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FWaaS
เพ่ือผู้บริหาร
เพ่ือแผนกการเงิน 
และเพ่ือแผนกไอที 

กรณีตัวอย่าง - นํ้ายาล้างห้องนํ้า
เม่ือก่อนออฟฟศิซ้ือน้ํายาล้างห้องน้ํามาให้พนักงานในออฟฟศิล้าง ห้

องน้ํากันเอง ซ่ึงแน่นอน ไม่มีใครอยากเป็นคนล้างห้องน้ํา แต่ตอนน้ี

เราจ้างบริษัททําความสะอาด ท่ีส่งแม่บ้านมาทําความ สะอาดให้ โดยแก

ถือน้ํายาล้างห้องน้ํา แปรงขัด ไม้ถูพ้ืนพร้อมน้ํายา ถูพ้ืนมาด้วย บอก

มามีห้องน้ําก่ีห้องท่ีอยากให้สะอาด ท่ีเหลือ แกจัดแจงเสร็จสรรพ เป็น

มืออาชีพด้านล้างห้องน้ํา และแถม ไม่ต้องกังวลว่าถ้าแม่บ้านลาออก

แล้วจะยังไง ใครจะไปล้างห้องน้ํา แทน เพราะบริษัททําความสะอาดจะ

ส่งแม่บ้านคนใหม่มาแทนทันที ไร้รอยต่อ ส้ินเดือนจ่ายเงิน แล้วคุณจะ

มีห้องน้ําท่ีสะอาดทุกวัน

Firewall as a Service (FWaaS) คือ บริการให้เช่าใช้ 

Firewall โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้ ซึ่งจริงๆ 

แล้วการซื้อบริการแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ 

“ใครก็ได้ ช่วยเอา Firewall มาตั้ง
ที่ออฟฟศิผมหน่อย แล้วทําให้มันทํางานได้ 
คอยดูแลเวลามันมีปัญหา ผมจะจ่าย
ค่าบริการให้”

Firewall as a Service

P.1



The information in this document is confidential and must not be used or without first obtaining ProSpace's¹ written consent.
ProSpace® is a registered trademark of the Mplus International Co.,Ltd

ส่วนที่ 2 ความงดงามที่ FWaaS มอบให้กับธุรกิจครับ มันคือสิ่งที่ต้องตาถูกใจ 

ของแผนกการเงินอย่างมาก เพราะ... หักค่าใช้จ่ายได้ 100% ไม่ต้องรอค่าเสื่อม 

และเป็นมิตรกับ cash flow

Firewall นั้นแพงเป็นแสนหรือหลายแสนจ่ายเป็นเงินก้อน กระทบ cash 

flow ตามมาต่อด้วยการ อมทรัพย์สินที่ตัดค่าเสื่อมได้แค่ 20% ถือเป็น 

การจ่ายเงินสดที่เสียประโยชน์ทางภาษีในขณะที่ Firewall as a 

Service ออกแบบมาด้วยความเข้าใจเรื่องพวกนี้แทนการจ่ายเงิน 

ก้อนใหญ่เปลี่ยนมาจ่ายเป็นค่าบริการ ตามงวด บริษัทได้ Firewall

ไปใช้งานเหมือนกันเป๊ะ แต่ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ ไม่ต้องรับภาระ

ทรัพย์สิน ที่สําคัญทุกบาทที่จ่ายนั้นหักค่าใช้จ่ายได้ 100% ไม่ต้องรอข้ามปี 

ว่ากันสั้น ๆ เรื่องนี้ดีกับ บัญชี-การเงิน-ผู้บริหาร
การซื้อ Firewall as a Service ลดต้นทุน 5 เท่า เงินสดยังอยู่ 

ได้ของมาใช้เหมือนกัน หักภาษีได้เต็มทุกเม็ด แถมไม่ต้องวุ่นวายกับ

บัญชีทรัพย์สินสําหรับฝ่าย IT ที่ต้องการจบปัญหา Mail spam, 

Ransomware, Bandwidth เต็ม แต่ยังแหง่กอยู่กับใบเสนอราคา

ค่า Firewall ที่ผู้ใหญ่ไม่เซ็นซะที ลองเอาเรื่องนี้ไปให้ บัญชี-การเงิน-

ผู้บริหาร ได้อ่านกันครับ Firewall as a Service ดีกว่าเป็นไหน ๆ 

ส่วนที่ 1 คือส่วนที่ IT จะอธิบายได้ว่า Firewall ที่ประกบคู่กับ 

มืออาชีพระดับเทพ คอยจัดการ config และคอย Trouble 

shooting เวลามีปัญหามันเลิศเลอเว่อร์วังขนาดไหน คงจะมีแต่คน IT

ด้วยกันเท่านั้น ที่จะเข้าใจว่า การดูแล Firewall ที่เราไม่ถนัด 

มันคือความหวาดระแวง และความหวั่นวิตก ซึ่ง Firewall as a 

Service มาช่วยปลดปล่อย IT ให้พ้นจากภาวะนี้

ความงดงาม 2 ส่วนของ
Firewall as a Service
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บริการเช่าใช้ Firewall (FWaaS) ดียังไง
6 ผลประโยชน์ต่อผู้บริหาร แผนกการเงิน และแผนกไอที

เปล่ียนฮาร์ดแวร์ใหม่เม่ือต้องการ

ขยายระบบ เพ่ิมได้ทันที

Upsize

เปล่ียนค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านอุปกรณ์ (CapEx) 

ให้กลายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (OpEx)

เปลี่ยน CapEx
เป็น OpEx

บริการจัดการแต่งงานระหว่างอุปกรณ์ IT 

ที่ท่านซื้อกับระบบที่ท่านใช้อยู่ให้ครองรัก 

กันได้อย่างมีความสุข I-ntegrated and 

Con-figuration โดยมืออาชีพที่ผ่านการ 

รับรองโดย Vendor 

ของ Firewall Brand นั้นๆ

ICon

UTM ทําหน้าที่เป็นตัวกลางสําหรับปกป้อง 

และเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างภายใน 

และภายนอกองค์กร หากฮาร์ดแวร์ UTM เสีย 

ไม่สามารถใช้งานได้ตามปรกติ องค์กรของคุณ 

ต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอก การันตี 

สามารถเปลี่ยนใน กทม. ปริมณฑล ภายใน 4 ชม.

Spare Box

เก็บ Log กันไปทําไม เก็บตาม พรบ. เก็บเพราะผู้

บริหารขอดู เก็บไว้แก้ปัญหาระบบ เก็บสถิติการใช้ 

หรือจะเก็บไว้ตามล่าคนร้าย ใช้ดําเนินคดี บริการของ

เราทําให้ Log ท่ีเคย แค่เก็บกลายเป็นเคร่ืองมือช่วย

ให้คุณบรรลุโจทย์ ท่ีต้ังไว้ ส่ง Log จากอุปกรณ์ของ

คุณมาท่ี บริการของเราง่ายๆเท่าน้ันเอง

Report

เดียวนี้ธุรกิจไหนๆก็ไม่จ้างพนักงาน.. เอาไว้ 

เป็นของตัวเองแล้ว อยากได้อะไรก็หาบริการจาก 

Outsource มารับงานไป Prospace Care 

ช่วยปลดภาระเรื่อง Network Infra 

ตั้งแต่อินเตอร์เน็ต, Firewall, Wifi, LAN 

ปล่อยให้หน้าที่มีอาชีพอย่างเราดูแลให้

Care
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ตารางเปรียบเทียบฟเีจอร์
ของ Firewall as a Service แต่ละแพคเกจ

BASIC

PACKAGEFeatures
ADVANCE

PACKAGE

ความสามารถในการจัดการไม่ให้ Load เกิน Limit ของ 

Server โดยการกระจาย Load ไปยังเคร่ืองอ่ืนๆท่ีอยู่กลุ่ม 

ให้ช่วยกันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. Load Balance

ช่วยให้คุณเช่ือมต่อสํานักงานสาขาต่างๆเข้าด้วยกัน ท้ังในต่

างจังหวัดและต่างประเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายลง 90% จาก

การเช่าลิงค์ส่วนตัว MPLS

3. SD-WAN

มีความสํามารถจําสถาณะการเช่ือมต่อได้ ว่าเปน็แพคเกจ ท่ี

ติดต่อเข้ามาใหม่ หรือเปน็ส่วนของการเช่ือมต่อท่ีมีอยู่แล้ว 

ปอ้งกันการสวมรอยของแพคเกจทําให้ระบบปลอดภัยข้ึน

1. Stateful Firewall

Virtual Private Network เครือข่ายส่วนตัวเสมือน มีการ

เข้ารหัสข้อมูลท้ังหมด ปกปอ้งความเปน็ส่วนตัว 

4. VPN

ทุกวันน้ีผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีไม่ปลอดภัยต่อ ระบบ

ได้อย่างง่ายดาย ท้ังท่ีรู้และไม่รู้ตัว Web Filtering ช่วย

ปกปอ้งผู้ใช้ในระบบของคุณไม่ให้เข้าถึง URL ท่ีเปน็อั

นตราย

5. Web Filtering
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ควบคุมอย่างละเอียดป้องกันโปรแกรมท่ีเปน็อันตรายหรือ 

ไม่เหมาะสมไม่ให้เข้าสู่ระบบของคุณ ท้ังการควบคุมตาม 

Category, Application หรือ Application Sub 

Function ท่ีช่วยให้เคลือข่ายของคุณล่ืนไหลและปลอดภัย 

อยู่ตลอดเวลา

9. Application Control

BASIC

PACKAGEFeatures
ADVANCE

PACKAGE

อย่าปล่อยให้กิจกรรมท่ีเปน็อันตรายอาละวาดในเครือข่าย 

ของคุณ ใช้ Intrusion Prevention ช่วยปดิการโจมตีลง 

โดยทํางานควบคู่กับการตรวสอบเน้ือหาข้ัน Application 

Layer เพ่ือการปอ้งกันแบบ Real-Time จากภัยคุกคาม 

เครือข่ายรวมถึงสปายแวร์, SQL Injection, Cross-site 

Scipting และ Butter Overflows

7. Intrusion Prevention

Hacker มักไม่ยึดติดกับวิธีการใดวิธีการหน่ึง เราก็เช่นกัน 

Gateway AntiVirus มีการอัพเดท Signature อย่าง ต่

อเน่ืองในการระบุตัวตนและบล็อก Spyware, Virus, 

Trojans, ภัยคุกคามในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีพยายามแฝงตัว 

ปะปนเข้ามากับกิจกรรมปกติ แม้ไวรัสจะใช้กลลวงด้วยการ 

แปลงรหัสของตัวเองแล้วก็ตาม ในขณะเดียวกัน ยังเพ่ิม

การตรวจจับข้อมูลหรือพฤติกรรมท่ีไม่มีอ้างอิงใน Signa-

ture Database แต่มีองค์ประกอบเข้าข่ายไวรัส ทําให้ม่ันใจ

ได้ว่า จะไม่มีไวรัสใดเล็ดลอดการตรวจจับไปได้

8. Gateway AntiVirus

ทรงพลังและรวดเร็วคือคําจํากัดความของ SpamBlocker 

ท่ีสามารถตรวจสอบได้ถึง 4 พันล้านข้อความต่อวัน

6. Spam Prevention
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BASIC

PACKAGEFeatures
ADVANCE

PACKAGE

Advanced Persistent Threats เปน็ภัยนําไปสู่ความ เสีย

หายร้ายแรงและตรวจจับได้ยากท่ีสุด เพราะการ แพร่ระบาด

เกิดข้ึนเร็วกว่าการอัพเดตฐานข้อมูล แม้ APT จะมีถึงขนาด

กลไกในการซ่อนตัวหนีการตรวจจับ แต่ APT Prevention 

มีกลไกท่ีซับซ้อนกว่าในการเปดิเผยตัว APT ออกมาจนได้ 

โดยทํางานเปน็กลไกร่วมกับขบวนการของ Antivirus ส่ิ

งท่ีคุณต้องทําคือคลิกเปดิ APT Prevention ข้ึนมาทํางาน

เท่าน้ัน

10. APT Prevention

ข้อมูลภายใน ความลับทางการค้า ถ้าข้อมูลเหล่าน้ีหลุด ออก

ไปนอกระบบคงไม่ดีแน่ Data Loss Prevention ช่วยให้คุ

ณปอ้งกันการละเมิดข้อมูลสําคัญ ด้วยการสแกน ข้อความ

และไฟล์ท่ัวไป ท่ีพยายามออกจากเครือข่าย และความลับจะ

ยังคงเป็นความลับตลอดไป

11. Data Loss Prevention (DLP)

The information in this document is confidential and must not be used or without first obtaining ProSpace's¹ written consent.
ProSpace® is a registered trademark of the Mplus International Co.,Ltd

Firewall as a Service

P.6



FWaaS
เพ่ือผู้บริหาร

เพ่ือแผนกการเงิน 
และเพ่ือแผนกไอที 

สแกนเพ่ือแอดไลน์
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