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ภาพรวม
เอกสารฉบับนี้ได้จดั ทําข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ใช้ AWS เพื่อเก็บหรื อเพื่อประมวลผลซึ่งมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลในบริ บทของการ
รักษาความเป็ นส่ วนตัวและการคุม้ ครองข้อมูลทัว่ ไป ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าใจถึง:
• วิธีการบริ การของ AWS รวมไปถึงวิธีที่ลูกค้าสามารถจัดการกับความปลอดภัยและการเข้ารหัสลับเนื้อหาได้
• ที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ที่ลูกค้าสามารถเลือกเก็บเนื้อหาและประเด็นอื่นๆ ทีค่ วรพิจารณา

• บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกค้าและ AWS ในการจัดการและการป้องกันเนื้อหาที่ได้จดั เก็บอยูใ่ นบริ การ AWS

ขอบเขต
สมุดปกขาวฉบับนี้จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับประเด็นคําถามที่มกั จะถูกถามบ่อยๆ โดยลูกค้าของ AWS ในด้านการรักษาความเป็ นส่ วนตัวและการ
คุม้ ครองข้อมูลในการใช้บริ การของ AWS ซึ่งได้มีการจัดเก็บหรื อประมวลเนื้อหาซึ่งมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลอยู่ อีกทั้ง ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ลูกค้าแต่ละราย
ต้องพิจารณา เช่น กรณี ที่ลูกค้าต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเฉพาะของธุรกิจ กฎหมายในแต่ละเขตการปกครอง หรื อภาระผูกพันตามสัญญาที่ลูกค้ามีกบั
บุคคลที่สาม
เอกสารฉบับนี้จดั ทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูล มิใช่เป็ นการให้คาํ แนะนําทางกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่ควรถือว่าเป็ นคําแนะนําทางกฎหมาย และ
เนื่องจากความต้องการของลูกค้าแต่ละรายนั้นแตกต่างกันออกไป ดังนั้น AWS เน้นยํ้าให้ลูกค้าหาคําแนะนําที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยและ
การคุม้ ครองข้อมูล รวมไปถึงกฎหมายที่บงั คับใช้และข้อกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเสี ยก่อน
เมื่ออ้างถึงเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้หมายถึงซอฟต์แวร์ (ซึ่งรวมไปถึงภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์เสมือน) ข้อมูล ข้อความ ข้อความเสี ยง วีดีโอ
ภาพถ่ายและเนื้อหาอื่นๆ ที่ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้ได้จดั เก็บหรื อประมวลผลโดยใช้บริ การของ AWS เช่น เนื้อหาของลูกค้า ที่ลูกค้าได้จดั เก็บด้วย Amazon
Simple Storage Service, ไฟล์ขอ้ มูลซึ่งจัดเก็บผ่าน Amazon Elastic Block Store volume หรื อเนื้อหาในตารางฐานข้อมูลที่อยูใ่ น Amazon
DynamoDB ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวอาจจะรวมถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกี่ยวกับลูกค้า ผูใ้ ช้อื่นๆ หรื อบุคคลภายนอก ข้อตกลงของสัญญาว่าด้วยลูกค้าที่ใช้

บริ การ AWS หรื อสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งทางบริ ษทั กําหนดขึ้นเพื่อควบคุมการใช้บริ การของ AWS และบังคับใช้กบั เนื้อหาของลูกค้า ทั้งนี้ เนื้อหา

ของลูกค้าจะไม่รวมไปถึงข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้กบั AWS เพี่อการสร้างหรื อการดําเนินการสร้างบัญชีของ AWS เช่น ชื่อของลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยูอ่ ีเมล หรื อข้อมูลในการเรี ยกเก็บเงิน ซึ่งในส่ วนนี้บริ ษทั เรี ยกว่าข้อมูลทางบัญชีและจะถูกควบคุมโดยนโยบายรักษาความเป็ นส่ วนตัวของ AWS1

1 http://aws.amazon.com/privacy/
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เนื้อหาของลูกค้ า: ประเด็นทีค่ วรพิจารณาเกีย่ วกับความเป็ นส่ วนตัวและการคุ้มครองข้ อมูล
ในการจัดเก็บเนื้อหานั้นมีส่ิ งที่ตอ้ งพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการประเด็นต่างๆ ในทางปฏิบตั ิเช่น:
•
•
•
•

เนื้อหาจะปลอดภัยหรื อไม่?
เนื้อหาจะจัดเก็บที่ไหน?
ใครสามารถเข้าถึงเนื้อหานี้ได้บา้ ง?
กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่บงั คับใช้กบั เนื้อหา และมีขอ้ กําหนดอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว?

ประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่เรื่ องใหม่และไม่ใช่ประเด็นเฉพาะของระบบคลาวด์เท่านั้น แต่เป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบแม่ข่ายและระบบปฏิบตั ิการ
ภายในองค์กร รวมไปถึงบริ การแม่ข่ายโดยบุคคลภายนอก ประเด็นเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเนื้อหาบนเครื่ องมืออุปกรณ์ของบุคคลภายนอกหรื อ
ในพื้นที่ของบุคคลภายนอกโดยมีบุคลากรซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกเป็ นผูเ้ ข้าถึง จัดการ หรื อใช้เนื้อหาเหล่านั้น ในการใช้บริ การของ AWS ลูกค้าแต่ละ
รายจะยังคงมีกรรมสิ ทธิ์และควบคุมเนื้อหาของตนเองได้อยู่ รวมไปถึงการควบคุมในประเด็นต่อไปนี้:
เนื้อหาที่ลูกค้าเลือกที่จะจัดเก็บหรื อประมวลโดยใช้บริ การ AWS
บริ การ AWS ชนิดไหนที่ลูกค้าใช้กบั เนื้อหาของตน
รี เจี้ยนซึ่งเนื้อหานั้นจะได้มีการจัดเก็บ
รู ปแบบ โครงสร้าง และความปลอดภัยของเนื้อหา รวมไปถึงเนื้อหาที่ตอ้ งการจะปกปิ ด หรื อการไม่เปิ ดเผยตัวตน หรื อการเข้ารหัส
ลับหรื อไม่
• ใครสามารถเข้าถึงบัญชีและเนื้อหาของลูกค้าใน AWS ได้บา้ ง และการมอบ จัดการ หรื อยกเลิกเพิกถอนสิ ทธิ์ในการเข้าถึงนั้น

•
•
•
•

เนื่องจากลูกค้าของ AWS ยังคงมีกรรมสิ ทธิ์และสามารถควบคุมเนื้อหาของตนภายในบริ การของ AWS อยู่ ดังนั้นลูกค้าจึงมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาความปลอดภัยของเนื้อหาอันเป็ นส่ วนหนึ่งของความรับผิดชอบร่ วมซึ่งเป็ นต้นแบบของ AWS โดยต้นแบบความรับผิดชอบร่ วมนี้เป็ น
หลักการพื้นฐานเพื่อใช้ทาํ ความเข้าใจบทบาทของลูกค้าและ AWS ในบริ บทที่เกี่ยวกับการรักษาความเป็ นส่ วนตัวและการคุม้ ครองข้อมูลซึ่งบังคับ
ใช้กบั เนื้อหาที่ลูกค้าเลือกที่จะจัดเก็บหรื อประมวลโดยใช้บริ การของ AWS
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แนวทางความรับผิดชอบร่ วมของ AWS และลูกค้ า เพื่อจัดการความปลอดภัยระบบคลาวด์
เนื้อหาของลูกค้ าจะปลอดภัยหรื อไม่ ?
การย้ายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมายัง AWS สร้างรู ปแบบความรับผิดชอบร่ วมระหว่างลูกค้าและ AWS ซึ่งทั้งลูกค้าและ AWS
จะมีบทบาทที่สาํ คัญในการดําเนินงานและจัดการด้านความปลอดภัย AWS ได้ดาํ เนินการจัดการและควบคุมองค์ประกอบตั้งแต่ระบบปฏิบตั ิการ Host

operating system และเซิร์ฟเวอร์เสมือนไปจนถึงความปลอดภัยทางกายภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริ การของ AWS ในขณะที่ลูกค้าเองก็
รับผิดชอบในการจัดการระบบปฏิบตั ิการ Guest (รวมไปถึงการปรับปรุ งให้ทนั สมัยและติดตั้งซอฟต์แวร์อุดช่องโหว่ในระบบปฏิบตั ิการ Guest) และ

การใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการกําหนดค่าการทํางานของไฟร์วอลล์ที่ AWS ได้จดั ให้มีไฟร์วอลล์กลุ่มเพื่อรักษาความปลอดภัยไว้ และ
คุณสมบัติดา้ นความปลอดภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ามักจะเชื่อมโยงกับระบบของ AWS ผ่านบริ การที่ลูกค้าได้จากบุคคลภายนอก เช่น ผูใ้ ห้บริ การ
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ AWS ไม่ได้จดั เตรี ยมระบบการเชื่อมต่อไว้ให้ ดังนั้น จึงเป็ นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของการ
ใช้ระบบเชื่อมต่อและความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว โดยบทบาทของทั้งลูกค้าและ
AWS อันเกี่ยวกับต้นแบบความรับผิดชอบร่ วมนี้จะได้แสดงอยูใ่ นภาพที่ 1:

ภาพที่ 1 – ต้นแบบความรับผิดชอบร่ วมของ AWS และลูกค้า
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ต้ นแบบความรับผิดชอบร่ วมมีความหมายอย่ างไรสํ าหรับความปลอดภัยในเนื้อหาของลูกค้ า?
ในการประเมินความปลอดภัยของบริ การระบบคลาวด์ ลูกค้าจําเป็ นที่จะต้องทําความเข้าใจและแยกแยะความแตกต่างระหว่าง:
• มาตรการความปลอดภัย ซึ่งผูใ้ ห้บริ การระบบคลาวด์ (AWS) ได้ดาํ เนินการและปฏิบตั ิการ ถือว่าเป็ น “ความปลอดภัยของระบบ
คลาวด์”
• มาตรการความปลอดภัย ซึ่งลูกค้าได้ดาํ เนินการและปฏิบตั ิการอันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเนื้อหาและแอพพลิเคชัน่ ของลูกค้าโดย
ใช้บริ การของ AWS ถือว่าเป็ น “ความปลอดภัยภายในระบบคลาวด์”
ในขณะที่ AWS จัดการความปลอดภัยของระบบคลาวด์ ความปลอดภัยภายในระบบคลาวด์จะเป็ นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง โดยที่ลูกค้ายังคง
สามารถควบคุมความปลอดภัยที่ตนเลือกที่จะดําเนินการเพื่อที่จะป้องกันเนื้อหา การใช้ ระบบและเครื อข่ายของตนเอง ซึ่งไม่ต่างไปจากการใช้ในศูนย์
ข้อมูลของลูกค้าเอง
ทําความเข้ าใจความปลอดภัยของระบบคลาวด์
AWS รับผิดชอบในการจัดการความปลอดภัยของระบบคลาวด์ ทั้งนี้ โครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์ของ AWS นั้นได้ถูกออกแบบให้เป็ นการ
ประมวลผลของระบบคลาวด์ที่ยดื หยุน่ และปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็ นได้ อีกทั้งมีการออกแบบมาเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสู งสุ ด โดยสามารถแบ่ง
เครื อข่ายลูกค้าได้อย่างชัดเจน ระบบคลาวด์ของ AWS ยังให้บริ การที่ปรับขนาดได้และเชื่อถือได้สูง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการทั้งการใช้และ
เนื้อหาได้อย่างรวดเร็ วและปลอดภัยพร้อมรองรับการใช้งานในระดับใหญ่พร้อมกันทัว่ โลกเมื่อจําเป็ น
บริ การของ AWS นั้นเป็ นการให้บริ การโดยไม่แบ่งแยกสาระหรื อประเภทของเนื้อหา เพราะได้จดั ให้มีบริ การด้านความปลอดภัยในระดับสู งให้กบั ลูกค้า
เหมือนกันทั้งหมดโดยไม่ได้คาํ นึงถึงประเภทของเนื้อหาที่จดั เก็บหรื อภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการจัดเก็บเนื้อหาของลูกค้า ศูนย์ขอ้ มูลที่มีความ
ปลอดภัยระดับโลกของ AWS มีการใช้การเฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ าํ สมัยและระบบควบคุมการเข้าถึงหลายๆ ปัจจัย ทั้งนี้ ศูนย์ขอ้ มูลดังกล่าวจะมี
เจ้าหน้าที่คอยดูแล 24 ชัว่ โมงโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึ กอบรม และโดยการจํากัดการเข้าถึงเฉพาะผูจ้ าํ เป็ น สําหรับรายการ
มาตรการความปลอดภัยซึ่งถูกกําหนดให้เป็ นหัวใจสําคัญของโครงสร้างพื้นฐานและบริ การของระบบคลาวด์ของ AWS นั้น โปรดอ่านสมุดปกขาวของ
AWS ในส่ วนที่เกี่ยวกับภาพรวมของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย Overview of Security Processes2
AWSได้เฝ้าระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกค้าและได้ดาํ เนินการมาตรการทางเทคนิคและทางกายภาพขั้นสู งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถที่จะตรวจสอบการควบคุมความปลอดภัยที่มีอยูข่ อง AWS ผ่านหนังสื อรับรองและรายงานของ AWS รวมไปถึง
การควบคุมระบบและองค์กรของ AWS (AWS System & Organization Control: SOC) รายงานฉบับ 1 ฉบับที่ 23 และฉบับที่ 34 มาตรฐาน ISO
270015 270176 270187 และ 9,0018 ตลอดจนรายงานการปฏิบตั ิตาม PCI DSS9 ทั้งนี้ มาตรฐาน ISO 27018 ของ AWS บ่งชี้วา่ AWS มีระบบควบคุม
ซึ่งมีไว้เพื่อแก้ไขปั ญหาการคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวในเนื้อหาของลูกค้าโดยเฉพาะ โดยรายงานและหนังสื อรับรองดังกล่าวได้ออกโดยผูต้ รวจสอบ
อิสระซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกเพื่อรับรองถึงการออกแบบและประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานของการควบคุมความปลอดภัยของ AWS อีกด้วย
2 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
3 https://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/

4 http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/soc3_amazon_web_services.pdf
5 http://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/
6 http://aws.amazon.com/compliance/iso-27017-faqs/
7 http://aws.amazon.com/compliance/iso-27018-faqs/
8 https://aws.amazon.com/compliance/iso-9001-faqs/

9 https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/
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หนังสื อรับรองและรายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามของ AWS นั้นสามารถขอได้ที่ https://aws.amazon.com/compliance/contact สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหนังสื อรับรองและรายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามของ AWS ตลอดจนการยึดมัน่ ในแนวปฏิบตั ิและมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับสามารถศึกษาได้
จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของ AWS10
ทําความเข้ าใจความปลอดภัยภายในระบบคลาวด์
ลูกค้ายังคงไว้ซ่ ึงกรรมสิ ทธิ์และเป็ นผูค้ วบคุมเนื้อหาของตนเมื่อใช้บริ การ AWS ลูกค้าเป็ นผูก้ าํ หนดว่าเนื้อหาที่ตอ้ งการจะจัดเก็บหรื อประมวลผล
เนื้อหาใดโดยใช้บริ การของ AWS บ้าง และเนื่องจากลูกค้าเป็ นผูก้ าํ หนดว่าจะจัดเก็บหรื อประมวลผลเนื้อหา อะไรบ้างนั้นเอง ทําให้ลูกค้าเป็ นเพียงผู ้
เดียวที่จะเป็ นผูก้ าํ หนดระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับเนื้อหาที่ตอ้ งการจะจัดเก็บและประมวลผลได้ ทั้งนี้ลูกค้าจะยังเป็ นผูค้ วบคุมอย่างเต็ม
ที่วา่ จะใช้บริ การใด ใครบ้างที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเนื้อหาและบริ การของลูกค้า รวมไปถึงการกําหนดเงื่อนไขในการเข้าถึงอีกด้วย
ลูกค้าเป็ นผูค้ วบคุมการกําหนดคุณลักษณะและคุม้ ครองเนื้อหาของตน รวมไปถึงว่าจะให้เนื้อหาของตนนั้นเข้ารหัสลับหรื อไม่ (ทั้งที่เป็ นข้อมูลที่
จัดเก็บอยูใ่ นเซิร์ฟเวอร์ หรื อข้อมูลที่อยูร่ ะหว่างการโอนย้ายระหว่างอุปกรณ์หรื อระหว่างระบบ) และลักษณะความปลอดภัยอื่นๆ รวมไปถึงเครื่ องมือที่
ตนใช้คืออะไรและจะใช้อย่างไร โดย AWS จะไม่เปลี่ยนการตั้งค่าคุณลักษณะของลูกค้าเพราะการตั้งค่าเหล่านี้จะถูกกําหนดและควบคุมโดยลูกค้าเอง
ลูกค้าของ AWS จะมีอิสระอย่างเต็มที่ในการออกแบบความปลอดภัยเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตนเอง นี่จึงเป็ นความแตกต่างที่สาํ คัญเมื่อเทียบ
กับบริ การโฮสติ้งแบบเดิม ที่ผใู ้ ห้บริ การจะเป็ นผูก้ าํ หนดความปลอดภัยเอง นอกจากนี้ AWS ยังได้ให้อาํ นาจและส่ งเสริ มให้ลูกค้าตัดสิ นใจเองว่า
มาตรการความปลอดภัยที่จะดําเนินการภายในระบบคลาวด์เมื่อไหร่ และอย่างไรตามความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย เช่น หากต้องการให้
เนื้อหาของลูกค้าได้รับการคุม้ ครองในระดับที่สูงขึ้นลูกค้าก็อาจที่จะเพิม่ ระบบการสํารอง การคํานึงถึงทําเลที่ต้ งั การส่ งสัญญาณดาวเทียมด้วยเครื อข่าย
เป็ นต้น เพื่อสร้างระบบควบคุมความปลอดภัยที่สูงและมีความยืดหยุน่ มากขึ้น หรื อกรณี ที่ตอ้ งการให้เนื้อหานั้นเข้าถึงได้อย่างจํากัด AWS ก็จะอํานวย
ความสะดวกให้ลูกค้าสามารถที่จะกําหนดการควบคุมสิ ทธิ์ในการเข้าถึงทั้งในระดับของระบบและระดับของข้อมูลผ่านการเข้ารหัสลับ
เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการออกแบบ ดําเนินการ และใช้งานระบบความปลอดภัยของลูกค้าในสภาพแวดล้อมของ AWS นั้น ทาง AWS ได้
จัดเตรี ยมเครื่ องมือ และคุณลักษณะความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อให้บริ การแก่ลูกค้า ลูกค้ายังสามารถใช้เครื่ องมือความปลอดภัยและการควบคุมของ
ตนเองรวมไปถึงเครื่ องมือความปลอดภัยต่างๆ จากบุคคลภายนอกได้อีกด้วย ลูกค้าสามารถกําหนดคุณลักษณะบริ การของ AWS เพื่อเลือกใช้ประโยชน์
จากเครื่ องมือและการควบคุมความปลอดภัยเพื่อคุม้ ครองเนื้อหาของตนรวมไปถึงอัตลักษณ์บุคคลและเครื่ องมือในการจัดการการเข้าถึง ศักยภาพความ
ปลอดภัย การเข้ารหัสลับ และความปลอดภัยทางเครื อข่าย ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถพิจารณามาตรการตัวอย่างดังต่อไปนี้เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัย
เนื้อหาของตนซึ่งรวมไปถึง:
• นโยบายกําหนดรหัสผ่านที่มีความซับซ้อน มีการกําหนดการอนุญาตที่เหมาะสมให้กบั ผูใ้ ช้ และขั้นตอนที่รัดกุมในการ
คุม้ ครองกุญแจเข้ารหัสลับของตน
• จัดให้มไี ฟร์วอลล์ และ การแบ่งเครื อข่ายย่อย เนื้อหามีการเข้ารหัสอย่างเหมาะสม รวมไปถึงระบบที่ได้มีการออกแบบให้เหมาะสม
เพื่อลดความเสี่ ยงกรณี ขอ้ มูลสู ญหายหรื อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการที่ลูกค้า มิใช่ AWS เป็ นผูค้ วบคุมปัจจัยที่สาํ คัญต่างๆ เหล่านี้ ดังนั้นลูกค้าจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดตัวเลือกและความปลอดภัยสําหรับ
เนื้อหาที่ตอ้ งการจะจัดเก็บและประมวลผลโดยใช้บริ การของ AWS หรื อใช้เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานของ AWS เช่น ระบบปฏิบตั ิการแบบ Guest
การใช้อินสแตนซ์เพื่อประมวลผล และเนื้อหาที่ได้มีการจัดเก็บและประมวลผลอยูใ่ นหน่วยความจําของ AWS ฐานข้อมูลหรื อบริ การอื่นๆ

10 https://aws.amazon.com/compliance/
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AWS ได้จดั เตรี ยมชุดเครื่ องมือที่ครบคันเกี่ยวกับการเข้าถึง การเข้ารหัสลับ และการบันทึกเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการเนื้อหาของตนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ รวมไปถึงบริ การการจัดการรหัส AWS (AWS Key Management Service) และบริ การการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด การ
ตรวจสอบการดําเนินการ ตลอดจนการตรวจสอบความเสี่ ยงทางบัญชีของ AWS (AWS CloudTrail) เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถที่จะผนวกเอาเครื่ องมือเพื่อ
รักษาความปลอดภัยของ AWS เข้าไปในขอบข่ายการควบคุมของลูกค้าที่มีอยูแ่ ล้วและเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถออกแบบและประเมินความปลอดภัยใน
การใช้บริ การของ AWS นั้น AWS ได้เผยแพร่ สมุดปกขาว11ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ธรรมาภิบาล ความเสี่ ยงและการปฏิบตั ิตาม รายการการ
ตรวจสอบและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีอิสระที่จะออกแบบและประเมินความปลอดภัยตามความต้องการของตนเองและยังสามารถเรี ยก
ให้มีการตรวจรายละเอียดในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของตนตราบเท่าที่การตรวจรายละเอียดเหล่านั้นจะเป็ นไปเฉพาะอินสแตนซ์เพื่อประมวลผล
ของลูกค้าและไม่เป็ นการละเมิดต่อนโยบายการใช้ที่ยอมรับได้ AWS Acceptable Use Policy12

11 http://aws.amazon.com/compliance/#whitepapers
12 https://aws.amazon.com/aup/

หน้า 7 ของ 21

Amazon Web Services – การใช้ AWS ในบริบทของการรักษาความเป็ นส่ วนตัวและการคุ้มครองข้ อมูลทั่วไป พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รีเจีย้ นของ AWS: เนื้อหาจะจัดเก็บทีไ่ หน?

ศูนย์ขอ้ มูล AWS นั้นตั้งเป็ นรายกลุ่มอยูใ่ นภูมิภาคต่างๆ ทัว่ โลก โดย AWS จะเรี ยกกลุ่มของศูนย์ขอ้ มูลที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศต่างๆ ว่า “รี เจี้ยนของ
AWS” ลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงรี เจี้ยนของ AWS ได้ทว่ั โลก13 ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกที่จะใช้รีเจี้ยนเดียวหรื อทุกรี เจี้ยนหรื อจะผสมกันระหว่างรี
เจี้ยนก็ได้ ทั้งนี้ ภาพที่ 2 ได้แสดงให้เห็นถึงที่ต้ งั รี เจี้ยนของ AWS ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256114

ภาพที่ 2 – รีเจีย้ นทั่วโลกของ AWS
13 AWSGovCloud(US) เป็ นรี เจี้ยนของ AWS ที่แยกออกมาต่างหากมีข้ ึนเพื่อให้หน่ วยงานรัฐบาลสหรัฐและลูกค้าได้เคลื่อนย้ายปริ มาณงานที่อ่อนไหวไปยังระบบคลาวด์เพื่อตอบ
โจทย์ขอ้ กําหนดทางกฎหมายและการปฏิบตั ิตาม ส่ วน AWS China (ปั กกิ่ง) เป็ นรี เจี้ ยนของ AWS ที่แยกออกมาต่างหากอีกหนึ่ งจุด ลูกค้าผูท้ ี่ประสงค์ที่จะใช้ AWS China

(ปั กกิ่ง) จะต้องลงทะเบียนสร้างบัญชี ใหม่อีกชุ ดพร้อมด้วยการอ้างอิงตัวตนเฉพาะเพื่อเข้ารหัสใน AWS China (ปั กกิ่ง)
14 สําหรับแผนที่ในรู ปแบบเรี ยลไทม์ โปรดเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
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ลูกค้าของ AWS สามารถที่จะเลือกรี เจี้ยนของ AWS หรื อรี เจี้ยนที่เนื้อหาและเซิร์ฟเวอร์ของตนนั้นจะตั้งอยูไ่ ด้ การเลือกรี เจี้ยนดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าซึ่ง
มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์เฉพาะสามารถรักษาความปลอดภัยในที่พ้นื ที่หนึ่งหรื อพื้นที่ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น ลูกค้า
ของ AWS ในอินเดียสามารถเลือกที่จะเลือกใช้บริ การ AWS เฉพาะในรี เจี้ยนเดียวของ AWS เช่น ในรี เจี้ยนเอเชียแปซิฟิค (มุมไบ) และเก็บเนื้อหาของ
ตนอยูใ่ นประเทศอินเดียได้หากว่าเป็ นพื้นที่ที่ตนต้องการ และถ้าหากลูกค้าเลือกตัวเลือกนี้แล้ว AWS ก็จะไม่เคลื่อนย้ายเนื้อหาของลูกค้าออกไปจาก
อินเดียโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเสี ยก่อน ยกเว้นในกรณี ที่มีขอ้ กําหนดทางกฎหมาย
ลูกค้าจะยังคงควบคุมว่าจะใช้รีเจี้ยนไหนของ AWS เพี่อการเก็บรักษาและประมวลเนื้อหา โดย AWS จะทําเพียงแค่จดั เก็บและประมวลเนื้อหาของลูกค้า
แต่ละรายในรี เจี้ยนของ AWS ตามที่ลูกค้าเลือกเท่านั้น โดยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายเนื้อหาของลูกค้าหากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเสี ยก่อน ยกเว้นใน
กรณี ที่เป็ นข้อกําหนดทางกฎหมาย
ลูกค้ าสามารถเลือกรีเจีย้ น(ต่ างๆ) ของตนได้ อย่ างไร?
เมื่อเข้าใช้แผงควบคุมการจัดการของ AWS หรื อเมื่อได้มีการร้องขอผ่านช่องทางการเชื่อมต่อของ AWS (AWS Application Programming Interface:
API) ลูกค้าจะสามารถกําหนดรี เจี้ยนของ AWS (ต่างๆ) ที่ตอ้ งการจะใช้บริ การของ AWS ได้
ภาพที่ 3: การเลือกรี เจี้ยนของ AWS แสดงให้เห็นตัวอย่างเมนูการเลือกรี เจี้ยนของ AWS ที่แสดงแก่ลูกค้าเมื่อมีการอัพโหลดเนื้อหาลงไปในบริ การการ
จัดเก็บของ AWS หรื อจัดเตรี ยมอุปกรณ์เสมือนต่างๆ เพื่อสร้างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จาํ ลองขึ้นโดยใช้ AWS Management Console

ภาพที่ 3 – การเลือกรี เจี้ยนของ AWS ในแผงควบคุมจัดการ AWS

ลูกค้ายังสามารถกําหนดรี เจี้ยนของ AWS ที่ตอ้ งการใช้อุปกรณ์เสมือนต่างๆ เพื่อสร้างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จาํ ลองของตนด้วยการเข้าถึงบริ การ Amazon
Virtual Private Cloud: VPC ได้ ทั้งนี้ บริ การสร้างคลาวด์ส่วนตัว Amazon VPC นั้นจะเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าจัดเตรี ยมการสร้างคลาวด์ AWS ที่เป็ นส่ วนตัว
และแยกเฉพาะ โดยลูกค้าสามารถทีจ่ ะเปิ ดใช้ทรัพยากร AWS ในเครื อข่ายเสมือนซึ่งลูกค้าได้กาํ หนดเอง ในการใช้ Amazon VPC นั้นลูกค้าสามารถที่จะ
กําหนดแบบโครงสร้างเครื อข่ายเสมือนที่มีความคล้ายคลึงกับเครื อข่ายแบบดั้งเดิมซึ่งอาจจะใช้ปฏิบตั ิการอยู่ในศูนย์ขอ้ มูลของตนได้
อุปกรณ์เสมือนต่างๆ เพื่อใช้สร้างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จาํ ลองหรื อทรัพยากรอื่นๆ ที่ลูกค้าเลือกใช้ใน VPC จะจัดเก็บตั้งอยูใ่ นรี เจี้ยนของ AWS ซึ่งลูกค้า
กําหนดเอง เช่น ในการสร้างVPC ในรี เจี้ยนเอเชียแปซิฟิก (มุมไบ) และมีการจัดทําการเชื่อมต่อ (ไม่วา่ จะเป็ น VPN 15 หรื อ Direct Connect16) กับศูนย์
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ข้อมูลของลูกค้า อุปกรณ์เสมือนต่างๆ เพื่อสร้างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จาํ ลองทั้งหมดก็จะนํามาใช้อยูใ่ นการสร้างคลาวด์ส่วนตัว (VPC) ซึ่งจะอยูใ่ นรี เจี้ยน
เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ) เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถที่จะเลือกตัวเลือกนี้ในรี เจี้ยนอื่นๆ ของ AWS ได้ดว้ ย
การถ่ ายข้ อมูลส่ วนบุคคลข้ ามพรมแดน
ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้อนุมตั ิและเริ่ มใช้กฎระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลทัว่ ไปฉบับใหม่ (General Data Protection
Regulation: GDPR) โดยกฎระเบียบดังกล่าวได้มาแทนที่ระเบียบคุม้ ครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป และกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยบริ การ
ของ AWS ทั้งหมดจะปฏิบตั ิตามกฎหมายฉบับใหม่ซ่ ึงลูกค้าสามารถนําไปปรับใช้กบั การปฏิบตั ิของตนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายได้ ทั้งนี้รวมไปถึง
การปฏิบตั ิตามของ AWS ในประมวลจริ ยธรรม CISPE การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เครื่ องมือการตรวจสอบและการบันทึก การเข้ารหัสลับ การจัดการ
รหัส การตรวจสอบ การปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบตั ิตาม C5 ของ AWS สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ
เยีย่ มชมได้ที่ศูนย์กฎระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลทัว่ ไปของ AWS 17 (AWS General Data Protection Regulation (GDPR) Center) และในสมุดปก
ขาวของ AWS เรื่ องการกําหนดทิศทางการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลทัว่ ไป 18 (Navigating GDPR Compliance on AWS
Whitepaper)
ในการใช้บริ การของ AWS ลูกค้าอาจจะเลือกที่จะโอนถ่ายเนื้อหาซึ่งรวมข้อมูลส่ วนบุคคลข้ามพรมแดนและต้องพิจารณาถึงข้อกําหนดทางกฎหมายซึ่ง
บังคับใช้กบั การถ่ายโอนดังกล่าว AWS ได้จดั ทําภาคผนวกเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Addendum) ที่รวมถึงข้อกฎหมายที่เป็ น
มาตรฐาน Standard Contractual Clauses 2010/87/EU (ซึ่งมักจะเรี ยกว่าต้นแบบข้อสัญญา (Model Clauses)) ให้กบั ลูกค้าของ AWS ที่ถ่ายโอนเนื้อหาซึ่ง
มีขอ้ มูลส่ วนบุคคล (ตามที่ได้นิยามเอาไว้ในกฎระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลทัว่ ไป GDPR) จากสหภาพยุโรปไปยังประเทศนอกเหนือเขตเศรษฐกิจ
ยุโรป ภาคผนวกเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลและต้นแบบข้อสัญญาทําให้ลูกค้าของ AWS ไม่วา่ จะอยูใ่ นยุโรปหรื อในบริ ษทั ระดับโลกซึ่งดําเนินธุรกิจ
อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจยุโรปจะยังสามารถดําเนินงานทัว่ โลกต่อไปได้โดยใช้ AWS อย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลทัว่ ไป หรื อ
GDPR อย่างเต็มที่ ภาคผนวกเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล AWS Data Processing Addendum นั้นจะรวมอยูใ่ นเงื่อนไขการใช้บริ การของ AWS Service
Terms และปรับใช้บงั คับโดยอัตโนมัติในกรณี ที่กฎระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลทัว่ ไป (GDPR) นั้นมีผลกับการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ลูกค้าในระบบของ AWS

15 https://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/vpn-connections.html
16 https://aws.amazon.com/directconnect/
17 https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
18 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/GDPR_Compliance_on_AWS.pdf
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ใครสามารถเข้ าถึงเนื้อหาของลูกค้ าได้ บ้าง?
ลูกค้ าเป็ นผู้ควบคุมเนื้อหา
ลูกค้าที่ใช้ AWS จะยังคงเป็ นเจ้าของและไม่ได้สูญเสี ยการควบคุมเนื้อหาของตนภายในระบบ AWS แต่อย่างใด โดยลูกค้าสามารถที่จะ:
• กําหนดว่าเนื้อหาจะตั้งอยูท่ ี่ใด เช่น ประเภทของการจัดเก็บที่ลูกค้าจะใช้ในระบบ AWS และที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ (ตามรี เจี้ยนของ AWS )
เพื่อการจัดเก็บนั้น
• ควบคุมรู ปแบบ โครงสร้าง และความปลอดภัยของเนื้อหา รวมไปถึงเนื้ อหาที่ตอ้ งการจะปกปิ ด การไม่เปิ ดเผยตัวตน หรื อการเข้ารหัสลับ
AWS ยังเสนอให้ลูกค้ามีตวั เลือกที่จะกําหนดการเข้ารหัสที่ยากขึ้นสําหรับเนื้อหาที่มีการโอนย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ หรื อระหว่าง
ระบบ หรื อข้อมูลที่จดั เก็บอยูใ่ นเซิร์ฟเวอร์ และยังจัดให้มีตวั เลือกเพื่อให้ลูกค้าจัดการการเข้ารหัสของตนเอง หรื อจะใช้เครื่ องมือการ
เข้ารหัสของบุคคลภายนอกตามแต่ลูกค้าจะเลือก
• จัดการการควบคุมการเข้าถึงอื่นๆ เช่น การใช้อตั ลักษณ์บุคคล การอนุมตั ิสิทธิ และการกําหนดเงื่อนไขข้อมูลรับรองความ
ปลอดภัยในการเข้าถึง
ตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าของ AWS สามารถควบคุมเนื้อหาของตนในระบบ AWS ไปจนตลอดวงจรชีวติ ของเนื้อหาและสามารถจัดการเนื้อหา
ของตนตามความประสงค์ของตนเองได้ รวมไปถึงการแยกประเภทเนื้อหา การควบคุมการเข้าถึง การเก็บรักษาและการลบทิ้ง
การเข้ าถึงเนื้อหาของลูกค้ าโดย AWS
AWS มีบริ การการประมวลผล การจัดเก็บฐานข้อมูล เครื อข่ายและอื่นๆ ตามที่ได้นาํ เสนอ ไว้ในเว็บไซต์ของ AWS แก่ลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้ามี
ทางเลือกต่างๆ ในการที่จะเข้ารหัสสลับเนื้อหาของตนเมื่อเข้าใช้บริ การ รวมไปถึงการใช้คุณสมบัติการเข้ารหัสของ AWS เช่น บริ การ AWS Key
Management Service การจัดการระบบเพื่อการเข้ารหัสของตนเอง หรื อการใช้เครื่ องมือการเข้ารหัสของบุคคลภายนอกตามแต่ลูกค้าจะเลือก AWS
จะไม่เข้าถึงหรื อใช้เนื้อหาของลูกค้าโดยปราศจากความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่จะเป็ นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย ทั้งนี้ AWS จะไม่ใช้เนื้อหา
ของลูกค้าหรื อที่มที ี่มาจากข้อมูลลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เพื่อการตลาดหรื อเพื่อการโฆษณาแต่อย่างใด
สิ ทธิในการเข้ าถึงของรัฐบาล
ข้อสงสัยที่ถูกหยิบยกบ่อยๆ คือเรื่ องสิ ทธิของหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศและต่างประเทศเพื่อเข้าถึงเนื้อหาซึ่งอยูใ่ นบริ การคลาวด์ ลูกค้ามักจะ
สับสนในประเด็นที่เกี่ยวกับอธิปไตยทางข้อมูล รวมไปถึงกรณี ที่รัฐบาลจะเข้าถึงเนื้อหาของลูกค้าได้หรื อไม่และในกรณี ไหนบ้าง ทั้งนี้ กฎหมายท้องถิ่น
ซึ่งบังคับใช้ในเขตอํานาจซึ่งเนื้อหานั้นได้ต้ งั อยูก่ ็เป็ นประเด็นสําคัญประการหนึ่งสําหรับลูกค้าบางราย นอกเหนือไปจากนั้นลูกค้าจําเป็ นที่จะต้อง
พิจารณาให้รอบคอบเสี ยก่อนว่ากฎหมายในเขตอํานาจอื่นๆ จะมีผลบังคับใช้กบั ลูกค้าหรื อไม่ ในการนี้ลูกค้าพึงที่จะขอคําแนะนําเพื่อทําความเข้าใจกับ
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการปฏิบตั ิการของตน
เมื่อมีขอ้ กังวลหรื อคําถามเกี่ยวกับสิ ทธิของรัฐบาลในประเทศหรื อต่างประเทศที่จะเข้าถึงเนื้อหาซึ่งจัดเก็บอยูใ่ นระบบคลาวด์เกิดขึ้น จึงจําเป็ นที่จะทํา
ความเข้าใจว่าหน่ วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอาจจะมีสิทธิ์ที่จะออกคําร้องขอเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บงั คับใช้กบั ลูกค้า เช่น บริ ษทั ที่
ทําธุรกิจอยูใ่ นประเทศ X อาจจะตกอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดทางกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลแม้วา่ เนื้อหานั้นจะถูกจัดเก็บอยูใ่ นประเทศ Y ก็ตาม ซึ่งโดย
ปกติแล้วหน่วยงานของรัฐบาลที่ประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลขององค์กรก็จะทําคําร้องขอข้อมูลไปยังองค์กรนั้นโดยตรงมากกว่าจะส่ งคําร้องไปยังผู ้
ให้บริ การในระบบคลาวด์
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ประเทศส่ วนใหญ่จะมีการบัญญัติกฎหมายให้อาํ นาจหน่วยงานที่บงั คับใช้กฎหมายและหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ในความ
เป็ นจริ งแล้ว ประเทศต่างๆ เหล่านี้มีข้ นั ตอน (รวมไปถึงสนธิสัญญาความร่ วมมือทางกฎหมายร่ วมกัน - Mutual Legal Assistance Treaties) เพื่อ
อํานวยการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่นๆ เมื่อได้มีการดําเนินการทางกฎหมายเพื่อร้องขอข้อมูลอย่างเหมาะสม (เช่น การกระทําที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรม) อย่างไรก็ตาม พึงทราบว่ากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นกําหนดให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่จะทําคําร้องขอนั้นจะต้องดําเนินการ
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ให้เป็ นที่พอใจเสี ยก่อน เช่น หน่วยงานของรัฐที่ตอ้ งการจะเข้าถึงข้อมูลอาจจะต้องแสดงถึงเหตุผลที่เหมาะสมใน
การที่จะขอเข้าถึงเนื้อหาและอาจจะต้องมีคาํ สั่งศาลหรื อหมายค้นเพื่อการนี้
หลายประเทศมีกฎหมายเข้าถึงข้อมูลซึ่งมีข้ ึนเพื่อบังคับใช้นอกอาณาเขตของประเทศ ตัวอย่างเช่น กฎหมายสหรัฐอเมริ กาที่ขยายเขตอํานาจรัฐซึ่งมักจะ
อ้างถึงบ่อยๆ ในบริ บทเกี่ยวกับบริ การของคลาวด์ก็คือ รัฐบัญญัติวา่ ด้วยความรักชาติ (the U.S. Patriot Act) โดยรัฐบัญญัติดงั กล่าวจะคล้ายคลึงกับ
กฎหมายในประเทศที่พฒั นาแล้วอื่นๆ ซึ่งยินยอมให้รัฐบาลนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการสอบสวนในส่ วนที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายระหว่าง
ประเทศและประเด็นข่าวกรองต่างประเทศอื่นๆ คําร้องขอเพื่อเข้าถึงเอกสารภายใต้รัฐบัญญัติวา่ ด้วยความรักชาติน้ ีกาํ หนดให้ตอ้ งมีคาํ สั่งศาลซึ่งบ่งชี้วา่
คําร้องขอนั้นเป็ นไปตามกฎหมาย รวมไปถึงว่าคําขอนั้นเกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่ถูกกฎหมาย รัฐบัญญัติวา่ ด้วยความรักชาติดงั กล่าวมักจะบังคับใช้
กับทุกๆ บริ ษทั ซึ่งประกอบธุรกิจอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาโดยไม่คาํ นึงถึงว่าจะได้จดั ตั้งที่ใด และ/หรื อ มีการดําเนิ นธุรกิจทัว่ โลกหรื อไม่ รวมไปถึงไม่คาํ นึง
ว่าข้อมูลจัดเก็บอยูใ่ นระบบคลาวด์ ในศูนย์ขอ้ มูลพิเศษแบบ on-site data center หรื อในประวัติบนั ทึกที่เป็ นกายภาพหรื อไม่ก็ตาม นัน่ หมายความว่า
บริ ษทั ที่มีสาํ นักงานใหญ่หรื อปฏิบตั ิการนอกสหรัฐอเมริ กาแต่ได้ทาํ ธุรกิจอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาด้วย อาจจะตกอยูภ่ ายใต้รัฐบัญญัติวา่ ด้วยความรักชาติน้ ี
ด้วยเหตุผลจากการประกอบธุรกิจของตน
นโยบาย AWS ว่ าด้วยการอนุญาตให้ รัฐบาลเข้ าถึงเนื้อหา
AWS ระมัดระวังในการรักษาความปลอดภัยของลูกค้าและจะไม่เปิ ดเผยหรื อเคลื่อนย้ายข้อมูลเมื่อได้มีคาํ ขอจากรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาหรื อรัฐบาลอื่นๆ
เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายให้ตอ้ งเปิ ดเผย จึงต้องปฏิบตั ิตามและผูกพันตามคําสั่ง เช่น ตามหมายศาลหรื อคําสั่งศาล หรื อ
ข้อกําหนดโดยกฎหมายที่บงั คับใช้ โดยทัว่ ไปแล้วองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐหรื อหน่วยงานกํากับดูแลจะต้องใช้กระบวนการระหว่างประเทศที่เป็ นที่
ยอมรับ เช่น สนธิสัญญาความร่ วมมือทางกฎหมายร่ วมกัน - Mutual Legal Assistance Treaties กับรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาเพื่อขอความร่ วมมือและผูกพัน
ตามคําสั่ง นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิของ AWS คือ ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งเตือนลูกค้าก่อนที่จะได้มีการเปิ ดเผยเนื้อหาของลูกค้าในกรณี ที่เป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ เพื่อที่วา่ ลูกค้าจะสามารถแสวงหาความคุม้ กันจากการเปิ ดเผยได้ทนั เวลา เว้นแต่วา่ จะต้องห้ามตามกฎหมายให้กระทําได้ หรื อมีการบ่งชี้ที่
ชัดเจนถึงการกระทําผิดทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริ การของ AWS สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปเยีย่ มชมได้ที่ช่องทางออนไลน์ร้องขอ
เข้าถึงข้อมูล Amazon Information Requests Portal19

19 https://aws.amazon.com/compliance/amazon-information-requests/
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ประเด็นการรักษาความเป็ นส่ วนตัวและการคุ้มครองข้ อมูล

หลายๆ ประเทศมีกฎหมายที่บญั ญัติข้ ึนเพื่อคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่งบางประเทศก็มีกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลหนึ่งฉบับที่
ครอบคลุม ในขณะที่ประเทศอื่นๆ มีการจัดการการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปด้วยกฎหมายและระเบียบต่างๆ หลาย
ฉบับ แม้วา่ จะมีขอ้ กําหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งรวมไปถึงข้อกําหนดที่เกี่ยวกับเขตอํานาจ ข้อกําหนดที่เกี่ยวกับ
ประเภทธุรกิจและข้อกําหนดที่เกี่ยวกับเนื้อหาอันเป็ นการเฉพาะ ในกฎหมายที่หลากหลายเหล่านี้ก็จะมีประเด็นร่ วมภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่ลูกค้าควรพิจารณา ซึ่งยึดตามและสอดคล้องกับวงจรชีวติ ของข้อมูลส่ วนบุคคล
เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์และจัดการกับข้อกําหนดด้านความเป็ นส่ วนตัวและการคุม้ ครองข้อมูลเมื่อใช้ AWS ในการจัดเก็บและประมวล
เนื้อหาซึ่งมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลอยู่ AWS ได้นาํ เสนอขั้นตอนต่างๆ ของวงจรชีวติ ของข้อมูล ระบุขอ้ ควรพิจารณาที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนและ
ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องว่าบริ การ AWS นั้นได้มีการปฏิบตั ิการอย่างไร
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลหลายฉบับได้มีการกําหนดความรับผิดชอบโดยยึดจากปฏิสัมพันธ์กบั ข้อมูลส่ วนบุคคล ระดับการเข้าถึงและควบคุมข้อมูล
ส่ วนบุคคลที่บุคคล หน่วยงานหรื อองค์กรมีกบั ข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นๆ วิธีการหนึ่งที่ใช้ปฏิบตั ิ ก็คือ การจําแนกระหว่างผูค้ วบคุมข้อมูล ผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลและตัวเนื้อหาหรื อเจ้าของข้อมูล ซึ่งคําจํากัดความของเนื้อหาที่ใช้น้ นั อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเขตอํานาจ และการจําแนกใน
กฎหมายบางฉบับก็อาจจะไม่ชดั เจนเสมอกันโดย AWS นั้นตระหนักดีว่าบริ การของตนได้ถูกใช้ในหลายๆ บริ บทที่แตกต่างกันเพื่อการประกอบ
ธุรกิจที่หลากหลาย และอาจมีคู่สัญญาที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้องในวงจรชีวติ ของข้อมูลส่ วนบุคคลในเนื้อหาของลูกค้าที่ได้มีการจัดเก็บและการ
ประมวลผลโดยใช้บริ การของ AWS นี้ และเพื่อความเข้าใจง่าย ทาง AWS ได้จดั ทําตารางแนะนําด้านล่างนี้ข้ ึน โดยยึดสมมติฐานที่เกี่ยวกับเนื้อหา
ของลูกค้าที่ถูกจัดเก็บและประมวลผลโดยใช้บริ การของ AWS ว่าลูกค้าจะ:
• จัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลจากผูใ้ ช้หรื อบุคคลอื่นๆ (เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล) และกําหนดวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการและจะใช้ขอ้ มูล
ส่ วนบุคคล
• มีความสามารถในการควบคุมการเข้าถึง ปรับเปลี่ยน และใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
• จัดการความสัมพันธ์กบั บุคคลว่าข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับใคร (ซึ่งในหัวข้อนี้อา้ งถึงเว่าป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล) รวม
ไปถึงการสื่ อสารกับเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลให้เป็ นไปตามข้อกําหนดการเปิ ดเผยและความยินยอมที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งนัน่ หมายถึงว่าลูกค้าเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลเนื่องด้วยลูกค้าเป็ นผูค้ วบคุมเนื้อหาและตัดสิ นใจเกี่ยวกับการรักษาเนื้อหานั้น รวมไปถึง
การกําหนดผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ประมวลเนื้อหาในนามของตนได้ ในขณะเดียวกัน AWS นั้นก็จะปฏิบตั ิหน้าที่ในลักษณะของผูป้ ระมวลผลข้อมูล
เนื่องจาก AWS ใช้เนื้อหาของลูกค้าเพื่อใช้ในการให้บริ การเฉพาะในส่ วนที่ลูกค้าเลือกเท่านั้นโดยที่ AWS มิได้ใช้เนื้อหาของของลูกค้าเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ อนึ่ง พึงรับทราบด้วยว่าคําว่า “ผูป้ ระมวลข้อมูล” และ “ผูค้ วบคุมข้อมูล” นั้นจะมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างมากภายใต้กฎหมาย
ของสหภาพยุโรปและในสมุดปกขาวฉบับนี้มิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายข้อกําหนดของสหภาพยุโรปเป็ นการเฉพาะตัวแต่อย่างใด ลูกค้าที่ตอ้ งการ
คําแนะนําว่าด้วยข้อกําหนดการคุม้ ครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรปซึ่งเกี่ยวข้องกับผูค้ วบคุมข้อมูลและผูป้ ระมวลข้อมวลนั้นควรอ้างอิงจากสมุดปกขาว
การคุม้ ครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป (EU Data Protection Whitepaper)20
ในกรณี ที่ลูกค้าใช้บริ การของ AWS เพื่อประมวลข้อมูลส่ วนบุคคลในนามของและเป็ นไปตามคําสั่งของบุคคลที่สาม (ผูซ้ ่ ึงอาจเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่ วน
บุคคลหรื อเป็ นบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งลูกค้าได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย) ความรับผิดชอบของลูกค้าที่ได้แสดงอยูใ่ นตารางก็จะถือเป็ นความ
รับผิดชอบและบริ หารร่ วมระหว่างลูกค้าและบุคคที่สามนั้น
20 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_EU_Data_Protection_Whitepaper.pdf
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การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

อาจจะมีความเหมาะสมหรื อมีความจําเป็ น
ที่จะต้องแจ้งให้บุคคล (เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล) ให้ได้รับทราบ หรื อขอความ
ยินยอมก่อนที่จะได้มีการจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลซึ่งจะรวมไปถึงการแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูล

ลูกค้ า: ลูกค้าเป็ นผูก้ าํ หนดและควบคุมว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจาก
บุคคลภายนอก เมื่อไหร่ อย่างไรและทําไม และตัดสิ นใจว่าจะให้รวมข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นในเนื้อหาของลูกค้าที่ได้มีการจัดเก็บและประมวลโดยใช้

อาจจะมีขอ้ กําหนดว่าจะจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลจากใครได้บา้ ง
เช่น ข้อกําหนดอาจมีความแตกต่างกันหาก
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจัดเก็บจากบุคคลที่
สามแทนที่จะมาจากบุคคลโดยตรง
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจจะ
ได้รับอนุญาตได้เฉพาะกรณี ที่เป็ นไป
ตามเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อมี
จุดประสงค์ที่เหมาะสม

บริ การของ AWS หรื อไม่ ลูกค้ายังจําเป็ นที่จะต้องรับรองว่าจะได้มีการ
เปิ ดเผยวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บเนื้อหาดังกล่าวให้กบั เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลทราบ รวมถึงรับรองว่าได้รับเนื้อหาที่มาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาต
และใช้ขอ้ มูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ในระหว่างลูกค้าและ AWS นั้น ลูกค้าคือผูท้ ี่มีความสัมพันธ์กบั บุคคล

ต่างๆ ซึ่งลูกค้าได้นาํ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาจัดเก็บเอาไว้อยูใ่ น AWS
เช่นนี้ ลูกค้าจะต้องสื่ อสารโดยตรงกับบุคคลดังกล่าวเพื่อการจัดเก็บและ
การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ลูกค้า และมิใช่ AWS จะเป็ นผูท้ ี่รู้ขอบเขตของการบอกกล่าวหรื อการขอ
ความยินยอมซึ่งลูกค้าได้รับมาจากบุคคลดังกล่าวเพื่อการจัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นด้วยเช่นกัน

AWS: AWS จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล จากบุคคลซึ่งมีขอ้ มูลส่วน

บุคคลอยูใ่ นเนื้อหาที่ลูกค้าได้จดั เก็บหรื อประมวลผลโดยใช้บริ การของ

AWS และ AWS ไม่มีการติดต่อกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น AWS จึง

ไม่จาํ เป็ นและในกรณี น้ ีไม่สามารถที่จะสื่ อสารกับบุคคลดังกล่าวได้

AWS ใช้เนื้อหาของลูกค้าเพื่อจัดให้มีบริ การ AWS ตามที่ลูกค้าแต่ละ
รายเลือกเท่านั้น และ AWS จะไม่ใช้เนื้อหาของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์

อื่นๆ

การใช้และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล

มีแนวโน้มว่าจะมีความเหมาะสมหรื อ
ความจําเป็ นที่จะต้องใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้มี
การจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น
นี่อาจหมายความว่าบุคคล (เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล) จะต้องได้รับแจ้งว่าลูกค้านั้นจะใช้

AWS เป็ นผูใ้ ห้บริ การ
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หากลูกค้าเลือกที่จะให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลรวมอยูใ่ นเนื้อหาของลูกค้าซึ่ง

จัดเก็บอยูใ่ น AWS ลูกค้าจะเป็ นผูค้ วบคุมรู ปแบบและโครงสร้างของ
เนื้อหาและกําหนดว่าเนื้อหาจะได้รับการคุม้ ครองจากการเปิ ดเผยสู่บุคคลที่
ไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไร รวมไปถึงจะให้ขอ้ มูลนั้นไม่ระบุตวั ตนหรื อ
เข้ารหัสลับหรื อไม่
ลูกค้าจะเป็ นผูร้ ู ้วา่ ได้ใช้บริ การของ AWS เพื่อจัดเก็บหรื อประมวลเนื้อหา
ของลูกค้าที่มีอยูใ่ นข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยูด่ ว้ ยหรื อไม่ และด้วยเหตุน้ ี ใน
กรณี ที่จาํ เป็ น ลูกค้าจึงเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นตําแหน่งที่ดีที่สุดที่จะบอกกล่าวบุคคล
เหล่านั้นว่าจะใช้ AWS เป็ นผูใ้ ห้บริ การ

AWS: AWS จะใช้เนื้อหาของลูกค้าเพือ่ จัดให้มีบริ การ AWS ตามที่
ลูกค้าแต่ละรายเลือกเท่านั้น และ AWS จะไม่ใช้เนื้อหาของลูกค้าเพื่อ

วัตถุประสงค์อื่น
การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลออก
นอกประเทศ (Offshoring)

หากได้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลออก
นอกประเทศ ก็อาจจะมีความจําเป็ นหรื อ
เหมาะสมที่จะต้องบอกกล่าวให้กบั บุคคล
นั้น (เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) ทราบถึง
ประเทศที่ลูกค้าจะทําการจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลและหรื อขอความยินยอมเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในพื้นที่ที่จะ
จัดเก็บนั้น
สิ่ งสําคัญที่อาจจะต้องพิจารณาคือการ
คุม้ ครองรักษาความเป็ นส่วนตัวใน
ประเทศซึ่งมีขอ้ มูลส่วนบุคคลนั้นจัดเก็บ
อยู่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ

ลูกค้ า: ลูกค้าสามารถเลือกรี เจี้ยนเดียวหรื อหลายแห่งของ AWS ที่จะใช้

จัดเก็บเนื้อหาของลูกค้าและสามารถที่จะใช้บริ การของ AWS ในรี เจี้ย

นเพียงแห่งเดียวก็ได้ ทั้งนี้ บริ การของ AWS นั้นจัดทําขึ้นเพื่อที่ลูกค้าจะ
ยังคงสามารถควบคุมเนื้อหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยไม่ตอ้ ง
คํานึงว่าลูกค้าจะใช้รีเจี้ยนใดในการจัดเก็บเนื้อหา
ลูกค้าควรพิจารณาว่าจะเปิ ดเผยให้บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึง
ที่ต้ งั ที่ใช้ในการจัดเก็บหรื อประมวลข้อมูลส่วนบุคคลหรื อไม่ และในกรณี ที่
จําเป็ น ลูกค้าจะต้องได้รับความยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ดงั กล่าวในการจัดเก็บ

ประมวลข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างลูกค้าและ AWS นั้น
ลูกค้าคือผูท้ ี่มีความสัมพันธ์กบั บุคคลที่ซ่ ึงเป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง
ลูกค้าได้มีการจัดเก็บเอาไว้ใน AWS ดังนั้นลูกค้าจึงควรเป็ นผูท้ ี่จะต้อง
สื่ อสารโดยตรงกับบุคคลดังกล่าวในประเด็นนี้

AWS: AWS จะจัดเก็บและประมวลเนื้อหาของลูกค้าแต่ละรายในรี
เจี้ยนหนึ่งหรื อรี เจี้ยนต่างๆ ของ AWS โดยใช้บริ การซึ่งลูกค้าเลือก
เท่านั้น และ AWS จะไม่เคลื่อนย้ายเนื้อหาของลูกค้าโดยมิได้รับความ
ยินยอมจากลูกค้าเสี ยก่อน ยกเว้นในกรณี ที่กฎหมายกําหนด

หน้า 15 ของ 21

Amazon Web Services – การใช้ AWS ในบริบทของการรักษาความเป็ นส่ วนตัวและการคุ้มครองข้ อมูลทั่วไป พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ขั้นตอนของวงจรชีวิตข้ อมูล

คําอธิบายโดยย่ อและตัวอย่ าง

ประเด็นที่ต้องพิจารณา
หากลูกค้าเลือกที่จะจัดเก็บเนื้อหาในมากกว่าหนึ่รีเจี้ยนหรื อให้มีการทํา
สําเนา หรื อให้มีการเคลื่อนย้ายเนื้อหาระหว่างรี เจี้ยนนั้นก็คือสิ่ งที่ลูกค้า
สามารถเลือกได้ โดยที่ลูกค้าจะยังคงควบคุมเนื้อหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไปไม่วา่ เนื้อหานั้นจะได้มีการจัดเก็บและประมวลผลที่ใดก็ตาม
ทัว่ ไป: AWS ได้รับการรับรองโดย ISO 2700121 และได้จดั ให้มีการ
คุม้ ครองงความปลอดภัยที่รัดกุมให้กบั ลูกค้าทุกรายไม่วา่ จะได้มีการจัดเก็บ
เนื้อหาของลูกค้าอยูใ่ นภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่ใดก็ตาม

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคล

การดําเนินการคุม้ ครองการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นสิ่ ง
สําคัญ

ลูกค้ า: ลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยภายในระบบ
คลาวด์ รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยเนื้อหาของตน (และข้อมูลส่วน
บุคคลที่รวมอยูใ่ นเนื้อหาของตน)

AWS: AWS เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดการความปลอดภัยของระบบ

คลาวด์ สําหรับรายการมาตรการความปลอดภัยซึ่งถูกกําหนดและสร้างขึ้น
ให้เป็ นหัวใจสําคัญของโครงสร้างพื้นฐานและบริ การระบบคลาวด์ของ

AWS นั้น โปรดอ่านสมุดปกขาวของบริ ษทั เรื่ องภาพรวมของขั้นตอนการ
รักษาความปลอดภัย (Overview of Security Processes) ทั้งนี้
ลูกค้าสามารถที่จะตรวจสอบการควบคุมความปลอดภัยที่มีอยูข่ อง AWS
ผ่านหนังสื อรับรองและรายงานของ AWS รวมไปถึงรายงานการควบคุม
ระบบและองค์กร (AWS System & Organization Control:
SOC) ของ AWS รายงานฉบับที่ 1 ฉบับที่ 223 และฉบับที่ 324 มาตรฐาน
ISO 2700125 2701726 2701827 ตลอดจนรายงานการปฏิบตั ิตาม PCI
DSS28
22

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลให้ถูกต้อง

บุคคล (เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) อาจมี
ความจําเป็ นที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
รวมไปถึงเพื่อการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก็
ได้

ลูกค้ า: ลูกค้าจะยังคงเป็ นผูค้ วบคุมเนื้อหาที่ได้จดั เก็บและประมวลโดยใช้

บริ การของ AWS รวมไปถึงการควบคุมการรักษาความปลอดภัย และการ
เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าวนั้น นอกจากนี้ ในระหว่างลูกค้าและ

AWS นั้น ลูกค้าเป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์กบั บุคคลผูซ้ ่ึงเป็ นเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคลที่ได้รวมอยูใ่ นเนื้อหาของลูกค้าที่จะจัดเก็บและประมวลผลโดย
ใช้บริ การของ AWS ดังนั้น ลูกค้าจึงเป็ นผูท้ ี่เหมาะสมที่จะประสานกับ

21 http://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/
22 https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
23 http://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/

24 http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/soc3_amazon_web_services.pdf
25 http://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/
26 http://aws.amazon.com/compliance/iso-27017-faqs/
27 http://aws.amazon.com/compliance/iso-27018-faqs/

28 https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/
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ขั้นตอนของวงจรชีวิตข้ อมูล

คําอธิบายโดยย่ อและตัวอย่ าง

ประเด็นที่ต้องพิจารณา
บุคคลดังกล่าวเพื่ออนุญาตให้มีการเข้าถึง หรื อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลซึ่ง
รวมอยูใ่ นเนื้อหาของลูกค้าได้

AWS: AWS จะใช้เนื้อหาของลูกค้าเพือ่ ให้บริ การ AWS ซึ่งเลือกโดย
ลูกค้าแต่ละรายให้กบั ตนเองเท่านั้น และ AWS จะไม่ติดต่อกับบุคคลผูซ้ ่ ึง

เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมอยูใ่ นเนื้อหาของลูกค้าที่ได้มีการจัดเก็บ
และประมวลผลโดยใช้บริ การของ AWS ด้วยเหตุน้ ีและจากระดับความ

ควบคุมที่ลูกค้ามีต่อเนื้อหาของลูกค้า ทําให้ AWS ไม่จาํ เป็ นและในกรณี น้ ี
ไม่สามารถที่จะอนุญาตให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรื อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคลได้
การรักษาคุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

การสร้างความมัน่ ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมี
ความแม่นยําเป็ นสิ่ งสําคัญ และจะต้องรักษา
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลเอาไว้

ลูกค้ า: เมื่อลูกค้าเลือกที่จะจัดเก็บหรื อประมวลผลเนื้อหาซึ่งรวมข้อมูลส่วน

บุคคลโดยใช้บริ การของ AWS ลูกค้าสามารถควบคุมคุณภาพของเนื้อหา
และยังเป็ นผูค้ วบคุมการเข้าถึงและการแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องได้อยู่ นัน่
หมายความว่าลูกค้าจะต้องทําตามขั้นตอนที่จาํ เป็ นเพื่อที่จะสร้างความมัน่ ใจ
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมอยูใ่ นเนื้อหาของลูกค้านั้นจะมีความแม่นยํา
สมบูรณ์และไม่สร้างความสับสน รวมไปถึงการทําข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั
ด้วย

AWS: รายงาน AWS SOC 1 ประเภทที่ 2 มีการควบคุมซึ่งได้มีการ
รับประกันว่าจะรักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลเอาไว้ในทุกๆ
ขั้นตอนรวมไปถึงการถ่ายโอน การเก็บรักษา และการประมวลผลข้อมูล
ในระดับที่สมเหตุสมผล

การลบทิ้งหรื อการแยกการระบุอตั
ลักษณ์ออกจากข้อมูลส่วนบุคคล

โดยปกติขอ้ มูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ถูกเก็บ
นานกว่าที่กาํ หนดเอาไว้ตามวัตถุประสงค์
ของการจัดเก็บข้อมูล และให้เป็ นไปตาม
กฎหมายกํากับการเก็บข้อมูล

ลูกค้ า: มีเพียงลูกค้าเท่านั้นที่ทราบเหตุผลในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่

รวมอยูใ่ นเนื้อหาของลูกค้าที่เก็บอยูใ่ น AWS และมีเพียงลูกค้าที่ทราบว่า
เมื่อไหร่ ที่ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามกําหนดกฎหมาย
อีกต่อไป โดยลูกค้าควรที่จะลบทิ้งหรื อไม่ระบุอตั ลักษณ์ขอ้ มูลส่วนบุคคล
เมื่อไม่จาํ เป็ นต้องใช้แล้ว

AWS: บริ การของ AWS ให้ลูกค้าสามารถควบคุมการที่จะลบเนื้อหา
ทิง้ ตามที่ได้อธิ บายไว้ในเอกสาร AWS Documentation29

29 https://aws.amazon.com/documentation/
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การละเมิดความเป็ นส่ วนตัว
จากการที่ลูกค้าจะยังคงเป็ นผูค้ วบคุมเนื้อหาเมื่อใช้บริ การของ AWS ดังนั้นแล้ว ลูกค้าจึงมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบการละเมิดความเป็ นส่ วนตัวใน
พื้นที่ของตนเองและจะต้องแจ้งหน่ วยงานกํากับดูแลและบุคคลที่ได้รับผลกระทบตามที่กาํ หนดเอาไว้ภายใต้กฎหมายที่บงั คับใช้ โดยลูกค้าเป็ นผู ้
เดียวเท่านั้นที่จะสามารถรับผิดชอบหน้าที่น้ ี
การเข้ารหัส AWS ของลูกค้านั้นเป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนในการอธิบายว่าทําไมลูกค้าจึงเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นตําแหน่งที่ดีกว่า AWS ในการที่จะรับผิดชอบหน้าที่
ดังกล่าว
ลูกค้าเป็ นผูค้ วบคุมการเข้ารหัสและกําหนดว่าใครที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบัญชี AWS ของตนได้ ทั้งนี้ AWS ไม่สามารถทราบรหัสลับ หรื อทราบ
ว่าใครได้รับอนุญาต หรื อใครไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีได้ ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกค้าในการที่จะตรวจสอบการใช้ การใช้
ในทางที่ไม่ชอบ การเผยแพร่ รหัสลับ หรื อการทํารหัสลับหาย
ในบางเขตอํานาจของประเทศต่างๆ มีการกําหนดบังคับให้แจ้งบุคคลหรื อหน่วยงานกํากับดูแลในกรณี ที่มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อการ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล และมีบางสถานการณ์ทกี่ ารแจ้งเตือนให้บุคคลรับทราบเป็ นวิธีที่จะลดความเสี่ ยงที่ดีที่สุดถึงแม้จะมิได้เป็ นข้อบังคับตาม
กฎหมายก็ตาม ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเป็ นผูป้ ระเมินว่าเมื่อใดที่เหมาะสมหรื อจําเป็ นที่จะแจ้งต่อบุคคลดังกล่าวและกระบวนการที่จะต้องดําเนินการในการ
แจ้งเตือน
ประเด็นอื่นๆ
สมุดปกขาวนี้ไม่ได้ระบุถึงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความเป็ นส่ วนตัวหรื อการคุม้ ครองข้อมูลฉบับใดฉบับหนึ่งโดยเฉพาะ ลูกค้าจึงควรพิจารณา
ข้อกําหนดที่เป็ นการเฉพาะซึ่งต้องปรับใช้กบั ตน รวมไปถึงข้อกําหนดเฉพาะทางธุรกิจต่างๆ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการรักษาความเป็ น
ส่ วนตัวและการคุม้ ครองข้อมูลที่บงั คับใช้กบั ลูกค้านั้นจะขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ รวมไปถึงสถานประกอบธุรกิจของลูกค้า ประเภทธุรกิจที่ดาํ เนินการ
ประเภทของเนื้อหาที่ลูกค้าประสงค์ที่จะจัดเก็บ เนื้อหานั้นมาจากที่ใดและจากใคร และเนื้อหานั้นจะได้ทาํ การจัดเก็บที่ไหน
ลูกค้าที่มีความกังวลเกี่ยวกับหน้าที่การรักษาความเป็ นส่ วนตัวตามกฎหมายควรที่จะศึกษาและทําความเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้กบั ตน
และหาคําแนะนําที่เหมาะสม
ส่ วนท้ ายของเนื้อหานี้
สําหรับ AWS แล้ว การรักษาความปลอดภัยเป็ นสิ่ งที่ AWS ให้ความสําคัญที่สุด AWS ให้บริ การกับลูกค้านับล้านราย รวมไปถึงบริ ษทั ต่างๆ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐในมากกว่า 190 ประเทศ นอกจากนี้ ลูกค้าของ AWS ยังรวมไปถึงผูใ้ ห้บริ การทางการเงินและผูใ้ ห้บริ การ
สาธารณสุ ขซึ่งให้ความไว้วางใจAWS ให้ดูแลข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนที่สุด
บริ การ AWS ออกแบบขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามีความยืดหยุน่ ในการที่จะกําหนดและใช้ตามความประสงค์ของตน การควบคุมเนื้อหาของตน รวมไปถึงการ
เลือกว่าจะจัดเก็บที่ไหนและจัดเก็บอย่างไร และใครสามารถเข้าถึงได้บา้ ง ลูกค้าของ AWS สามารถที่จะสร้างการใช้และการจัดเก็บเนื้อหาที่มีความ
ปลอดภัยอยูใ่ น AWS ได้ดว้ ยตนเอง
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ข้ อมูลเพิม่ เติม

เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าใจเพิ่มเติมว่าจะรับมือกับข้อกําหนดเกี่ยวกับการรักษาความเป็ นส่ วนตัวและการคุม้ ครองข้อมูลได้อย่างไรนั้น ลูกค้า
สามารถที่จะอ่านสมุดปกขาวว่าด้วยความเสี่ ยง การปฏิบตั ิตาม และการรักษาความปลอดภัย แนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ รายการตรวจสอบและแนวทางซึ่ง
บริ ษทั รวบรวมและเผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของ AWS เอกสารเหล่านี้สามารถพบได้ที่ http://aws.amazon.com/compliance และ
http://aws.amazon.com/security.
ณ วันที่ได้เผยแพร่ เอกสารฉบับนี้ AWS ยังมีสมุดปกขาวเกี่ยวกับการรักษาความเป็ นส่ วนตัวและการคุม้ ครองข้อมูลของประเทศและภูมิภาคดังต่อไปนี้:
สหภาพยุโรป 30
เยอรมัน31
ออสเตรเลีย32
ฮ่องกง33
ญี่ปุ่น34

มาเลเซีย35
นิวซีแลนด์36
ฟิ ลิปปิ นส์37
สิ งคโปร์38

อ่านเพิม่ เติม

AWS ยังได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถที่จะเรี ยนรู ้การออกแบบพัฒนาและการใช้งาน AWS ในระบบคลาวด์ให้มีประสิ ทธิภาพ
ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน และเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในการใช้บริ การของ AWS ทางบริ ษทั ยังได้จดั ให้มีวีดีโอคู่มือการสอน39 แล็บแบบเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง40 และห้องเรี ยนที่มผี สู ้ อน41 ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึ กอบรมของ AWS ได้ที่: http://aws.amazon.com/training/
ใบรับรองของ AWS เป็ นการรับรองถึงทักษะและความรู ้ทางเทคนิคที่เป็ นเลิศในการใช้เทคโนโลยีของ AWS เพื่อสร้างแอพพลิเคชัน่ บนคลาวด์ที่
ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองของ AWS นั้นจะมีอยูท่ ี่: http://aws.amazon.com/certification/
หากท่านประสงค์จะขอรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ AWS ที่: https://aws.amazon.com/contact-us/ หรื อติดต่อผูแ้ ทน AWS ซึ่งรับผิดชอบบัญชีของ
ท่าน
30 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_EU_Data_Protection_Whitepaper.pdf
31 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/German_Data_Protection_Whitepaper.pdf
32 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Australian_Privacy_Considerations.pdf
33 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Hong_Kong_Privacy_Considerations.pdf
34 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Japanese_Privacy_Considerations.pdf
35 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Malaysian_Privacy_Considerations.pdf
36 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_New_Zealand_Privacy_Considerations.pdf
37 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Philippines_Privacy_Considerations.pdf
38 https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Using_AWS_in_the_context_of_Singapore_Privacy_Considerations.pdf
39 https://www.aws.training/
40 https://aws.amazon.com/training/self-paced-labs/
41 https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/
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รายการแก้ไขปรับปรุงของเอกสาร
วันที่

รายละเอียด

กันยายน พ.ศ. 2559

การตีพิมพ์ครั้งที่ 1

ธันวาคม พ.ศ. 2559

การตีพิมพ์ครั้งที่ 2

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การตีพิมพ์ครั้งที่ 3

พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การตีพิมพ์ครั้งที่ 4
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