
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เปรียบเทียบ Cloud Storage รายใหญ  
 

 
 

กระแสเมฆ Cloud กลับมาคึกคัก
อีกครั้ง เมื่อยักษ์ใหญ่ด้านไอที
อย่าง Google และ Microsoft 
ออกมาเปิดบริการพื้นที่บนก้อน
เมฆบรรจุข้อมูล หรือที่เรียกว่า
Cloud Storage ก่ อ น อื่ น ข อ
อธิบาย Cloud Storage แบบ
ง่าย  ๆ  ก็ คือที่ เก็บไฟล์ไว้บน
อินเทอร์เน็ต สามารถฝากไฟล์ 
และดึงไฟล์มาใช้งานได้อย่าง
สะดวก โดยการใช้อินเทอร์เน็ต
เป็นส่ือกลาง ทําให้บริการอย่าง 
Cloud Storage ได้รับความ
นิยมอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมี
ปัจจัยสนับสนุนก็คือ การเติบโต
ของอุปกรณ์โมบายชนิดต่าง ๆ 
ทั้ง SmartPhone และ Tablet 
ทํ า ให้ ส ามารถ เข้ าถึ งข้ อมู ล 
อั พ เ ด ต  และแช ร์ ข้ อ มู ล ไ ด้ 
รวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ทําให้การรับส่งไฟล์
ที่มีขนาดใหญ่ กลายเป็นเรื่องที่

ง่ายมากขึ้น  

 
SkyDrive จาก Microsoft 
 

SkyDrive เป็นหนึ่งในบริการของ 
Window Live (เปลี่ยนมาจาก 
Hotmail) ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็น Cloud 
Storage เ ร่ิม ใ ห้บ ริการมานาน
แล้วแต่ไ ม่ เป็น ท่ี รู้จัก  เหตุผลท่ี 
SkyDrive ไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จัก ก็คือ 
“มาเร็วเกินไป” ในสมัยนั้นยังไม่มี
คําว่า Cloud  Computing ด้วยซํ้า 
อีกท้ังรูปแบบการใช้งานท่ียาก
มีข้อจํากัดต้องใช้ผ่านเว็บเท่านั้น 
ทําให้ความสะดวกในการใช้งานไม่
ค่อยดีนัก  ภายหลั ง  Microsoft 
ไ ด้ ป รับป รุ ง ใ ห้ ใ ช้ ง าน ง่ า ย ข้ึ น 
โดยมี พ้ืน ท่ี เก็บ ข้อ มูลฟ รี  7GB 
(สามารถเพิ่มพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลฟรี
เป็น 25GB ได้) นอกจากนี้ยังเพ่ิม
ความสะดวกมาด้วยซอฟต์แวร์ 
สําหรับ Sync ข้อมูลบนเคร่ือง
คอมพิว เตอ ร์  โดยรอง รับการ
ทํางานได้ท้ังบน PC และ MAC 
ส่วน App ในกลุ่มโมบาย แน่นอน
ว่าจะรองรับ Window Phone 
เป็นอันดับแรก อีกแพลตฟอร์มคือ 
iOS ส่วน Android ไม่ต้องน้อยใจ 
เชื่อว่าทีมงานกําลังพัฒนาออกมา

ให้อยู่  

 
Google Drive จาก Google 
 

อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ เจ้าแห่ง Search 
Engine อย่าง Google เม่ือปลาย
เดือนเมษายนท่ีผ่านมา Google 
เร่ิมสร้างกระแสโปรโมตบริการ 
Cloud Storage ข้ึนมาในชื่อ 
Google Drive โดยจะให้บริการ
พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลท่ีสามารถ Sync 
กัน ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
ได้ มีพ้ืนท่ีสําหรับเก็บข้อมูลให้ฟรี 
5GB ซ่ึงดูน้อยมากเม่ือเทียบกับ 
SkyDrive (25 GB) มี App ซ่ึง 
ส่วนใหญ่จะเป็นบริการ Google 
App ท่ีมีอยู่แล้วมาทํางานร่วมกัน 
สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บ และ
โปรแกรมของ Google Drive ซ่ึงมี
บริการท้ัง version สําหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบั ติการ 
Windows และ MAC OS X อุปกรณ์
ประเภท Tablet ระบบปฏิบัติการ 
Android เพ่ือใช้ท้ังแชร์ไฟล์ สร้าง
เอกสาร เก็บไฟล์ต่าง ๆ ซ่ึงทาง 
Google จะเริ่มเปิดบริการให้กับ

ผู้ใช้บางกลุ่มก่อน  

 
iCloud จาก Apple 
 

iCloud เป็นบริการของสาวก 
Apple โดยแท้ ให้พ้ืนท่ีเก็บข้อมูล
ฟรี 5 GB สามารถเข้าถึงได้ทาง 
iPad iPhone และการใช้งานต้อง
มี Apple ID และอนุญาตให้เก็บ
ไฟล์ฟรีได้เฉพาะไฟล์บางประเภท
เท่านั้น เช่น ไฟล์รูปภาพ ในกรณี
ต้องการเก็บไฟล์เอกสาร iWork 
ในระบบ iCloud ผู้ใช้ต้องเสียเงิน
ซ้ือ iWork App และไม่มี feature 
แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์แบบ Share 

with anyone  

    DropBox 
 

DropBox ให้พ้ืนท่ีเก็บข้อมูลฟรี 2 
GB และให้พ้ืนท่ีเพ่ิมสูงสุด 5GB 
( โดย ต้อง ทํ าตาม เ งื่ อน ไขของ 
DropBox) สามารถเข้าถึงได้ทาง
เว็บและโปรแกรม Dropbox จาก
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ 
Window, MAC OS X และ Linux 
อุปกรณ์  SmartPhone, Tablet 
ท้ัง iOS, Android และ BlackBerry 
นอกจากนี้ ยังสามารถแชร์ไฟล์
และโฟลเดอร์แบบ Share with 

anyone ได้  
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