
Edition ของ SQL Server 2012 
1. มี อะไร ใหม่ บ้าง ใน SQL Server 2012 

SQL Server 2012 จะ ช่วย เพิม่ ความ มัน่ใจ ใน การ ด�าเนนิ ภารกิจ ส�าคญั ของ ธรุกจิ 

ด้วย Uptime ที ่สงู ขึน้ กว่า เดมิ ประสทิธภิาพ การ ท�างาน ที ่เรว็ ขึน้ และ ระบบ ความ 

ปลอดภัย ที่ เพิ่ม มาก ขึ้น ส�าหรับ เวิร์ค โหลด ที่ จ�าเป็น ส�าหรับ ธุรกิจ รวม ทั้ง การ เข้า 

ถึง ข้อมูล ที่ เจาะ ลึก ทุก ราย ละเอียด ด้วย ระบบ Self-service Data Exploration 

คุณสมบัติ ใน การ แสดง ผล ข้อมูล แบบ ภาพ ที่ น่า ตื่น ใจ สวยงาม และ สามารถ เล่น 

กับ ข้อมูล ได้ ใน แบบ interactive อีก ทั้ง มอบ ทาง เลือก ใน การ ใช้ งาน คลา วด์ ใน แบบ 

ท่ี คณุ ต้องการ เพิม่ ขดี ความ สามารถ ใน การ สร้าง และ พฒันา โซลชูัน่ เพือ่ ใช้ งาน ท้ัง 

บน ระบบ เซิร์ฟเวอร์ และ บน เครือ ข่าย ของ คลา วด์

2. ช่วย อธิบาย ถึง Edition ที่ มี วาง จ�าหน่าย ของ ผลิตภัณฑ์ SQL 
Server 2012 

SQL Server 2012 จะ มี วาง จ�าหน่าย ใน 3 Edition คือ Enterprise, Business 

Intelligence, และ Standard

• Enterprise เหมาะ ส�าหรบั การ ใช้ งาน แอพ พล ิเคชั ่นที ่ส�าคญั ต่อ ภารกจิ ของ ธรุกจิ 

และ การ สร้าง ระบบ คลัง ข้อมูล (Data warehousing)

• Business Intelligence เป็น Edition ใหม่ ที่ เน้น ความ สามารถ ด้าน Business 

Intelligence ส�าหรับ องค์กร ขนาด เล็ก และ ขนาด ใหญ่

• Standard เหมาะ ส�าหรบั การ จดั ท�า ฐาน ข้อมลู ระบบ รายงาน และ การ วิเคราะห์ 

ผล ข้อมูล ขั้น พื้น ฐาน

ส�าหรับ Edition ของ Business Intelligence จะ รวม คุณสมบัติ ท้ังหมด ของ 

Standard Edition และ ส�าหรับ Enterprise Edition จะ รวม คุณสมบัติ ทั้งหมด 

ของ BI Edition    

3. เกิด อะไร ขึ้น กับ Edition อื่น ที่ เคย มี ใน SQL Server 2008 
R2 อาทิ Datacenter, Workgroup และ Standard for Small 
Business Edition 

ผลิตภัณฑ์ ของ SQL Server 2012 ได้ มี การ ยกเลิก การ ให้การ สนับสนุน Edition 

ต่างๆ ดังนี้

• Datacenter – ฟีเจอร์ ทั้งหมด ที่ มี อยู่ เดิม จะ ถูก น�า ไป รวม ใน Enterprise Edition

• Workgroup – Standard Edition จะ เป็น Edition หลัก ส�าหรับ ผู้ ที่ ต้องการ ใช้ 

งาน ฟังก์ชัน ด้าน ระบบ ฐาน ข้อมูล ขั้น พื้น ฐาน

• Standard for Small Business – Standard Edition จะ เป็น Edition เดยีว ส�าหรบั 

ผู้ ที่ ต้องการ ใช้ งาน ฟังก์ชัน พื้น ฐาน ด้าน ฐาน ข้อมูล

4. Edition ท้ังหมด ของ SQL Server 2012 มี Edition ใด บ้าง

SQL Server 2012 จะ มี การ วาง จ�าหน่าย ทั้ง สิ้น 3  Edition ได้แก่ Enterprise, 

Business Intelligence, และ Standard ทั้งนี้ SQL Server 2012 Web Edition จะ 

มี ให้ บริการ เฉพาะ ส�าหรับ ผู้ ให้ บริการ ระบบ โฮสต์ (Hoster) ผ่าน ทาง ข้อ ตกลง 

Services Provider License Agreement (SPLA) เท่านั้น นอกจาก นี้ Developer, 

Express, และ Compact Edition ก็ ยัง คง มี ให้ บริการ อยู่ เช่น เดิม โดย ไม่มี การ 

เปลี่ยนแปลง ด้าน ราคา หรือ รูป แบบ สทิธิ์ การ ใช้ งาน ไมโคร ซอฟท์ ยงั ม ีAppliance 

อีก จ�านวน หลาย รายการ รวม ถึง Parallel Data Warehouse, BI Appliance, และ 

Database Consolidation Appliance ด้วยสิทธิ์ การ ใช้ งาน SQL Server 2012

5. การ เปลี่ยน แป ลง หลักๆ ด้าน รูป แบบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ใน SQL 
Server 2012 มี อะไร บ้าง 

รูป แบบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ส�าหรับ Edition ต่างๆ ของ SQL Server 2012 มี ดังนี้

• สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ คิด ตาม จ�านวน Core (Core-Based) ส�าหรับ Enterprise

• สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ Server + CAL ส�าหรับ Business Intelligence

• ทาง เลือก ระหว่าง สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ คิด ตาม จ�านวน Core (Core-Based) 

หรือ แบบ Server + CAL ส�าหรับ Standard

6. การ เปลี่ยนแปลง นี้ จะ มี ผล บังคับ ใช้ เมื่อ ใด 

การ เปลี่ยนแปลง รูป แบบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ตาม ด้าน บน จะ มี ผล บังคับ ใช้ เมื่อ มี การ 

วาง จ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์ ของ SQL Server 2012 อย่าง เป็น ทางการ ส�าหรับ 

ก�าหนดการ ใน การ วาง จ�าหน่าย ของ Microsoft SQL Server 2012 นั้น คือ วัน ที่ 
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7. มี สิทธิ ประโยชน์ ด้าน Virtualization หรือ Cloud ที่ ได้ จาก 
SQL Server 2012 หรือ ไม่ 

SQL Server 2012 ช่วย มอบ สิทธิ ประโยชน์ แก่ ผู้ ใช้ งาน มากมาย ทั้ง ใน ด้าน การ 

จ�าลอง ระบบ ด้วย การ ท�า Virtualization หรอื การ ใช้ งาน ระบบ นวัตกรรม ใหม่ ของ 

Cloud ซึ่ง จะ ช่วย ลด ค่า ใช้ จ่าย ให้ กับ ผู้ ใช้ งาน ได้ อย่าง มาก ทั้ง จาก สิทธิ์ การ ใช้ งาน 

ระบบ ฐาน ข้อมลู รวม ถงึ ช่วย มอบ ความ ยดืหยุน่ ใน การ ตดิ ตัง้ และ ใช้ งาน ระบบ ฐาน 

ข้อมูล อีก ด้วย ผู้ ใช้ งาน สามารถ:

• มอบ สทิธิ ์การ ใช้ งาน ส�าหรบั Virtual Machine (VM) แต่ละ เครือ่ง และ เมือ่ ใช้ สทิธิ์ 

การ ใช้ งาน แบบ คิด ตาม จ�านวน Core (Core-Based) ก ็เพยีง ต้อง ซือ้ Core License 

เพิม่ ส�าหรบั Virtual Core (Thread หรอื Physical Core) ที ่อยู ่ภายใน VM นัน้ เท่านัน้

• มอบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ High VM Density ผ่าน ข้อ ตกลง EE และ Software 

Assurance (SA) ส�าหรับ Physical Core ทั้งหมด บน เครื่อง เซิร์ฟเวอร์ (หรือ ใน 

เซิร์ฟเวอร์ ฟาร์ม) และ ท�าการ ติด ตั้ง Virtual Machine บน ฮาร์ดแวร์ ที่ จด สิทธิ์ การ 

ใช้ งาน ได้ โดย ไม่ จ�ากดั จ�านวน หาก ไม่ม ีข้อ ตกลง ของ SA จ�านวน ของ VM Density 

จะ ถูก จ�ากัด ที่ 1 Virtual Machine/Core เท่านั้น

• มอบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ VM Mobility ส�าหรับ ทั้ง บน เครือ ข่าย ของ Private 

และ Public Cloud  ซึ่ง VM Mobility เป็น สิทธิ ประโยชน์ ของ SA หาก ไม่มี ข้อ 

ค�าถาม ที่ พบ บ่อย – Edition ต่างๆ ของ SQL Server 2012 
และ รูป แบบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน



 

 

ตกลง SA ผู้ ใช้ งาน จะ สามารถ ย้าย สิทธิ์ การ ใช้ งาน ระหว่าง เซิร์ฟเวอร์ ได้ เพียง 1 

ครั้ง ใน รอบ 90 วัน เท่านั้น

8. ช่วย อธิบาย ได้ ไหม ว่า ท�าไม จึง มี การ เปลี่ยนแปลง เหล่า นี้ 

การ เปลี่ยนแปลง ที่ เกิด ขึ้น กับ รูป แบบ ของ สิทธิ์ การ ใช้ งาน SQL Server นี้ สะท้อน 

ให้ เหน็ ถงึ พฒันาการ ใหม่ ของ อตุสาหกรรม ระบบ ฐาน ข้อมลู ซึง่ เกดิ จาก แนวทาง 

ปฏบิตั ิรปู แบบ ใหม่ ใน การ ตดิ ตัง้ และ ใช้ งาน ฮาร์ดแวร์ ผล การ วเิคราะห์ วิจยั ภายใน 

ของ เรา จาก กลุ่ม ลูกค้า กว่า หลาย ร้อย ราย แสดง ให้ เห็น ว่า ลูกค้า ที่ ใช้ งาน ระบบ 

ฐาน ข้อมูล มี ความ พึง พอใจ กับ สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ คิด ตาม จ�านวน Core หรือ 

Core-Based License และ มี ความ เห็น ว่า สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ ดัง กล่าว นั้น ง่าย 

และ สามารถ คาด คะเน ได้ นอกจาก นี้ ยัง มี การ ตอบ รับ ที่ ดี ต่อ ทาง เลือก ด้าน สิทธิ์ 

การ ใช้ งาน ส�าหรับ เทคโนโลยี การ ท�า Virtualization และ ระบบ คลา วด์ ของ เรา 

ซึ่ง มี เป้า หมาย ใน การ ลด ค่า ใช้ จ่าย ของ ผู้ ใช้ งาน ลง ด้วย การ เปลี่ยนแปลง เหล่า นี้ 

ไมโคร ซอฟท์ จะ ยัง คง เป็น ผู้น�า ใน ด้าน การ ช่วย ลด ต้นทุน การ เป็น เจ้าของ ส�าหรับ 

ผู้ ใช้ งาน ของ เรา

9. ผลิต ภัณฑ์ อื่นๆ ของ ไมโคร ซอฟท์ จะ มี การ เปลี่ยน รูป แบบ สิทธิ์ 
การ ใช้ งาน เป็น แบบ คิด ตาม จ�านวน Core (Core-Based) ด้วย 
หรือ ไม่ 

เรา ได้ ท�าการ วาง รูป แบบ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ไว้ หลาย รูป แบบ ซึ่ง เหมาะ สม ส�าหรับ 

แต่ละ ผลิตภัณฑ์ โดย พิจารณา จาก ความ ต้องการ ทั้ง ทาง ด้าน อุตสาหกรรม และ 

ความ ต้องการ ของ ผู ้ใช้ งาน ทัง้น้ี การ เปลีย่นแปลง ที ่เกดิ ขึน้ กบั รปู แบบ สทิธิ ์การ ใช้ 

งาน ของ SQL Server นัน้ ม ีพืน้ ฐาน จาก แนว โน้ม ใน อตุสาหกรรม ระบบ ฐาน ข้อมูล 

และ ได้ รบั การ วางแผน พจิารณา โดย ค�านึง ถงึ ธรุกจิ ของ ระบบ ฐาน ข้อมลู เป็น หลกั

10. การ เปลี่ยนแปลง ด้าน สิทธิ์ การ ใช้ งาน นี้ จะ ส่ง ผล ให้ มี ค่า ใช้ จ่าย 
เพิ่ม ขึ้น หรือ ไม่ 

ใน การ เปิด ตัว ผลิตภัณฑ์ ของ SQL Server 2012 เรา ได้ น�า เสนอ Enterprise 

Edition ที่ มี ประสิทธิภาพ และ Business Intelligence ซึ่ง เป็น Edition ใหม่ ที่มา 

พร้อม ฟีเจอร์ ที่ น่า สนใจ มากมาย ทั้งนี้ ผู้ ใช้ งาน SQL Server ซึ่ง ใช้ ประโยชน์ จาก 

คุณสมบัติ ใหม่ เหล่า นี้ หรือ มี การ ติด ตั้ง ระบบ ฐาน ข้อมูล ที่ จ�าเป็น ต่อ ธุรกิจ ย่อม มี 

แนว โน้ม ที่ จะ มี ค่า ใช้ จ่าย ที่ สูง ขึ้น อย่างไร ก็ตาม เรา เอง ก็ ยัง คง เป็น ผู้น�า ด้าน การ 

ช่วย ลด ต้นทุน การ เป็น เจ้าของ

แต่ ใน ขณะ เดียวกัน ไมโคร ซอฟท์ ก็ มอบ ประโยชน์ ด้าน สิทธิ์ การ ใช้ งาน และ ความ 

ยืดหยุ่น ให้ มาก ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ ช่วย ให้ ลูกค้า ประหยัด ค่า ใช้ จ่าย และ ควบคุม ต้นทุน 

ส�าหรับ การ ท�า Virtualization และ Consolidation ผลก ระ ทบ ทาง ด้าน ค่า ใช้ 

จ่าย สุทธิ ส�าหรับ ลูกค้า แต่ละ ราย จะ แตก ต่าง กัน ไป ขึ้น กับ รูป แบบ การ ติด ตั้ง และ 

วิธี ใช้ งาน SQL Server 2012 รวม ถึง ความ ต้องการ ด้าน ขนาด การ ใช้ งาน ทั้ง ใน 

ปัจจุบัน และ ใน อนาคต ด้วย

เรา ได้ มี การ พูด คยุ กับ ลูกค้า และ บรษิทั คู ่ค้า ของ เรา อยู ่อย่าง สม�า่เสมอ ทัง้นี ้เพือ่ ให้ 

มั่นใจ ว่า พวก เขา ตระหนัก ดี ถึง ผลก ระ ทบ ต่างๆ ที่ จะ เกิด ขึ้น จาก การ เปลี่ยนแปลง 

เหล่า นี้

11. สามารถ ซื้อ สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ Core-Based เพื่อ ใช้ งาน กับ 
Business Intelligence Edition ได้ หรือ ไม่ 

 SQL Server 2012 Enterprise Edition รวม เอา คุณสมบัติ และ ความ สามารถ ทุก 

อย่าง ของ SQL Server 2012 ทุก Edition ไว้ ด้วย กัน อย่าง ครบ ถ้วน ดัง นั้น ผู้ ใช้ 

งาน ที ่ต้องการ สทิธิ ์การ ใช้ งาน BI Server ใน แบบ คดิ ตาม จ�านวน Core ก ็สามารถ 

ท�าได้ โดย การ เลือก ใช้ งาน Enterprise Edition นอกจาก นี้ Enterprise Edition ยัง 

เป็น ทาง เลือก ที่ ดี ที่สุด ส�าหรับ ความ ต้องการ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ใน คุณสมบัติ ขั้น สูง 

ของ SQL Server BI ซึง่ ไม่ สามารถ ก�าหนด ปรมิาณ ของ ผู ้ใช้ งาน ได้ (อาท ิExternal 

Facing Workload) หรือ เมื่อ ปริมาณ ของ ผู้ ใช้ งาน มี จ�านวน มาก

12. สามารถ ใช้ CAL ร่วม กัน ส�าหรับ Business Intelligence 
Edition และ Standard Edition ได้ หรือ ไม่ 

สามารถ ใช้ได้ เช่น เดยีวกนั กบั ผลติภณัฑ์ รุน่ ก่อนๆ โดย SQL Server 2012 ม ีCAL 

เพียง ชุด เดียว เพื่อ การ ใช้ งาน ทุก Edition ของ SQL Server

13. หาก มี Software Assurance อยู่ แล้ว บน SQL Server จะ 
ต้อง เสยี ค่า ใช้ จ่าย เพิม่ เพือ่ อพัเกรด เป็น SQL Server 2012 หรอื 
ไม่ 

ไม่ ต้อง สิทธิ์ การ ใช้ งาน ทั้งหมด ภาย ใต้ ข้อ ตกลง SA สามารถ อัพเกรด เป็น SQL 

Server 2012 ได้ โดย ไม่ เสีย ค่า ใช้ จ่าย เพิ่ม เติม ใดๆ

14. ถ้า เพิ่ง ท�า ข้อ ตกลง สัญญา แบบ Enterprise Agreement 
(EA) หรือ Enrollment for Application Platform (EAP) 
การ เปลี่ยนแปลง ครั้ง นี้ จะ ส่ง ผลอ ย่าง ไร บ้าง 

ท้ัง EA และ EAP ยัง คง เป็น ทาง เลอืก ท่ี ด ีท่ีสดุ ส�าหรบั ลกูค้า ท่ี ต้องการ สทิธิ ์การ ใช้ 

งาน ของ SQL Server เพราะ EA และ EAP ช่วย ย้าย และ ขยาย สิทธิ์ การ ใช้ งาน 

เพื่อ ช่วย ให้ คุณ สามารถ วางแผน ส�าหรับ ความ ต้องการ สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ ใหม่ 

ได้ นอกจาก นี้ EAP ยัง มอบ ส่วนลด ปริมาณ มาก เพื่อ ช่วย เหลือ ผู้ ใช้ งาน ใน การ 

ลด ต้นทุน การ เป็น เจ้าของ ให้ มี ต้นทุน ที่ ต�่า ที่สุด ด้วย

15. ย้าย จาก สทิธิ ์การ ใช้ งาน แบบ คดิ ตาม จ�านวน Processor มา คดิ 
ตาม จ�านวน Core ได้ อย่างไร และ มี รูป แบบ การ ย้าย อย่างไร 

ส�าหรับ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ที่ มี การ จัด ซื้อ ผ่าน Software Assurance (SA) สามารถ 

อัพเกรด เป็น SQL Server 2012 ได้ โดย ไม่ เสีย ค่า ใช้ จ่าย เพิ่ม เติม ผู้ ใช้ งาน EA/

EAP สามารถ ขอ ซื้อ สิทธิ์ การ ใช้ งาน ส�าหรับ แต่ละ Processor เพิ่ม เติม ได้ จนถึง 

ก�าหนด ต่อ อายุ ครั้ง ต่อ ไป ของ คุณ หลัง วัน ที่ 30 มิถุนายน 2555 หลัง จาก วัน 

ครบ ก�าหนด ต่อ อายุ จะ มี การ แปลง สิทธิ์ การ ใช้ งาน จาก แบบ Processor License 

เป็น แบบ Core-Based ให้ เพียง พอ ส�าหรับ จ�านวน Core ทั้งหมด ที่ ใช้ งาน บน ฐาน 

ข้อมูล ที่ จด สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ Processor-Licensed (มี ปริมาณ ขั้น ต�่า คือ 4 

core / processor ส�าหรับ Standard และ Enterprise Edition และ 8 EE core / 

processor ส�าหรับ Datacenter)

16. จะ แลก สิทธิ์ การ ใช้ งาน SQL Server per processor ที่ มี 
SA เป็น สิทธิ์ การ ใช้ งาน SQL Server 2012 per core ได้ อย่างไร 
เจ้าของ สิทธิ์(และ ไมโคร ซอฟท์)จะ พิจารณา จ�านวน Core ที่ มี อยู่ 
แล้ว อย่างไร 

คุณ สามารถ ท�าการ สร้าง รายการ “self-inventory” ส�าหรับ ระบบ ของ คุณ ได้ เมื่อ 

สิน้ สดุ ระยะ สญัญา ของ Software Assurance (SA) โดย แสดง ราย ละเอยีด พืน้ ฐาน 

เกีย่ว กบั Core License ที ่คณุ จะ ได้ รบั รวม ถงึ สทิธิ ์ที ่คณุ สามารถ ท�าการ ต่อ อาย ุSA 

ได้ เรา จะ มอบ สิทธิ์ ใน การ เข้า ถึง และ ใช้ งาน ชุด เครื่อง มือ Microsoft Assessment 

and Planning (MAP)  เพื่อ เป็น ทาง เลือก หนึ่ง ที่ ช่วย ให้ คุณ สามารถ ติดตาม และ 

บนัทกึ ราย ละเอยีด ต่างๆ เกีย่ว กบั การ ใช้ งาน ซอฟต์แวร์ ใน ระบบ ของ คณุ ชุด เคร่ือง 

มือ นี้ จะ ช่วย คุณ วางแผน การ เปลี่ยน สิทธิ์ การ ใช้ งาน แบบ Processor-based ไป 

เป็น Core-based ด้วย การ นับ จ�านวน ของ ทั้ง Processor และ Core ที่ คุณ ใช้ 

งาน ภายใน ระบบ ของ คุณ หาก คุณ ไม่ สามารถ จด บันทึก ราย ละเอียด ของ การ 

ใช้ งาน SQL Server ได้ เรา จะ ท�าการ เปลี่ยน สิทธิ์ การ ใช้ งาน โดย คิด ตาม อัตรา 

มาตรฐาน แทน ดัง นั้น เรา จึง แนะน�า ให้ คุณ ปรึกษา และ ขอ ค�า แนะน�า จาก ไมโคร 

ซอฟท์ หรือ ตัวแทน บริษัท คู่ ค้า ของ ไมโคร ซอฟท์ เพื่อ วางแผน การ ย้าย สิทธิ์ การ 

ใช้ งาน ที่ เหมาะ สม ที่สุด ส�าหรับ คุณ


