
เว็บบริการพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ 
   Cloud computing ก ำลังเป็นกระแสนิยมของชำว IT หรือชำว Office สมัยใหม่ บำงท่ำนอำจจะยัง
ไม่รู้ตัวด้วยซ้ ำไปว่ำตัวเองนั้นก ำลังใช้งำน Cloud computing อยู่จึงอำจจะไม่ทรำบบน Cloud computing 
นั้นมีอะไรให้บริกำรและจะเลือกใช้บริกำรอะไรได้บ้ำง  ส่วนบรรดำสมำชิก Cloud ทั้งหลำยนั้น ต่ำงก็จะทรำบ
กันดีว่ำ Cloud computing มีอะไรให้บริกำรและเลือกที่ใช้บริกำรอะไรได้บ้ำง ในบทควำมนี้จะเป็นประโยชน์
ส ำหรับชำว Office สมัยใหม่ที่นิยมกำรใช้ IT และพยำยำมน ำ นวัตกรรมใหม่ๆ มำประยุกต์ใช้ในงำนของตัวเอง
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำน หรือย่ำงน้อยก็เพ่ือควำมสะดวกต่อกำรท ำงำน ตัวอย่ำง Cloud computing 
เช่นกำรฝำกข้อมูลต่ำงๆ ไว้บน Cloud เผื่อกรณีลืม พวก USB Flash Drive หรือต้องกำรแชร์ไฟล์งำนเพ่ือส่ง
ให้ใครๆ ช่วยแก้ไขให้ อย่ำงนี้ก็สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ด้วยบริกำรของ Cloud Computing หรือหำกจะบอก
เฉพำะเจำะจงลงไปบริกำรนี้ก็คือ Cloud Storage นั่นเองให้นึกถึงภำพคือ มีพ้ืนที่ส ำหรับให้เรำเก็บข้อมูลต่ำงๆ
ไว้โดยไม่ว่ำเรำจะอยู่ที่ไหนขอให้มี Internet ก็สำมำรถส่งข้อมูลนั้นไปเก็บไว้ได้ ส่วนฝั่งที่จะเรียกใช้ข้อมูลก็
เช่นกันไม่ว่ำจะอยู่ที่ไหนขอให้มีกำรเชื่อมต่อ internet ก็สำมำรถเรียกใช้ข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลำ ดังที่ได้กล่ำวไป
ข้ำงต้นหำกลืมอุปกรณ์เก็บข้อมูลงำนก็สำมำรถด ำเนินต่อไปได้  ลองมำดูกันว่ำ Cloud Storage มีให้บริกำรที่
เว็บไซต์อะไรบ้ำง  
  อันแรกคือ Skydrive เป็นพ้ืนทีส่ ำหรับฝำกไฟล์ อันนี้ฟรี มีพ้ืนที่ส ำหรับให้เก็บไฟล์ขนำด 7 กิกะไบต์ 
เป็นบริกำรจำก Microsoft ซ่ึงควำมจริงแล้ว มีพ้ืนทีใ่ห้ถึง 25 กิกะไบต์ อันนี้เจ้ำของหรือผู้ใช้จะต้องยืนยันคง
สิทธิ์ พ้ืนที่ 25 กิกะไบต์ ไว้เท่ำนั้น ผู้ใช้ท่ำนใดที่มี Hotmail.com , msn.com , windowslive.com , 
live.com อยู่แล้วท่ำนสำมำรถใช้บริกำรของ Skydrive ได้ทันที โดยสำมำรถใช้งำนผ่ำนทำงเว็บ 
skydrive.live.com  โดยใช้ Internet Explorer  ของ Windows เปิดใช้ได้เลย   

 

  บริกำรของ Skydrive  สำมำรถ sync กับ แอพพลิเคชั่นของ WindowsPhone , iPhone , iPad ได้
ด้วย  สำมำรถ แชร์รูปภำพได้ แก้ไขเอกสำรจำกไฟล์  Microsoft Office ทำงออนไลน์ได้ด้วย  

 

 

 



   บริกำรของ Dropbox (https://www.dropbox.com) 

  
  บริกำรของ Dropbox นั้นกำรเข้ำใช้งำนครั้งแรกนั้นจะต้องดำวน์โหลดโปรแกรมตำมค ำแนะน ำครับ 
Free for Windows, Mac, Linux, and Mobile ก็เลือกเอำตำมควำมต้องกำรใช้งำน จำกนั้นก็ท ำตำม
ค ำแนะน ำของโปรแกรม หำกสมัครผ่ำนทำงเว็บไซต์ dropbox เองจะได้เนื้อที่ฟรี 2 กิกะไบต์  

 

  หำกท ำภำรกิจตำมที ่dropbox แนะน ำ อันนี้สำมำรถได้พ้ืนที่เพ่ิมอีก 250 เม็กกะไบต์ ไปเรื่อยๆ และ
ถ้ำชวนเพื่อนสมัคร dropbox ผ่ำนลิงค์ของเรำเรำก็จะได้พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดประมำณ 16 กิกะไบต์ กัน
เลยทีเดียว จุดเด่น dropbox ก็คือรองรับกำร Sync ไฟล์ ผ่ำนหลำยแพลตฟอร์มทั้ง iOS , Android , 
Windows , Mac และ Linux แต่ถ้ำหำกผู้ใช้ซื้อพวกอุปกรณ์ HTC One Series ก็จะได้พ้ืนที่เพ่ิมทันที 25 
กิกะไบต์ เป็นเวลำ 2 ปี หรือซื้อ Samsung Galaxy SIII   ก็มีแถม Dropbox ให้ 50 กิกะไบต์ เป็นระยะเวลำ 
2 ป ีเป็นต้น 

 

 

 

 



 

  บริกำรของ Box (www.box.com) รำยนี้ต้องสมัครเป็นสมำชิกของ Box ก่อน 

  

  บริกำรของ Box  จะให้พ้ืนที่ฟรีออนไลน์ถึง 5 กิกะไบต์ แต่ถ้ำสมัครผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆดังนี้เช่น 
โทรศัพท์มือถือ LG ทัง้สมำร์ทโฟน และแท็บเล็ต ที่ติดต้ัง box ได้ , HP Touch Pad , Blackberry Playbook 
, SONY XPERIA Phone , SONY Tablet จะได้พ้ืนที่ 50 กิกะไบต์ ไปเลยจนถึงสิ้นปี โดยเงื่อนไขคือต้องโหลด
แอปพลิเคชั่น และ สมัครบริกำร box แล้วท ำกำร sign in เข้ำกับแอปพลิเคชั่นบนมือถือหรือแท็บเล็ต  ก็จะได้
เนื้อที่ 50 กิกะไบต์  ฟรีๆ ไปถึงสิ้นปี 2012 หลังจำกนั้นก็จะลดเหลือแค่ 5 กิกะไบต ์ข้อเสียของ box  ก็คือยัง
ไม่มีแอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ในกำร sync เวลำอัพโหลด หรือดำวน์โหลดนั้นต้องท ำผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ 
www.box.com บน web browser เท่ำนั้น 
  บริกำรของ iCloud (https://www.icloud.com) 

  

  บริกำรนี้บรรดำสำวก Apple จะรู้จักกันดีกับบริกำรนี้ ซ่ึงเป็นบริกำร SYNC และฝำกไฟล์ บนอุปกรณ์ 
ทั้ง MAC OS และ iOS โดยเฉพำะ มีพ้ืนที่ให้ฟรี 5 กิกะไบต์ อันนี้หำกอยำกได้พ้ืนทีเ่พ่ิมต้องซ้ือ ส่วนใหญ่จะ
ฝำกไฟล์พวกไฟล์งำนส ำหรับ iWork กำร sync แชร์ภำพเข้ำกับอุปกรณ์ iOS ทั้งหลำยเช่น iPhone , iPad , 
iPod Touch และคอมพิวเตอร์แบบ MAC OSX   บริกำรนี้จะมำพร้อมเมื่อสมัคร Apple ID ผ่ำนทำงหน้ำเว็บ
หรือสมัครผ่ำนอุปกรณ์ของค่ำย Apple ทั้งหลำย 

 

 

 



  Google Drive ใช้งำนผ่ำนทำงเว็บบรำวเซอร์ โดยเรียกใช้บริกำรทำง drive.google.com  

 

  เริ่มต้น Google Drive จะให้พ้ืนที่ 5 กิกะไบต ์ส ำหรับชำว Google docs  สำมำรถแก้ไขเอกสำรผ่ำน
ระบบออนไลน์ได้  รองรับกำรอัพโหลดและแชร์ไฟล์ประเภทรูปภำพ คลิปวีดีโอ และกำร sync ไฟล์    ผ่ำน
แอปพลิเคชั่นบน PC ทั้งระบบปฏิบัติกำร windows , mac OSX และ มือถือ Android ส่วน iOS ยังไม่รองรับ 
หำกต้องกำรพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ิมต้องจ่ำยเป็นรำยเดือน 
  Amazon ของ Amazon ใช้ชื่อว่ำ Amazon Cloud Drive รองรับทั้ง Sync ผ่ำนแอปพลิเคชั่น บน 
Windows และ MAC หรือจะอัพโหลดไฟล์ผ่ำนทำงเว็บบรำวเซอร์ก็ได้ Amazon Cloud Drive มีพ้ืนทีใ่ห้ฟรี
คนละ 5 กิกะไบตเ์ช่นกัน สมัครและลองใช้ได้ที่ http://www.amazon.com/clouddrive  

 

  Ubuntu One เป็นบริกำร Cloud Sync ให้บริกำรคล้ำยๆ  พวก Dropbox และ Google Drive 
รองรับกำรอัพโหลดไฟล์บนเว็บบรำวเซอร์ , แอปพลิเคชั่นบนมือถือ iPhone , iPad , Android  แอปพลิเคชั่น
บน Windows และ Ubuntu ซึ่งถ้ำผู้ใช้ติดตั้งระบบปฏิบัติกำรฟรี ตระกูล Linux Ubuntu จะมีแอปพลิเคชั่น
โปรแกรมนี้ติดมำด้วย กำรสมัครสมำชิกนั้นไม่ค่ำใช้จ่ำย และจะมีพ้ืนทีเ่ก็บข้อมูลให้ 5 กิกะไบต์ หำกต้องกำร
พ้ืนที่เพ่ิมต้องซื้อ กท้ังยังใช้ account ที่สมัครนี ้ซ้ือแอปพลิเคชั่นและเพลงออนไลน์บน Ubuntu ได้ด้วย 
  มีทำงเลือกหลำยทำงจริงๆ ส ำหรับกำรน ำไฟล์ข้อมูล ไปฝำกออนไลน์ซึ่งแต่ละแห่งก็มีคุณสมบัติที่
แตกต่ำงกันออกไป เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้เรำสำมำรถฝำก และใช้ไฟล์ผ่ำนทำง cloud computing 
ได้ทุกที่ทุกเวลำ 
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