บีเ อสเอเผยผลการจัด อันดับ ด้ า นคลาวด์ คอมพิว ติ ง ประเทศไทยรั ง
อันดับ 19 จาก 24 ประเทศ
 ขยับตํา แหน่ งดี ขนจากอั
ึ
นดั บ 21 ในปี 2559 ผลจากการปรั บ ปรุ งกฎหมาย
เกียวกับอาชญกรรมไซเบอร์ และการคุ้มครองทรัพย์ สินทางปั ญญา
กรุ ง เทพมหานคร, 7 มีน าคม 2561 – บี เ อสเอ  พัน ธมิ ต รซอฟต์ แ วร์ เผยแพร่ รายงาน “Global Cloud
Computing Scorecard” ประจํ า ปี พ.ศ. 2561 ซึงเป็ นรายงานที ดี ที สุด ฉบับ หนึงของบี เ อสเอ ที ประเมิ น
คุณภาพนโยบายของประเทศต่ างๆ ทัวโลก ว่า เป็ นนโยบายทีสนับสนุนการเติ บโตของคลาวด์ ค อมพิ วติงได้ ดี
มากน้ อยเพียงใด ในครังนี ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที 19 จากทังหมด 24 ประเทศ ขยับตําแหน่งดีขนึ
เล็กน้ อย จากอันดับที 21 ในปี พ.ศ. 2559 แสดงให้ เห็นว่าสิงแวดล้ อมด้ านกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศ
ไทยยัง คงพัฒ นาอย่ า งต่อ เนื อง เพื อส่งเสริ ม การเติ บ โตของนวัต กรรมคลาวด์ ค อมพิ วติ ง ถึงแม้ จ ะยัง คงขาด
กฎหมายและกฎระเบียบในบางเรืองทีมีความสําคัญ
รายงาน "Global Cloud Computing Scorecard" ประจําปี พ.ศ. 2561 เป็ นรายงานชินใหม่ล่าสุด ทีจัดอันดับ
การเตรี ยมความพร้ อมของประเทศต่างๆ เพือเปิ ดรับบริ การบนคลาวด์ ทีขับเคลือนโดยเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพิวติง รวมถึงส่งเสริมการเติบโตของบริการเหล่านัน รายงานชินนียังได้ ปรับปรุ งวิธีการทีใช้ ในการวิเคราะห์
ทํา ให้ ได้ ผลลัพ ธ์ ที ดีขึนกว่า เดิ ม โดยสะท้ อนให้ เ ห็น นโยบายทีดี ทีช่ วยให้ คลาวด์ คอมพิ วติ งมี การเติบ โตอย่ า ง
รวดเร็วในช่วงห้ าปี ทีผ่านมา ได้ แก่ กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายด้ านความมันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ รวมถึงโครงสร้ างพืนฐานด้ านบรอดแบนด์
ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศส่วนใหญ่ ยังคงเดินหน้ าปรับปรุ งกฎหมายและกฎระเบียบ แต่ยังคงมีบางประเทศทีมี
ความล่าช้ าในเรืองนี ประเทศเยอรมันนีถูกจัดอยู่ในอันดับสูงสุด เนืองจากมีนโยบายด้ านความมันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ ในระดับประเทศ และมีการส่งเสริมการค้ าเสรี ตามมาด้ วยญี ปุ่ นและสหรัฐอเมริ กา ในขณะทีรัสเซีย จีน
อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็ นกลุม่ ประเทศทีไม่มีการรับเอาแนวทางสากลมาปรับใช้ เพือส่งเสริ มการเติบโตของ
คลาวด์คอมพิวติง

รายงาน “Global Cloud Computing Scorecard” ประจําปี พ.ศ. 2561 ยังพบประเด็นสําคัญ ได้ แก่


นโยบายก้ าวหน้ าในเรื องการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล และการรั กษาความมันคงปลอดภัย
คือปั จจัยทีแยกประเทศทีถูกจัดให้ อยู่ในอันดับสูง ออกจากประเทศทีถูกจัดให้ อยู่ในอันดับตํา
ประเทศต่างๆ ยังคงเดินหน้ าปรับปรุ งแนวทางการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ให้ มีความทันสมัยอย่าง
ต่อเนือง โดยส่วนใหญ่จะส่งเสริมให้ มีการเคลือนย้ ายของข้ อมูลระหว่างประเทศได้ อย่างเสรี แต่ยังมีอีก
หลายประเทศยัง คงไม่ มี ก ฎหมายคุ้ มครองข้ อมูลส่ว นบุค คลที มี ม าตรการการคุ้ มครองในระดับ ที
เพียงพอ



ประเทศทีเป็ นตลาดเกิดใหม่ ยังคงไม่ มนี โยบายทีส่ งเสริ มคลาวด์ คอมพิวติง ซึงเป็ นสิงทีเหนี ยว
รั งการเติบโตของประเทศเหล่ านัน ตัวอย่างเช่น ประเทศเหล่านีมีกฎระเบียบทีเป็ นอุปสรรคสําคัญ
ต่อผู้ให้ บริ การคลาวด์ คอมพิวติง มีการกําหนดกฎเกณฑ์ เรื องการจัดเก็บของข้ อมูลไว้ ภายในประเทศ
และไม่มีการคุ้มครองด้ านความมันคงปลอดภัยไซเบอร์



การไม่ ยอมรั บแนวทางและข้ อตกลงสากล เป็ นปั จจัยทีชะลอการเติบโตของประเทศเศรษฐกิจ
สําคัญๆ มาตรฐาน วิธีปฏิ บัติเกียวกับการรับ รองและการทดสอบทางเทคโนโลยี ทีเป็ นที ยอมรับใน
ระดับสากล มีสว่ นช่วยปรับปรุงความมันคงปลอดภัยสําหรับเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติงให้ ดีขนึ แต่มี
บางประเทศทีไม่ยอมรับมาตรฐานและวิ ธีปฏิ บัติที ดีเหล่านัน โดยเห็น ว่าไม่สามารถตอบโจทย์ ความ
ต้ องการของประเทศตนได้



มีบางประเทศทีใช้ นโยบายภายในของตนเอง ซึงจะทําให้ เสียโอกาส นโยบายทีกําหนดให้ มีการ
จัดเก็บข้ อมูลไว้ ภายในประเทศ คือ อุปสรรคกีดขวางการเติบโตของคลาวด์ คอมพิวติง ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดภายในประเทศ ในด้ านต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย



การเพิมความสําคัญให้ กับความพร้ อมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) และการขยายบรอด
แบรนด์ จะนําไปสู่ผลลัพธ์ ทีดี ประเทศและองค์กรธุรกิจจําเป็ นต้ องมีการเข้ าถึงเครื อข่ายทีทรงพลัง
เพือเพิมความสามารถในการใช้ ประโยชน์ จากคลาวด์ คอมพิวติง เพือการเติบโตขององค์ กรธุรกิจและ
ประเทศ ในขณะทีประเทศส่วนใหญ่ ยังคงเดินหน้ าปรับปรุ งการเข้ าถึงบรอดแบนด์ แต่กลับมีความไม่
ต่อเนืองในความพยายามดังกล่าว

จุดมุ่งหมายของรายงานฉบับนี คือ สร้ างโอกาสในการหารื อร่ วมกันระหว่างผู้กําหนดนโยบาย และผู้ให้ บริ การ
คลาวด์ คอมพิวติง โดยการตรวจสอบสิงแวดล้ อมด้ านกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศต่างๆ 24 ประเทศ
การหารือร่วมกันสามารถช่วยพัฒนารูปแบบของกฎหมายและกฎระเบียบ ทีสอดรับกันระหว่างประเทศต่างๆ ซึง
จะช่วยให้ คลาวด์คอมพิวติงสามารถเติบโตต่อไปได้

“รายงาน “Global Cloud Computing Scorecard” ประจําปี พ.ศ. 2561 คือเครื องมือทีสามารถช่วยให้ ประเทศ
ต่างๆ ทําการประเมินความพร้ อมด้ านนโยบายและกฎหมายได้ ด้วยตัวเอง และช่วยให้ สามารถตัดสินใจในทาง
ปฏิ บัติที จํ า เป็ น เพื อส่ง เสริ ม การเติ บโตของคลาวด์ คอมพิ วติ งต่อ ไป” วิ ค ตอเรี ย เอสพิ เนล ประธานและ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารของบีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์ แวร์ กล่ าว
“ในวันนี เทคโนโลยีค ลาวด์ คอมพิ ว ติงทํา ให้ ทุก คนสามารถเข้ าถึงเทคโนโลยี ที ก่อ นหน้ า นีมี ไว้ เฉพาะสําหรั บ
องค์กรขนาดใหญ่เท่านัน นําไปสูก่ ารติดต่อสือสารกันได้ มากขึน รวมถึงส่งเสริ มให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ ประเทศที
สนับสนุนการเคลือนย้ ายของข้ อมูลระหว่างประเทศได้ อย่างเสรี มีมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์
ด้ วยเทคโนโลยีและวิธีการทีนําสมัย มีการคุ้มครองทรัพย์ สินทางปั ญญาอย่างมีประสิทธิ ภาพ และมีโครงสร้ า ง
พืนฐานด้ า นเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ทีมันคง จะยัง คงได้ รับ ประโยชน์ ในเชิงธุรกิจจากคลาวด์ คอมพิวติ ง
เช่นเดียวกับพลเมืองของประเทศเหล่านันทีจะได้ รับประโยชน์จากคลาวด์คอมพิวติงเช่นกัน”
ท่านสามารถติดตามรายงาน “Global Cloud Computing Scorecard” ประจําปี พ.ศ. 2561 ฉบับเต็ม และ
คะแนนและผลการจัดอันดับของประเทศต่างๆ ทัง 24 ประเทศรวมถึงข้ อมูลสําคัญของรายงานฉบับนี ได้ ที
www.bsa.org/cloudscorecard.
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