ์หลายรายการใน AWS Availability Zone หลาย
พื้นที่และใช้การจำาลองข้อมูลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเวลากู้คืนและจุดกู้
คืนในระดับที่สูงมาก

• คุณมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการและทดสอบการสำารองข้อมูลและการกู้
คืนระบบข้อมูลของคุณท่ีสร้างข้ึนบนโครงสร้างพ้ืนฐาน AWS คุณสามารถใช้
โครงสร้างพ้ืนฐาน AWS เพ่ือให้สามารถกู้คืนระบบไอทีท่ีสำาคัญหลังภัยพิบัติได้
เร็วข้ึนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสำาหรับสถานท่ีจริงท่ีสอง

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดไปท่ี aws.amazon.com/disaster-recovery
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ระบบอัตโนมัติ



คู่มืออ้างอิงความปลอดภัย & การปฏิบัติตามข้อกำาหนดอย่างรวดเร็ว 25

ระบบอัตโนมัติ

การสร้างงานด้านความปลอดภัยโดยอัตโนมัติบน AWS 
ช่วยให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยลดข้อผิดพลาดในการ
กำาหนดค่าของมนุษย์และทำาให้ทีมของคุณมีเวลามากขึ้น
กับการมุ่งเน้นงานอื่นๆ ที่สำาคัญต่อธุรกิจของคุณ ทีมความ
ปลอดภัยของคุณจะสามารถใช้ระบบรักษาความปลอดภัย
อัตโนมัติและการผสานการทำางานของ API เพื่อให้ตอบ
สนองและคล่องตัวได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ทำางานร่วมกับผู้
พัฒนาและทีมปฏิบัติการได้อย่างใกล้ชิดและง่ายขึ้นเพื่อสร้าง
และใช้โค้ดได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น 

จากการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานโดยอัตโนมัติและการตรวจ
สอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันเม่ือมีการใช้งานโค้ดใหม่ 
คุณจะสามารถควบคุมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อ
กำาหนดเพ่ือช่วยให้แน่ใจได้ว่าจะมีการรักษาข้อมูลท่ีเป็นความ
ลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานตลอดเวลา คุณ
สามารถดำาเนินการโดยอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมแบบผสม
ด้วยเคร่ืองมือการจัดการข้อมูลและความปลอดภัยเพ่ือผสาน
การทำางานของ AWS ได้อย่างง่ายดายขณะท่ีขยายสภาพ
แวดล้อมในองค์กรและแบบเดิมได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัย

Amazon Inspector

Amazon Inspector เป็นบริการประเมินความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะ
ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของแอปพลิเคชันที่
ใช้งานบน AWS Amazon Inspector จะประเมินการใช้งานสำาหรับช่องโหว่
หรือการเบ่ียงเบนจากแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดโดยอัตโนมัติ หลังจากท่ีประเมินแล้ว 
Amazon Inspector จะสร้างรายการการค้นพบความปลอดภัยโดยละเอียดท่ีจัด
ลำาดับความสำาคัญตามระดับความรุนแรง

เพ่ือช่วยให้คุณเร่ิมต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว Amazon Inspector จึงมีฐานความรู้
สำาหรับกฎหลายร้อยข้อท่ีจับคู่กับแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดด้านความปลอดภัยและการ
ระบุช่องโหว่ ตัวอย่างของกฎท่ีมีอยู่ภายในจะรวมถึงการตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้
งานการเข้าสู่ระบบในระดับรูทระยะไกลหรือมีการติดต้ังเวอร์ชันซอฟต์แวร์ท่ีมีช่องโหว่ 
จะมีการอัปเดตกฎเหล่านี้เป็นประจำาโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยของ AWS



 

ทรัพยากร
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ทรัพยากร

คู่ค้าและ Marketplace
โซลูชัน AWS Partner Network (APN) จะช่วยให้สามารถใช้งานระบบ
อัตโนมัติและทำาให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งจะปรับขนาดตามปริมาณงานของคุณ
และคุณจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่ต้องการและใช้งานเท่านั้น

ค้นหา ซ้ือ ปรับใช้ และจัดการโซลูชันซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานได้ในระบบคลาวด์เหล่า
นี้ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงผลิตภัณฑ์การให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) ภายใน
ไม่กี่นาทีจาก AWS Marketplace โซลูชันเหล่านี้จะทำางานร่วมกันเพื่อช่วย
รักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณในรูปแบบท่ีเป็นไปไม่ได้ในองค์กรด้วย
โซลูชันท่ีพร้อมใช้งานสำาหรับปริมาณงานและกรณีใช้งานประเภทต่างๆ ได้

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ aws.amazon.com/partners และ 
aws.amazon.com/marketplace

การฝึกอบรม
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน กำาลังสร้างทักษะด้านไอทีที่มี หรือกำาลังเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์ของคุณ AWS Training ก็ช่วยให้คุณและทีม
สามารถพัฒนาความเข้าใจให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ระบบคลาวด์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ aws.amazon.com/training 

QUICK START
การใช้ Quick Start จะทำาให้คุณสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
เพื่อเริ่มต้นการกำาหนดค่าความปลอดภัยของ AWS ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคง
เพื่อเป็นไปตามข้อกำาหนดการปฏิบัติตามข้อกำาหนดทั่วโลก

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ aws.amazon.com/quickstart


