บริการ VPS คืออะไร

หลายคนรู ้จกั บริ การ Web Hosting ในรู ปแบบของ Shared Hosting หรื อ Dedicated server แต่คงมีหลายคนที่ยงั ไม่เคยรู ้จกั
บริ การ VPS หรื อ Virtual Private Server ซึ่งเป็ นบริ การ Web Hosting อีกรู ปแบบหนึ่งที่น่าสนใจและมีประสิ ทธิภาพสูงใน
การใช้งาน (เมื่อเทียบกับ Shared Hosting ทัว่ ๆ ไป) ทั้งยังมีราคาค่าบริ การที่ไม่สูงเกินไปนักอีกด้วย
สําหรับบริ การ VPS (Virtual Private Server) หรื อ VPS Hosting นั้น แปลความหมายตรงๆ ก็คือบริ การเซิร์ฟเวอร์เสมือน ซึ่ง
จะทําให้สามารถใช้งานเสมือนกับเราใช้งานเซิร์ฟเวอร์ แต่ที่จริ งแล้วเราไม่ได้ใช้งานเครื่ องเซิร์ฟเวอร์น้ นั แต่ผเู ้ ดียว หลักการ
ทําการอธิบายง่ายๆ ได้ดงั นี้ เป็ นการแบ่งพื้นที่ และทรัพยากรต่างๆ ในเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ (เช่น CPU, RAM ฯลฯ) ออกเป็ น
ส่วนๆ โดยใช้โปรแกรม (เช่น VMware, HyperV, Virtuozzo ฯลฯ) และติดตั้ง IP Address ให้แต่ละส่วน หรื อพื้นที่ที่แบ่งให้
ซึ่งเมื่อทําเสร็ จแล้วก็จะทําให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าใช้งานได้โดยผ่าน Remote Desktop Connection หรื อซอร์ฟแวร์ที่ใช้งานการ
จัดการ เมื่อเข้าใช้งาน เราจะเห็นว่าเหมือนกับเข้าเครื่ องเซิร์ฟเวอร์เครื่ องหนึ่งเลยทีเดียว (กรณี ใช้ Remote Desktop
Connection) เพราะจะเห็นหน้า Desktop ของ Windows หลังจากนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั การเลือกใช้งานหรื อ การให้บริ การของผู ้
ให้บริ การ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีการเสนอโปรแกรม Control panel สําหรับบริ หารจัดการเว็บไซต์มาให้ หรื อไม่ก็ติดตั้ง
ให้ใช้งานฟรี (ตามเงื่อนไขที่ผใู ้ ห้บริ การกําหนด) ซึ่งก็จะยิง่ ทําให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นอีก เพราะถ้าเราไม่มีความรู ้ดา้ น
การจัดการ หรื อใช้งาน Windows server ผ่าน Remote Desktop Connection ก็ไม่จาํ เป็ นต้องเข้าใช้งาน เนื่องจากสามารถเข้า
ใช้งาน Control panel ในการจัดสรร แบ่งพื้นที่ กําหนดค่าต่างๆ เพือ่ ให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย เช่นเดียวกับที่เราใช้งาน
Shared Hosting เลยที่เดียว
ข้ อดี
1.มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าบริ การ Shared Hosting เนื่องจากมีการแบ่งทรัพยากรภายในเครื่ องให้ลูกค้าแต่ละรายอย่างชัดเจน
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ทําให้ไม่เกิดปั ญหาจากลูกค้ารายอื่น เหมือนบริ การ Shared Hosting เช่น เมื่อมีเว็บไซต์บางเว็บฯ ใช้งาน RAM ในปริ มาณ
มาก ก็อาจทําให้เว็บไซต์อื่นๆ ได้รับผลกระทบ (เข้าเว็บไซต์ชา้ หรื อใช้งานไม่ได้) ไปด้วย และยังสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพ
บริ การได้ดว้ ยการซื้อบริ การเสริ มต่างๆ เช่น เพิม่ RAM, CPU หรื อพื้นที่สาํ หรับเก็บข้อมูล (Harddisk) ได้จากผูใ้ ห้บริ การอีก
ด้วย
2.มีอิสระในการใช้งาน VPS ทําให้เราสามารถติดตั้งโปรแกรม หรื อแอปพลิเคชัน่ ที่เราต้องการได้ แต่หากเป็ น Shared
Hosting จะไม่สามารถทําได้เนื่องจากผูใ้ ห้บริ การจะติดตั้งเฉพาะที่จาํ เป็ น และสามารถใช้ได้ทุกเว็บไซต์ จะไม่ติดตั้งให้
เฉพาะเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง
3.มีความเร็ วในการใช้งานสูงกว่าบริ การ Shared Hosting เนื่องจากบริ การ VPS จะมี IP Address แยกเป็ นของตัวเอง จึงมี
ความเร็ วในการใช้งานเท่ากับที่ผใู ้ ห้บริ การให้ โดยจะมีท้ งั แบบไม่จาํ กัด หรื อจํากัดในปริ มาณที่มากพอจะใช้งาน อย่างไรก็
ตาม ก็ยงั มีความเร็ วมากกว่า Shared Hosting ที่จะต้องแชร์ความเร็ วกับเว็บไซต์ทุกเว็บฯ ในเครื่ องเดียวกัน
4.มีความเป็ นส่วนตัวสูง เนื่องจากในบริ การ VPS จะมีเพียงเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ทําให้เราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ เช่น
เก็บข้อมูลส่วนตัว, ติดตั้งโปรแกรม หรื อใช้งานอื่น นอกเหนือจากการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามต้องการอีกด้วย
5.ความปลอดภัยสูง เพราะเราสามารถติดตั้งโปรแกรมเพื่อป้ องกันการโจมตีจากภายนอกได้ดว้ ยตัวเอง และยังสามารถเลือก
เปิ ด/ปิ ด Port เพื่อใช้เฉพาะที่ตอ้ งการใช้งาน เพื่อลดช่องทางที่อาจถูกโจมตีได้ ต่างจากบริ การ Shared Hosting ที่เครื่ อง
เซิร์ฟเวอร์อาจถูกโจมตีได้ผา่ นทางเว็บไซต์ใดเว็บฯ หนึ่งในเครื่ องฯ และส่งผลกระทบกับเว็บไซต์เราก็เป็ นได้ อย่างไรก็ตาม
เราก็ตอ้ งดูแลการทํางานของ VPS เราอยูเ่ สมอ เพื่อมิให้เกิดความผิดปกติข้ ึนซึ่งอาจเป็ นผลทําให้เราถูกโจมตีได้
6.ที่สาํ คัญบริ การ VPS มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับบริ การ Dedicated server จึงเหมาะสําหรับเว็บไซต์ที่มีงบน้อย หรื อยังไม่มี
ความจําเป็ นที่จะต้องใช้งาน Dedicated server
7.และสําหรับบริ ษทั หรื อองค์กรใด ที่ให้ความสําคัญกับการรับ-ส่ งอีเมลล์อย่างมาก บริ การ VPS จะช่วยแก้ไขปั ญหาได้
มากมาย เช่นลดปั ญหาเรื่ องคิวการรับ-ส่งอีเมลล์ เพราะหากเป็ น Shared Hosting จะมีคิวที่รอการรับ-ส่งเป็ นจํานวนมาก และ
ที่สาํ คัญลดปั ญหาในกรณี IP ที่ใช้ในการส่งอีเมลล์ติด SPAM Blacklist ได้อีกด้วย เนื่องจากหากเราไม่ได้ส่งอีเมลล์จนติด
Blacklist เสี ยเอง การส่งอีเมลล์ของเราก็จะไม่มีปัญหาโดนบล๊อกสแปมจากปลายทางอีกเลย
ข้ อเสีย
1.ถึงแม้ จะเหมือนกับ Dedicated server แต่ก็ไม่ใช่ ฉะนันประสิ
้
ทธิภาพก็ไม่ดีเท่า และในเซิร์ฟเวอร์ เครื่ องนันๆ
้ ยังคงมี
้
ทธิภาพยังคงด้ อยกว่า Dedicated server อยูด่ ี
การแบ่งพื ้นที่ และทรัพยากร กับลูกค้ าอื่นๆ ดังนันประสิ
2.ผู้ใช้ งานยังคงต้ องมีความรู้ ด้านการใช้ งานระบบปฏิบตั ิการไม่วา่ จะเป็ น Windows sever หรื อ Linux เพราะถึงแม้ จะมี

โปแกรมช่วยในการบริ หารจัดการ แต่หากเราต้ องการใช้ งานบางอย่าง เช่น ติดตังโปรแกรม
้
หรื อแอปพลิเคชัน่ เสริ ม ก็ต้อง
ติดตังผ่
้ านระบบปฏิบตั ิการโดยตรง ดังนันอาจจะเป็
้
นเรื่ องยุง่ ยาก หรื อต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มสําหรับการหาเจ้ าหน้ าที่ฯ ผู้
เชียวชาญมาดูแล
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สําหรับเว็บไซต์ทเี่ หมาะสําหรับบริ การ VPS คือเว็บไซต์ที่มกี ารใช้ งาน Traffic สูง หรื อมีผ้ เู ข้ าชมจํานวนมาก และเว็บไซต์ที่
มีการใช้ งานอีเมลล์มาก เนื่องจากบริ การ VPS จะตอบโจทย์ในเรื่องการรองรับการเข้ าชม (Data Transfer) แบบไม่จํากัด
และไม่แชร์ การใช้ งานร่วมกับเว็บไซต์อื่น ทําให้ ลดปั ญหาเรื่ องการเข้ าใช้ งานเว็บไซต์ลา่ ช้ าไปได้ ส่วนอีเมลล์หากเป็ นบริ การ
VPS นอกจากจะลดปั ญหาที่เกิดจากจํานวนอีเมลล์ที่มากในกรณีใช้ Shared Hosting ซึง่ อาจทําให้ เกิดปั ญหาอีเมลล์
ล่าช้ า หรื ออีเมลล์หายแล้ ว ยังลดปั ญหาที่สง่ อีเมลล์ออกไปแล้ ว ปลายทางไม่ได้ รับได้ ด้วย เนื่องจาก IP ที่ใช้ สง่ จะมีเพียงเรา
IP ที่เราใช้ งานไม่ติด SPAM Blacklist ก็จะหมดปั ญหาดังกล่าว พูดโดยรวมคือการใช้ บริ การ
เท่านันที
้ ่ใช้ งาน ดังนันหาก
้
VPS เป็ นการแยกเราออกจากเว็บไซต์อื่นๆ (ในกรณีใช้ Shared Hosting) และเมื่อเว็บไซต์เราไม่ได้ เกิดปั ญหาซะเอง เราก็
จะสามารถใช้ งานได้ อย่างราบรื่ น และไม่มีปัญหาใดๆ แต่สาํ หรับเว็บไซต์ที่มกี ารใช้ งานทรัพยากรเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ อย่าง
จริ งจัง ไม่วา่ จะเป็ น CPU, RAM ฯลฯ ในการใช้ งานฐานข้ อมูล การประมวลผลโปรแกรม หรื อแอปพลิเคชัน่ ใดๆ ขอแนะนํา
ให้ ขยับไปใช้ บริ การ Dedicated server จะดีกว่า เพราะการใช้ งานทรัพยากรในบริการ VPS จะเป็ นเพียงการแบ่งการใช้
งานจากเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ เท่านัน้ ดังนันหากมี
้
การใช้ งานมากๆ ก็อาจเกิดปั ญหาขึ ้นได้
เครดิต www.hostsearch.co.th

WWW.THAIFOREXVPS.COM
EMAIL : SUPPORT@THAIFOREXVPS.COM

