
บริการ VPS คืออะไร 

 

 

หลายคนรู้จกับริการ Web Hosting ในรูปแบบของ Shared Hosting หรือ Dedicated server แต่คงมีหลายคนท่ียงัไม่เคยรู้จกั

บริการ VPS หรือ Virtual Private Server ซ่ึงเป็นบริการ Web Hosting อีกรูปแบบหน่ึงท่ีน่าสนใจและมีประสิทธิภาพสูงใน

การใชง้าน (เม่ือเทียบกบั Shared Hosting ทัว่ๆ ไป) ทั้งยงัมีราคาค่าบริการท่ีไม่สูงเกินไปนกัอีกดว้ย 

 

สาํหรับบริการ VPS (Virtual Private Server) หรือ VPS Hosting นั้น แปลความหมายตรงๆ ก็คือบริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน ซ่ึง

จะทาํใหส้ามารถใชง้านเสมือนกบัเราใชง้านเซิร์ฟเวอร์ แต่ท่ีจริงแลว้เราไม่ไดใ้ชง้านเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์นั้นแต่ผูเ้ดียว หลกัการ

ทาํการอธิบายง่ายๆ ไดด้งัน้ี เป็นการแบ่งพ้ืนท่ี และทรัพยากรต่างๆ ในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (เช่น CPU, RAM ฯลฯ) ออกเป็น

ส่วนๆ โดยใชโ้ปรแกรม (เช่น VMware, HyperV, Virtuozzo ฯลฯ) และติดตั้ง IP Address ใหแ้ต่ละส่วน หรือพ้ืนท่ีท่ีแบ่งให ้

ซ่ึงเม่ือทาํเสร็จแลว้ก็จะทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดยผา่น Remote Desktop Connection หรือซอร์ฟแวร์ท่ีใชง้านการ

จดัการ เม่ือเขา้ใชง้าน เราจะเห็นวา่เหมือนกบัเขา้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองหน่ึงเลยทีเดียว (กรณีใช ้Remote Desktop 

Connection) เพราะจะเห็นหนา้ Desktop ของ Windows หลงัจากนั้นก็ข้ึนอยูก่บัการเลือกใชง้านหรือ การใหบ้ริการของผู ้

ใหบ้ริการ แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ จะมีการเสนอโปรแกรม Control panel สาํหรับบริหารจดัการเวบ็ไซตม์าให ้หรือไม่ก็ติดตั้ง

ใหใ้ชง้านฟรี (ตามเง่ือนไขท่ีผูใ้หบ้ริการกาํหนด) ซ่ึงก็จะยิง่ทาํใหง่้ายต่อการใชง้านมากข้ึนอีก เพราะถา้เราไม่มีความรู้ดา้น

การจดัการ หรือใชง้าน Windows server ผา่น Remote Desktop Connection ก็ไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ใชง้าน เน่ืองจากสามารถเขา้

ใชง้าน Control panel ในการจดัสรร แบ่งพ้ืนท่ี กาํหนดค่าต่างๆ เพ่ือใหเ้วบ็ไซตใ์ชง้านไดง่้าย เช่นเดียวกบัท่ีเราใชง้าน 

Shared Hosting เลยท่ีเดียว 

 

ข้อด ี

1.มีประสิทธิภาพสูงกวา่บริการ Shared Hosting เน่ืองจากมีการแบ่งทรัพยากรภายในเคร่ืองใหลู้กคา้แต่ละรายอยา่งชดัเจน 
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ทาํใหไ้ม่เกิดปัญหาจากลูกคา้รายอ่ืน เหมือนบริการ Shared Hosting เช่น เม่ือมีเวบ็ไซตบ์างเวบ็ฯ ใชง้าน RAM ในปริมาณ

มาก ก็อาจทาํใหเ้วบ็ไซตอ่ื์นๆ ไดรั้บผลกระทบ (เขา้เวบ็ไซตช์า้ หรือใชง้านไม่ได)้ ไปดว้ย และยงัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

บริการไดด้ว้ยการซ้ือบริการเสริมต่างๆ เช่น เพ่ิม RAM, CPU หรือพ้ืนท่ีสาํหรับเก็บขอ้มูล (Harddisk) ไดจ้ากผูใ้หบ้ริการอีก

ดว้ย 

 

2.มีอิสระในการใชง้าน VPS ทาํใหเ้ราสามารถติดตั้งโปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน่ ท่ีเราตอ้งการได ้แต่หากเป็น Shared 

Hosting จะไม่สามารถทาํไดเ้น่ืองจากผูใ้หบ้ริการจะติดตั้งเฉพาะท่ีจาํเป็น และสามารถใชไ้ดทุ้กเวบ็ไซต ์จะไม่ติดตั้งให้

เฉพาะเวบ็ไซตใ์ดเวบ็ไซตห์น่ึง 

 

3.มีความเร็วในการใชง้านสูงกวา่บริการ Shared Hosting เน่ืองจากบริการ VPS จะมี IP Address แยกเป็นของตวัเอง จึงมี

ความเร็วในการใชง้านเท่ากบัท่ีผูใ้หบ้ริการให ้โดยจะมีทั้งแบบไม่จาํกดั หรือจาํกดัในปริมาณท่ีมากพอจะใชง้าน อยา่งไรก็

ตาม ก็ยงัมีความเร็วมากกวา่ Shared Hosting ท่ีจะตอ้งแชร์ความเร็วกบัเวบ็ไซตทุ์กเวบ็ฯ ในเคร่ืองเดียวกนั 

 

4.มีความเป็นส่วนตวัสูง เน่ืองจากในบริการ VPS จะมีเพียงเวบ็ไซตข์องเราเท่านั้น ทาํใหเ้ราสามารถท่ีจะทาํอะไรก็ได ้เช่น 

เก็บขอ้มูลส่วนตวั, ติดตั้งโปรแกรม หรือใชง้านอ่ืน นอกเหนือจากการใชง้านเวบ็ไซตไ์ดต้ามตอ้งการอีกดว้ย 

 

5.ความปลอดภยัสูง เพราะเราสามารถติดตั้งโปรแกรมเพ่ือป้องกนัการโจมตีจากภายนอกไดด้ว้ยตวัเอง และยงัสามารถเลือก

เปิด/ปิด Port เพ่ือใชเ้ฉพาะท่ีตอ้งการใชง้าน เพ่ือลดช่องทางท่ีอาจถูกโจมตีได ้ต่างจากบริการ Shared Hosting ท่ีเคร่ือง

เซิร์ฟเวอร์อาจถูกโจมตีไดผ้า่นทางเวบ็ไซตใ์ดเวบ็ฯ หน่ึงในเคร่ืองฯ และส่งผลกระทบกบัเวบ็ไซตเ์ราก็เป็นได ้อยา่งไรก็ตาม

เราก็ตอ้งดูแลการทาํงานของ VPS เราอยูเ่สมอ เพ่ือมิใหเ้กิดความผดิปกติข้ึนซ่ึงอาจเป็นผลทาํใหเ้ราถูกโจมตีได ้

 

6.ท่ีสาํคญับริการ VPS มีราคาถูกกวา่เม่ือเทียบกบับริการ Dedicated server จึงเหมาะสาํหรับเวบ็ไซตท่ี์มีงบนอ้ย หรือยงัไม่มี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชง้าน Dedicated server 

 

7.และสาํหรับบริษทั หรือองคก์รใด ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการรับ-ส่งอีเมลลอ์ยา่งมาก บริการ VPS จะช่วยแกไ้ขปัญหาได้

มากมาย เช่นลดปัญหาเร่ืองคิวการรับ-ส่งอีเมลล ์เพราะหากเป็น Shared Hosting จะมีคิวท่ีรอการรับ-ส่งเป็นจาํนวนมาก และ

ท่ีสาํคญัลดปัญหาในกรณี IP ท่ีใชใ้นการส่งอีเมลลติ์ด SPAM Blacklist ไดอี้กดว้ย เน่ืองจากหากเราไม่ไดส่้งอีเมลลจ์นติด 

Blacklist เสียเอง การส่งอีเมลลข์องเราก็จะไม่มีปัญหาโดนบลอ๊กสแปมจากปลายทางอีกเลย 

ข้อเสีย 

1.ถึงแม้จะเหมือนกบั Dedicated server แตก็่ไมใ่ช ่ฉะนัน้ประสทิธิภาพก็ไมด่ีเทา่ และในเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองนัน้ๆ ยงัคงมี

การแบง่พืน้ท่ี และทรัพยากร กบัลกูค้าอ่ืนๆ ดงันัน้ประสทิธิภาพยงัคงด้อยกวา่ Dedicated server อยูด่ ี
 
2.ผู้ใช้งานยงัคงต้องมีความรู้ด้านการใช้งานระบบปฏิบตัิการไมว่า่จะเป็น Windows sever หรือ Linux เพราะถึงแม้จะมี

โปแกรมช่วยในการบริหารจดัการ แตห่ากเราต้องการใช้งานบางอยา่ง เช่น ติดตัง้โปรแกรม หรือแอปพลเิคชัน่เสริม ก็ต้อง

ติดตัง้ผา่นระบบปฏิบตัิการโดยตรง ดงันัน้อาจจะเป็นเร่ืองยุง่ยาก หรือต้องเสยีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมสาํหรับการหาเจ้าหน้าท่ีฯ ผู้

เชียวชาญมาดแูล 
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สาํหรับเว็บไซต์ท่ีเหมาะสาํหรับบริการ VPS คือเว็บไซต์ท่ีมกีารใช้งาน Traffic สงู หรือมีผู้ เข้าชมจํานวนมาก และเว็บไซต์ท่ี

มีการใช้งานอีเมลล์มาก เน่ืองจากบริการ VPS จะตอบโจทย์ในเร่ืองการรองรับการเข้าชม (Data Transfer) แบบไมจํ่ากดั 

และไมแ่ชร์การใช้งานร่วมกบัเว็บไซต์อ่ืน ทําให้ลดปัญหาเร่ืองการเข้าใช้งานเว็บไซต์ลา่ช้าไปได้ สว่นอีเมลล์หากเป็นบริการ 

VPS นอกจากจะลดปัญหาท่ีเกิดจากจํานวนอีเมลล์ท่ีมากในกรณีใช้ Shared Hosting ซึง่อาจทําให้เกิดปัญหาอีเมลล์

ลา่ช้า หรืออีเมลล์หายแล้ว ยงัลดปัญหาท่ีสง่อีเมลล์ออกไปแล้ว ปลายทางไมไ่ด้รับได้ด้วย เน่ืองจาก IP ท่ีใช้สง่จะมีเพียงเรา

เทา่นัน้ท่ีใช้งาน ดงันัน้หาก IP ท่ีเราใช้งานไมต่ิด SPAM Blacklist ก็จะหมดปัญหาดงักลา่ว พดูโดยรวมคือการใช้บริการ 

VPS เป็นการแยกเราออกจากเวบ็ไซต์อ่ืนๆ (ในกรณีใช้ Shared Hosting) และเมื่อเว็บไซต์เราไมไ่ด้เกิดปัญหาซะเอง เราก็

จะสามารถใช้งานได้อยา่งราบร่ืน และไมม่ีปัญหาใดๆ แตส่าํหรับเว็บไซต์ท่ีมกีารใช้งานทรัพยากรเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์อยา่ง

จริงจงั ไมว่า่จะเป็น CPU, RAM ฯลฯ ในการใช้งานฐานข้อมลู การประมวลผลโปรแกรม หรือแอปพลเิคชัน่ใดๆ ขอแนะนํา

ให้ขยบัไปใช้บริการ Dedicated server จะดีกวา่ เพราะการใช้งานทรัพยากรในบริการ VPS จะเป็นเพียงการแบง่การใช้

งานจากเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เทา่นัน้ ดงันัน้หากมีการใช้งานมากๆ ก็อาจเกิดปัญหาขึน้ได้ 

เครดิต www.hostsearch.co.th 
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