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บทนา
ในปัจจุบันประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องบิ๊กดาต้าอย่างกว้างขวางตามกระแสโลก องค์กรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเริ่ มปรั บ ตัวและเตรี ย มพร้ อมเข้าสู่ ยุคของการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูล ขนาดใหญ่
เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Data Driven Decision) และการดาเนินงาน (Insight to Operation) ดังนั้น
เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรภาครัฐซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
จึงควรต้องคานึงถึงการบูรณาการและการให้บริการข้อมูลข้ามหน่วยงานภาครัฐ ตลอดไปจนถึงการให้บริการ
ข้อมูล ที่ไม่ มีชั้น ความลั บ แก่ภ าคเอกชน คณะทางานภายใต้ คณะกรรมการขับเคลื่ อนการดาเนิ นนโยบาย
เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud
Computing) จึงได้มีมติให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่ใช้ชื่อว่า สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูล
ภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานในรูปแบบ Service Delivery Unit หรือ SDU โดยหน่วยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
หลั ก ในการส่ งเสริ ม ให้ เ กิ ดโครงการและสนับ สนุน การด าเนิ น งานด้า นบิ๊ก ดาต้ า ส าหรับ หน่ว ยงานภาครั ฐ
นอกจากนี้ SDU ดังกล่าวจะดาเนินงานวางกรอบการพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถบูรณาการและให้บริการข้อมูลข้ามหน่ ว ยงานได้อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ปลอดภัย และ
ควบคุมได้ ซึ่งจะนาไปสู่การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต ดังอธิบายในเอกสาร
ฉบับนี้
การออกแบบแนวคิดของการให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Service Framework)
แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แนวคิดของการให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Service Framework)
กรอบการให้บริการข้อมูลภาครัฐ ประกอบด้วย 6 ส่วนงานหลักที่จะสร้างให้เกิดระบบนิเวศข้อมูล
ที่สามารถถูกใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ โดยทุกส่วนงานควรเริ่มดาเนินการไปพร้อมๆกัน ดังนี้

1

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลภาครัฐ ที่เหมาะสม มีประสิทธิผลในการใช้งานทั้งในมิติ
ด้านความต่อเนื่องของบริการ การรักษาความปลอดภัย และการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ซึ่งสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานควรเป็นแบบแบ่งปัน ที่ผู้รับบริการมองเสมือนว่าเป็นโครงสร้างเดียวที่ใช้
ร่วมกัน ในขณะที่ทางกายภาพโครงสร้ างพื้นฐานเป็นแบบกระจาย ที่มีการเช่าใช้คลาวด์ ผสมกับการสร้าง
ดาต้าเซนเตอร์ หน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถวางแผนการปรับโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลที่เหมาะสม
ให้กับหน่ว ยงานได้ โดยทาการวิเคราะห์ ช่องว่าง (Gap Analysis) ตามกรอบแนวทางที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนดขึ้น (ผลสรุปการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐแสดงในบทที่ 1)
2. พัฒนาระบบรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) โดยรวบรวมเมทาดาต้าของ
ข้ อ มู ล ส าคั ญ จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง หมดเพื่ อ จั ด สร้ า งเป็ น คาตาล็ อ ก (โดยแบ่ ง ท าเป็ น ระยะ เริ่ ม จาก
กลุ่มหน่วยงานนาร่องก่อน) จากนั้นพัฒนากลไกการสืบค้น ในมิติต่างๆและหน้าจอสืบค้น ที่ใช้งานง่ายสาหรับ
ให้บุคลากรภาครัฐค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิ เคราะห์ หรือ ให้บริการได้อย่างสะดวก รวมไปถึง
การออกแบบเครื่องมือต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐต้องใช้ในการกากับดูแลและให้บริการข้อมูลของหน่วยงานได้
อย่างเป็นระบบ (รายละเอียดแสดงในบทที่ 2)
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล สาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ของหน่วยงานภาครัฐโดยมี บริการพื้นฐาน เช่น การยืนยันตัวตน
การจากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บริการส่งข้อมู ลข้ามหน่วยงานผ่านระบบสารสนเทศ บันทึกทรานแซกชัน
การเข้าถึงข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน และการบริการข้อมูลประเภทอื่น (การออกแบบแสดงในบทที่ 3)
4. ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคาขอข้อมูลและคณะทางาน เพื่อให้นโยบายการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐ และกากับการให้ บ ริการข้อมูล ในมิติต่างๆ ของหน่ว ยงานภาครัฐ (กรอบหน้าที่ของคณะกรรมการ
นาเสนอในบทที่ 4)
5. วางแผนและด าเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ วางแผนยุ ท ธศาสตร์ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ และ
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นการอบรมเพื่อพัฒนานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล
และวิศวกรข้อมูล (รายละเอียดและกระบวนการสร้างบุคลากรในบทที่ 5)
6. พั ฒ นาระบบน าร่ อ งการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ในหลากหลายสาขา เช่ น การแพทย์ แ ละ
การสาธารณสุข การบริ หารงานการจราจร การพัฒ นาการศึกษา การส่ งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อให้
บุคลากรภาครัฐเห็นถึงประโยชน์ของการใช้ข้อมูลประกอบการสร้างนโยบายและแผนงาน (ตัวอย่างกรณีศึกษา
นาเสนอในบทที่ 6)
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บทที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการประมวลผลภาครัฐ
การวางแผนภาพรวมของโครงสร้ างพื้น ฐานดาต้ าเซนเตอร์ และคลาวด์ มีค วามส าคั ญในการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบงานภาครั ฐ โดยรวม ทั้ ง ในด้ า นการให้ บ ริ ก ารระบบงานที่ ต่ อ เนื่ อ งและการรั ก ษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล การจัดการทรัพยากรประมวลผลที่คุ้มค่า การวางแผน
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และการแลกเปลี่ย นข้อมูลข้ามหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งรูปแบบแนวคิด
(Conceptual Design) สาหรับโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลภาครัฐจะเป็นแบบกระจาย โดยมีการเช่าใช้
คลาวด์ผสมกับการสร้างดาต้าเซนเตอร์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานที่เช่าใช้
ระบบคลาวด์จ ะไม่ จาเป็ นต้องจั ดซื้อครุภัณฑ์ หรือสร้างอาคารดาต้าเซนเตอร์เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ระบบงานทั้งหมด และบุคลากรสารสนเทศสามารถมุ่งเน้นการกากับดูแลระบบงานและข้อมูลแทนการใช้เวลา
ในการดูแลเครื่องประมวลผลและอุปกรณ์พื้นฐานได้ ซึ่งจากข้อมูลในต่างประเทศการใช้คลาวด์นั้นจะประหยัด
งบประมาณได้ถึง 30-70% ขึ้นกับลักษณะการใช้งานโดยการใช้แบบ Software-as-a-service หรือ SaaS
จะประหยั ดได้สู งที่สุ ด [ref: “Cloud vs. On-Premises cost” by www.fusionalliance.com,
“Comparing Costs of Managed Hosting vs. On-Prem DIY” by Rackspace, “SaaS VS On-Premise
HR Systems” by www.peoplehr.com]
ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานมีลักษณะการใช้ทรัพยากรประมวลผลที่แตกต่างกัน
ไปตามพันธกิจและชั้นความลับของข้อมูล อีกทั้งยังมีความพร้อมด้านสารสนเทศที่ไม่เท่ากัน โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการประมวลผลจึงจะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเพื่อให้การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานมีความ
เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จึงได้
ขอให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทาการสารวจโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เทียบกับมาตรฐานสากล และนาข้อมูล
ดังกล่าวเข้าร่วมประเมินวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการออกแบบ
สถาปัตยกรรม (Architecture Design) ระบบบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ได้ถูกนามาใช้
วางแผนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาหรับแต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงการวางแผนการโอนย้ายระบบงานเก่า
(Legacy System) เข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ และการวางแผนการพัฒนาบุคลากรสารสนเทศอีกด้วย
การดาเนินงานออกแบบโครงสร้างการประมวลผลพื้นฐานในครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมให้
ข้อมูลเพื่อประเมินวิเคราะห์หาช่องว่างจานวน 159 หน่วยงาน ข้อมูลจากการสารวจและสัมภาษณ์ได้ถูกนามา
ออกแบบกรอบโครงสร้ า งสารสนเทศและการประมวลผลข้อ มูล พื้น ฐาน กรอบดัง กล่ าวถูก ออกแบบโดย
มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
 เพื่อให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถเข้ าถึงทรัพ ยากรคอมพิว เตอร์ได้อย่า งรวดเร็ ว และทั่ว ถึง ทันต่ อ
ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
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 เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการระบบงานภาครัฐ (Availability) ให้ถึงมาตรฐานสากลคือ 99.9%
 เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยระบบงาน และข้อมูลที่มีชั้นความลับเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข้ามหน่ว ยงานได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ (Repeatable
process) รองรับการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 เพื่อประหยัดงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล
1.1 กรอบมาตรฐานดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ภาครัฐ
กรณีที่ระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีชั้นความลับข้อมูล หน่วยงานสามารถจัดหาหรือเช่าซื้อ
ทรั พ ยากรประมวลผลได้ อ ย่ า งอิ ส ระ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจะเป็ น องค์ ก รใดก็ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ดี ใ นกรณี ที่ ร ะบบงานมี
ชั้นความลับข้อมูลระดับ ข้อมูลความลับราชการ หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการการประมวลผลจะต้องเป็น
องค์ ก รที่ รั ฐ บาลสามารถก ากั บ ดู แ ลได้ ส่ ว นในกรณี ที่ ร ะบบงานมี ชั้ น ความลั บ ระดั บ ข้ อ มู ล ความมั่ น คง
ผู้ให้บริการการประมวลผลจะต้องเป็นองค์กรที่รัฐบาลสามารถกากับดูแลได้ทมี่ ีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยสูง
มากทั้งความปลอดภัยพื้นที่และความปลอดภัยเครือข่าย
ระบบงานและฐานข้ อ มู ล ที่ มี ชั้ น ความลั บ ของภาครั ฐ จะต้ อ งถู ก ติ ด ตั้ ง อยู่ ใ นดาต้ า เซนเตอร์
ที่ได้มาตรฐานสากลทั้งในด้านพื้นที่ แหล่งจ่ายไฟ การรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Data Protection) และ
ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) รวมทั้งมีการับประกันบริการ (Service Level Agreement - SLA)
ที่เหมาะสม สามารถบริหารจัดการเครื่องประมวลผลและที่จัดเก็บข้อมูลให้ได้ตามชั้นความลับของระบบงาน
และฐานข้อมูล โดยหน่วยงานภาครัฐในระดับต่างๆสามารถเลือกใช้บริการดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ได้ ดังนี้
 ดาต้าเซนเตอร์ที่ได้มาตรฐาน tier 4 (หรือใกล้เคียงโดยยกเว้นเรื่องการจ่ายไปจาก 2 แหล่ง)
ที่หน่วยงานจะสร้างขึ้นหรือมีอยู่แล้ว ซึ่งหน่วยงานจะกากับดูแลพื้นที่ ระบบประมวล ระบบเครือข่าย
และระบบรักษาความปลอดภัยด้วยตัวเอง
 Outsource บริการดาต้าเซนเตอร์ /คลาวด์ ไปยังผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะ โดยระบบงานและ
ฐานข้ อ มู ล ที่ มี ชั้ น ความลั บ ต้ อ งใช้ บ ริ ก ารจากองค์ ก รที่ รั ฐ บาลสามารถก ากั บ ดู แ ลได้ ในขณะที่
ระบบงานและฐานข้อมูล ที่ไม่มีชั้นความลับ (ข้อมูลสาธารณะ) สามารถถูกนาไปติดตั้งในพื้นที่ของ
ผู้ให้บริการจากภาคเอกชนหรือจากต่างประเทศได้อย่างอิสระ ทั้งนีห้ น่วยงานภาครัฐสามารถที่จะเลือก
ผู้ให้บริการดาต้าเซนเตอร์ /คลาวด์สาหรับระบบงานต่างๆได้เอง อาจจะใช้ผู้ให้บริการหลายเจ้าได้
แต่ให้เป็นไปตามเกณฑ์เรื่องชั้นความลับข้อมูลที่กล่าวในข้างต้น
 สร้ า งระบบคลาวด์ผ สมเอง โดยมีทั้ง ดาต้า เซนเตอร์ และระบบคลาวด์ ส่ ว นตั ว จากนั้น มีบ างส่ ว น
เชื่อมต่อไปยังคลาวด์สาธารณะเป็นแบบคลาวด์ผสม โดยมีการบริหารจัดการเรื่องชั้นความลับของ
ระบบงานและฐานข้ อ มู ล ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ เ รื่อ งชั้ น ความลั บ ข้ อมู ล ที่ ก ล่ า วในข้ า งต้น รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมแสดงในรูปที่ 1.1
4

รูปที่ 1.1 คลาวด์แบบผสม (Hybrid Cloud)
 Outsource บริการดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ ไปยังระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Cloud)
ซึง่ ในกรณีนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะกากับดูแลผู้ให้บริการคลาวด์ ภาครัฐอีกต่อหนึ่ง
โดยผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐ สามารถบริหารจัดการเช่าทรัพยากรต่อจากภาคเอกชนเพื่อสร้างเป็น
Multi-cloud ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารระบบงานและฐานข้ อมู ล ที่ ไ ม่ มี ชั้ น ความลั บ ได้ โดยประเด็ น เรื่ อ ง
ชั้นความลับข้อมูลจะถูกจัดการโดยอัตโนมัติ หน่วยงานภาครัฐไม่จาเป็นต้องบริหารผู้ให้บริการคลาวด์เอง
ในกรณีที่ห น่ ว ยงานเลื อกที่จ ะบริ ห ารจัดการการเช่าซื้อระบบคลาวด์เอง ขอให้ อ้างอิงราคากลาง
ที่กาหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯในการจัดซื้อดังนี้
บริการเครื่องเสมือน (VM) โดยใช้ไฮเปอร์ไวเซอร์แบบลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ค่าเช่าเฉพาะเครื่องเสมือน
ขนาดมาตรฐานราคาไม่เกิน 12,250 บาท/เดือน/เครื่อง โดยสาหรับ เครื่องเสมือนที่มีรายละเอียดสเปค
แตกต่างออกไปให้คานวณโดยปรับจากค่ากลาง รายละเอียดการให้บริการมาตรฐานอธิบายได้ดังต่อไปนี้
 เครื่องเสมือนขนาด 4 vCPU, RAM 8 GB, HDD 1 TB
 Core Network ของผู้ให้บริการขึ้นต่า 100 Gbps Domestic Bandwidth (NIX) และ
30 Gbps International Bandwidth (IIG)
 มาตรฐานศูนย์ข้อมูล ISO 27001:2013 Data Center Edition เป็นอย่างน้อย
 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และ ฐานข้อมูล (Database) แบบ Opensource
 บริการเสริมด้านลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ
o Windows Server 2016 ราคา 800 บาทต่อเดือน
o Redhat Server ราคา 800 บาทต่อเดือน
o Microsoft SQL STD edition ราคา 12,000 บาทต่อเดือน
o Microsoft SQL ENT edition ราคา 50,000 บาทต่อเดือน
บริ ก ารเครื่ อ งเสมื อ น (VM) โดยใช้ ไ ฮเปอร์ ไ วเซอร์ แ บบลิ ข สิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท ไทยที่ ค นไทยพั ฒ นา
ต่อยอดจากไฮเปอร์ไวเซอร์โอเพ่นซอร์ส ตัวอย่างเช่น Openstack ค่าเช่าเฉพาะเครื่องเสมือนขนาดมาตรฐาน
ไม่เกิน 8,000 บาท/เดือน/เครื่อง โดยสาหรับเครื่องเสมือนที่มีรายละเอียดสเปคแตกต่างออกไปให้คานวณ
โดยปรับจากค่ากลาง รายละเอียดการให้บริการมาตรฐานอธิบายได้ดังต่อไปนี้
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 เครื่องเสมือนขนาด 4 vCPU, RAM 8 GB, HDD 1 TB
 Core Network ของผู้ให้บริการขึ้นต่า 100 Gbps Domestic Bandwidth (NIX) และ
30 Gbps International Bandwidth (IIG)
 มาตรฐานศูนย์ข้อมูล ISO 27001:2013 Data Center Edition เป็นอย่างน้อย
 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และ ฐานข้อมูล (Database) แบบ Opensource
 เป็นระบบคลาวด์แบบ Multi-region แบบเดียวกับ Microsoft Azure, Google Cloud,
Amazon AWS, และ GDCC ของกระทรวงดิจิทัลฯ
 บริการเสริมด้านลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ
o Windows Server 2016 ราคา 800 บาทต่อเดือน
o Redhat Server ราคา 800 บาทต่อเดือน
o Microsoft SQL STD edition ราคา 12,000 บาทต่อเดือน
o Microsoft SQL ENT edition ราคา 50,000 บาทต่อเดือน
หมายเหตุ share ratio Physical: vCPU = 1: 2-4
1.2 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการประมวลผลของหน่วยงานภาครัฐ
จากข้อมูลที่ได้จากการสารวจและสัมภาษณ์ หน่วยงานเกือบ 160 แห่ง กรอบโครงสร้างสารสนเทศ
และการประมวลผลข้อมูลพื้นฐานภาครัฐได้ถูกออกแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 สถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการประมวลผลของหน่วยงานภาครัฐ
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จากรูปดาต้าเซนเตอร์ และระบบคลาวด์จะถูกแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ 1.ดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์
ระดับกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า (Agency Cloud) 2.ดาต้าเซนเตอร์/ คลาวด์ระดับกระทรวง (Ministry
Cloud) 3.ดาต้าเซนเตอร์กลางเพื่อให้บริการข้อมูลภาครัฐ (Data Linkage and Exchange) 4.ระบบ
คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud services: GDCC) และ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ระดับกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า (Agency Cloud) ข้อมูลจากการสารวจ
ประเมินทรัพยากรและบุคลากรของหน่วยงานจากผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
บูรณาการข้อมูลภาครัฐ พบว่าภาครัฐมีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าจานวน 90 (±5) แห่ง (ร่างรายชื่อ
ในเอกสารแนบ ก1) ที่มีดาต้าเซนเตอร์หรือใช้ บริการระบบคลาวด์อยู่แล้ว โดยมีการใช้งานหน่วยประมวลผล
รวมอยู่ที่ประมาณ 35,000 คอร์ในปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีความประสงค์จะดูแลดาต้าเซนเตอร์ และ/
หรือ คลาวด์เพื่อให้บริการระบบงานของหน่วยงานเอง โดยแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้
1. มี ด าต้ า เซนเตอร์ อ ยู่ แ ล้ ว และวางแผนที่ จ ะพั ฒ นาต่ อ ยอดให้ ด าต้ า เซนเตอร์ ไ ด้ ม าตรฐาน
ที่ใกล้เคียง tier 4 และขยายกาลังการประมวลผลด้วยการขยายดาต้าเซนเตอร์ โดยหน่วยงานกลุ่มนี้มีประมาณ
75 (±5) แห่ง และมีความต้องการปริมาณหน่วยประมวลผลเพิ่มเติมรวมสาหรับปีงบประมาณ 2563 ประมาณ
7,000 ซีพียูคอร์ และเพิ่มอีกปีละ 3,500 ซีพียูคอร์ ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 (หน่วยประมวลผล
ที่มีอยู่เดิมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทุก 5 ปี)
หมายเหตุ ตัวเลขรวมเฉพาะหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเรื่องทรัพยากรการประมวลผลแบบละเอียด และไม่รวม supercomputer
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. มีดาต้าเซนเตอร์ อยู่ แล้ ว และวางแผนที่จะขยายกาลั งการประมวลผลไปยังระบบคลาวด์
ดังแสดงในรูปที่ 1.1 หรือวางแผนย้ายไประบบคลาวด์ทั้งหมดผ่านการเช่าใช้คลาวด์จากผู้ให้บริการคลาวด์
สาธารณะที่รัฐบาลกากับดูแลได้ หรือระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานในกลุ่มนี้มีอีกประมาณ 10 (±5)
แห่ง และมีปริมาณความต้องการปริมาณหน่วยประมวลผลในปีที่ 1 (งบประมาณ 2563) คือ 6,000 VM และ
เพิ่มเป็น 9,000 VM และ 12,000 VM ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ตามลาดับ
หมายเหตุ ตัวเลขรวมเฉพาะหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเรื่องทรัพยากรการประมวลผลแบบละเอียด

2. ดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) จะมีแผนสร้างทั้งสิ้น 20 แห่ง ซึ่งมี
จุดประสงค์ในการให้บริการกรมและหน่วยงานภายใต้กระทรวงที่ไม่ประสงค์จะสร้างและดูแลดาต้าเซนเตอร์ /
คลาวด์เอง (จานวนหน่วยงานเสนอในเอกสารแนบ ก2) โดยคลาวด์กระทรวงส่วนมากจะถูกสร้างขึ้นโดยการเช่า
ใช้บริ การพื้นที่และทรัพยากรการประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลจากผู้ให้ บริการคลาวด์สาธารณะ (Public
Cloud) ที่รัฐบาลสามารถกากับ ดูแลได้ หรื อระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) และนาทรัพยากรที่เช่าใช้
เหล่านั้นมาให้บริการต่อหน่วยงานภายใต้กระทรวง สาหรับบางกระทรวงที่มีดาต้าเซนเตอร์อยู่แล้ว จะสามารถ
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ให้บริการหน่วยงานภายใต้กระทรวงได้ในลักษณะคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) และยังสามารถขยาย
โดยการต่อเชื่อมไปยังคลาวด์สาธารณะ แสดงในรูปที่ 1.1 ได้อีกด้วย รูปแบบบริการ คือ
a. Co-location : หน่วยงานภายใต้กระทรวงนาทรัพยากรประมวลผลที่มีอยู่แล้ว ไปติดตั้ง
ในสถานที่ของผู้ให้บริการคลาวด์ ระดับกระทรวง เพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความต่อเนื่อง
บริการของระบบงาน และลดภาระเรื่องการดูแลทรัพยากรพื้นฐาน
b. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) : ผู้ดูแลระบบคลาวด์กระทรวงจัดสรรเครื่องประมวลผล
เสมือน (Virtual Machine) ที่เก็บข้อมูล และเครือข่ายเชื่อมต่อ ให้กับระบบงาน ตามที่หน่วยงานภายใต้
กระทรวงร้องขอ
c. Software-as-a-service (SaaS) : ผู้ดูแลคลาวด์กระทรวงจัดหาหรือพัฒนาระบบซอฟท์แวร์
กลางเพื่ อ ติ ด ตั้ ง ในระบบคลาวด์ และจั ด สรรรหั ส ผู้ ใ ช้ ส าหรั บ ให้ ห น่ ว ยงานภายใต้ ก ระทรวงเข้ า ใช้ ง าน
ระบบซอฟท์แวร์กลางร่วมกัน
ปริมาณหน่วยประมวลผลที่ผู้ให้บริการภาครัฐต้องเตรียมพร้อมให้สาหรับกระทรวงต่างๆ ในปีที่ 1
(งบประมาณ 2563) คือ 11,000 VM และเพิ่มเป็น 16,500 VM และ 22,000 VM ในปีงบประมาณ 2564
และ 2565 ตามลาดับ
หมายเหตุ ตัวเลขรวมเฉพาะหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเรื่องทรัพยากรการประมวลผลแบบละเอียด

3. ดาต้าเซนเตอร์กลางภาครัฐเพื่อให้บริการข้อมูล (Data Linkage and Exchange Services) :
เพื่อให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐในอนาคตเกิดได้อย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามข้อบังคับ/
ข้อกฎหมายของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ภาครัฐจึงควรสร้างดาต้าเซนเตอร์กลางสาหรับให้บริการเป็นจุดเชื่อม
โยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งจากการสารวจศึกษาและสัมภาษณ์โดยคณะทางานในคณะอนุกรรมการออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบบูรณาการข้อมูลภาครัฐ พบว่าในปัจจุบันหน่วยงานที่มีดาต้าเซนเตอร์ที่ให้บริการเชื่อมโยง
ข้อมูลนั้นมีอยู่ทั้งสิ้น 2 หน่วยงานคือ 1) ระบบ Data linkage ของกรมการปกครอง (ข้อมูลบุคคล) และ
2) ระบบ National Single Window ของกรมศุลกาการ (ข้อมูลนาเข้า/ส่งออก) ดังนั้นการลงทุนขยายบริการ
ที่มีอยู่เพื่อให้สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
และการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Services จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า โดยเสนอให้ทั้ง 2 หน่วยงาน
พิจารณาขยายบริการในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 เพื่อให้ครอบคลุม สาหรับข้อมูลส่วนอื่น เช่นข้อมูล
นิติบุคคลในด้านอื่นนอกเหนือจากการนาเข้า/ส่งออก ข้อมูลด้านพลังงาน ฯลฯ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้ รั บ มอบหมาย ให้ ส ร้ า งดาต้า เซนเตอร์ เพื่ อให้ บ ริ การเชื่อ มโยงข้ อมู ล เพิ่ม เติม ให้ ครบสมบูร ณ์ใ นอนาคต
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ภาครัฐควรสร้างบริการคาตาล็อกข้อมูลกลาง (National Data Catalog)
และบริการสืบค้นข้อมูล (Directory Service) เพิ่มเติมเพื่อให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ
โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ให้บริการ
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4. คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Cloud) ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน) ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศมีระบบกลาง
ในการให้บริการคลาวด์แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีมาตรฐานและปลอดภัย หน่วยงานภาครัฐ จะสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล บริการของ
คลาวด์กลางภาครัฐจะมี 2 ระดับ คือ การให้บริการเต็มรูปแบบ (Managed Service) และการให้บริการผ่าน
Self Service Portal ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงและปรับบริการได้เอง โดยรายละเอียดจะนาเสนอในหัวข้อต่อไป
1.3 ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud services : GDCC)
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ภายใต้การกากับ ดูแลของกระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็น ระบบกลางในการให้ บริการ
คลาวด์ ส าหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ม าตรฐานและปลอดภั ย หน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
รวมทั้งเป็นการรองรับการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ อีกด้วย โดยระบบคลาวด์กลาง
ภาครัฐ ที่สร้างขึ้นจะสามารถให้บริการผ่านเครือข่ายได้หลายประเภท รวมถึงเครือข่ายกลางภาครัฐ (GIN)
เครื อ ข่ า ยสาธารณะ (Public) และเครื อ ข่ า ยส่ ว นตั ว (Private/VPN) และมี ก ารออกแบบให้ ก ารบริ ก าร
มีความต่ อเนื่ องสู ง ให้ ถึง 99.9% โดยดาต้าเซนเตอร์อย่ างน้ อย 2 แห่ งจะถูกใช้ใ นการให้ บริก ารระบบ
คลาวด์กลางร่ ว มกัน เมื่อ ดาต้า เซนเตอร์ ห นึ่ง เกิดปั ญหาขึ้ นระบบงานและฐานข้อมู ล จะถู กปรั บให้ ท างาน
บนอีกดาต้าเซนเตอร์หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐจะมีข้อตกลงเรื่องการบริการ
(Service Level Agreement - SLA) ที่เหมาะสม มีผู้ดูแลระบบแบบ 24x7 มีการบันทึกข้อมูล (Log) และ
ให้บริการหน้าจอแสดงผลข้อมูลการใช้งาน (Dashboard) ของทุกระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆสามารถทารายงานสรุปการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประกอบการพิจารณาปรับปริมาณทรัพยากรหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและงบประมาณโดยรวมอีกด้วย สถาปัตยกรรมระบบแสดงในรูปที่ 1.3
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SLA 99.9 %
Daily 8.6s
Weekly 1 min and 0.5s
Monthly 4 mins and 23s
Yearly 52 mins and 35.7s

รูปที่ 1.3 สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
จากการอ้างอิงข้อมูลการสารวจประเมินทรัพยากรของหน่วยงานโดยผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบบูรณาการข้อมูลภาครัฐ นั้น คลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC จะถูกวางแผน
จะให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐดังนี้ 1. ให้บริการ คลาวด์ระดับกระทรวง อย่างน้อย 10 แห่งในเบื้องต้น
2. ให้ บ ริ การหน่ ว ยงานภาครั ฐ บางส่ ว นที่ป ระสบปัญ หาล่ าช้ าในการจัดซื้ อเพื่ อขยายดาต้ าเซนเตอร์ หรื อ
เช่า คลาวด์เ พื่อ ขยายระบบงาน (จั ด สรรเตรี ยมให้ 25 % ของปริม าณหน่ว ยประมวลผลรวม) 3. จัด สรร
เพื่ อ เตรี ย มรองรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ร ะบุ ว่ า ต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารคลาวด์ ก ลางภาครั ฐ โดยปริ ม าณหน่ ว ย
ประมวลผลที่คลาวด์กลางภาครัฐจะต้องเตรียมพร้อมเริ่มต้นจากขนาด 4,000 VM ในปีงบประมาณ 2562 และ
ขยับขึ้นเป็น 8,000 12,000 และ 20,000 VM ในปีงบประมาณ 2563 2564 และ 2565 ตามลาดับ
(การประมาณการโดย Extrapolation) ส่วนในปีงบประมาณถัดไปควรพิจารณาดูการใช้งานในช่วงแรกก่อน
วางแผนขยาย โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จะให้บริการตามราคาและสเปคผู้ให้บริการกลาง
ดังที่ระบุในหัวข้อที่ 1.1
ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ประโยชน์ระบบคลาวด์ กลางภาครัฐเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะให้บริการการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สารสนเทศภาครัฐในเรื่องการใช้งานระบบคลาวด์
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังแสดงในรูปที่ 1.4 จากรูปการฝึกอบรมจะมีการออกใบเกียรติบัตร 3 ระดับคือ
1) ระดับพื้นฐานที่สามารถใช้งานระบบคลาวด์ได้ จานวน 2,000 คน ในระยะเวลา 3 ปี 2) ระดับกลางที่
สามารถใช้งานระบบและดูแลระบบคลาวด์ขั้นพื้นฐานได้ จานวน 500 คนในระยะเวลา 3 ปี และ 3) ระดับสูงที่
สามารถใช้งานระบบ ดูแลระบบคลาวด์ขั้นสูงและสามารถสอนคนอื่นต่อ ไปได้ เป็นจานวน 100 คนในช่วง
ปีงบประมาณ 2563
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รูปที่ 1.4 คลาสฝึกอบรมการใช้คลาวด์กลางภาครัฐใน 3 ระดับ
สาหรับหน่วยงานที่ไม่มีเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ทางสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พร้อมจะทาเรื่องเพื่อสนับสนุนการขยายอัตรากาลังไปยังสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนให้กับหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนี้ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมจะร่ ว มกั บ บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ ากั ด
ในการให้บริการโอนย้ายระบบงานขึ้นสู่ระบบคลาวด์ กลางภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐที่จะนาระบบงาน
ขึ้นสู่คลาวด์ ควรจะต้องจัดเตรียมงบประมาณในการโอนย้ายระบบ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของ
ระบบงาน การโอนย้ายระบบแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. Re-Deploy เป็นการย้ายระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุ บันไปประมวลผลบนระบบคลาวด์โดย
ไม่มีการออกแบบใหม่หรือพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งการโอนย้ายลักษณะนี้ หากเป็นการโอนย้ายจาก VM
ในดาต้าเซนเตอร์ ไปยัง VM บนคลาวด์ โดยใช้ VM เวอร์ชันเดิมของบริษัทเดียวกัน จะมีราคา
ค่าใช้จ่ายกลางอยู่ที่ 4,000 บาท/ครั้ง หากในกรณีการโอนย้ายจากเครื่องแม่ข่าย (Physical Server)
ไปสู่ VM หรือ VM ข้ามเวอร์ชันและบริษัท ซึ่งมีความยุ่งยากสูงกว่า จะมีราคาค่าใช้จ่ายกลางอยู่ที่
4,000 – 10,000 บาท/ครั้ง ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและจานวน VM
2. Re-Architect ในกรณีที่ระบบงานอยู่บนเทคโนโลยีเก่า (Legacy System) การโอนย้ายระบบงาน
มักจะต้ องออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบซอฟท์แ วร์ใหม่ ซึ่งส่ ง ผลให้ บางโมดูล ต้อ งถูกพัฒ นาใหม่
บางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดก่ อ นที่ จ ะสามารถวางระบบซอฟท์ แ วร์ ล งบนคลาวด์ ไ ด้ การโอนย้ า ยจึ ง มี
ความยุ่ ง ยากสู ง และค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ขึ้ น อยู่ กั บ เทคโนโลยี หน่ ว ยงานจึ ง ควรประเมิ น ราคาและ
ตั้งงบประมาณล่วงหน้า
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3. Replace คื อการใช้บ ริ การซอฟท์ แวร์ที่ จัดให้ โ ดยผู้ ให้ บ ริการบนระบบคลาวด์ ทดแทนการใช้
ซอฟท์แวร์เดิมขององค์กร การทดแทนระบบซอฟท์แวร์ในลักษณะนี้ ผู้ดูแลระบบจะมีภาระในการ
โอนย้าย ฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ หน่วยงานควรประเมินราคาและตั้งงบประมาณล่วงหน้าในกรณีที่
ข้อมูลมีความซับซ้อนสูง
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บทที่ 2 รายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog)
จากความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบัน และผู้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่หลากหลาย
ทั้ ง กลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ นั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย นั ก วิ ช าการ/นั ก วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ ง ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ดี ปริมาณข้อมูลที่ถูกผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่องทาให้การเลือกใช้
ข้อมูลและการสืบค้นหาแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์หรือให้บริการมีความซับซ้อนและยุ่งยากสูง
ดังนั้นเพื่อให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จึงวางแผนที่จะพัฒนารายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
ดังจะนาเสนอต่อไป
2.1 บริการรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog Service)
ในกระบวนการการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ นั้ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล จ าเป็ น ต้ อ งส ารวจ
หาแหล่งข้อมูลสาคัญตามหัวข้อการวิเคราะห์และทาความเข้าใจการใช้ข้อมูลในมิติต่างๆ รายการข้อมูลภาครัฐ
และเครื่องมือสารสนเทศข้อมูลจึงเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึง
ทราบแหล่งที่มา ทราบถึงชั้นความลับ ประเภท รูปแบบ และสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลภาครัฐทั้งหมดได้
รายการข้อมูลดังกล่าวจะเป็นเสมือนสมุดหน้าเหลือง (Yellow pages) ของข้อมูลภาครัฐที่สาคัญทั้งหมดของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐให้มีประสิทธิผลและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบูรณาการ ให้บริการ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ
การจัดทารายการข้อมูลภาครัฐ ดังแสดงในรูปที่ 2.1 เป็นการรวบรวมคาอธิบายรายการข้อมูลหรือ
เมทาดาต้า (Metadata) ของข้อมูลสาคัญจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดมาสร้างเป็นคาตาล็ อกเพื่อประโยชน์
ในการสืบค้นผ่านระบบสารสนเทศบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ (Directory Services) โดยเมทาดาต้า
ที่รวบรวมจากทุกหน่วยงานควรมีรูปแบบเดียวกัน ซึ่งกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะทาหน้าที่
ในการออกแบบกระบวนการและเครื่ อ งมื อ เพื่ อ จั ด ท ามาตรฐานเมทาดาต้ า และรวบรวมเมทาดาต้ า
รายการข้อมูลที่สาคัญจากหน่ว ยงานรัฐทั้งหมด โดยศึกษา ค้นคว้า เปรียบเทียบและวิเคราะห์ กรณีศึกษา
ด้านการจัดทามาตรฐานเมทาดาต้าของประเทศอื่น เพื่อปรับให้เหมาะสมและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐต่างๆ จะสามารถนามาตรฐานดังกล่าวไปใช้งานและจัดทาเมทาดาต้าของ
หน่วยงานได้อย่างสอดคล้องกัน
นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะทาการออกแบบกลไกด้านข้อมูลที่ หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการกากับดูแลข้อมูล การให้บริการข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูล
อีกด้วย

13

รูปที่ 2.1 การให้บริการรายการข้อมูลภาครัฐ
จากรูป 2.1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะดาเนินการสร้างระบบการให้บริการรายการข้อมูล
ภาครัฐ ดังนี้
1) ออกแบบกระบวนการจั ด ท ามาตรฐานเมทาดาต้า และรู ป แบบที่เ ป็ น มาตรฐาน (Template)
รวมทั้งแนะแนวให้หน่วยงานภาครั ฐจัดทาเมทาดาต้าของข้อมูลสาคัญตามแบบที่กาหนด ซึ่งควรมีรูปแบบ
เดียวกันเพื่อความสะดวกในการสืบค้นและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเมทาดาต้าที่ จะจัดทาขึ้นควรมีการระบุข้อมูล
ต่างๆ ดังนี้ มาตรฐานของรูปแบบเมทาดาต้า (Metadata model) คาอธิบายรายการข้อมูล (Data Description)
แหล่งที่มาของข้อมูล (Data Source) หน่วยงานเจ้าของข้อมูล (Data Owner) วิธีการ/กระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (Collection Method) จุดประสงค์การเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่ เป็นเจ้าของ (Purposes of
Data Collection) ประเภทข้อมูล (Type) และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล (Format) คากากับ (Tags) โดเมน
ทางธุรกิจ (Business domain) และคาสาคัญ (Keywords) (รายการในเมทาดาต้า อาจจะมีการปรับเพิ่ม/ลด
ได้ตามความเหมาะสม)
หลังจากหน่วยงานมีการจัดทาเมทาดาต้าแล้ว ส่วนกลางจะรวบรวมเมทาดาต้ามาจากหน่วยงานต่างๆ
รวมถึงเมทาดาต้าของข้อมูลภาครัฐ จากศูนย์ข้อมูล เช่น ศูนย์ข้อมูลน้า ศูนย์ข้อมูลประชาชน ฯลฯ มาเก็บไว้
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลภาครัฐ โดย
a. ข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลั บ สามารถเผยแพร่ได้ (Open data) การจัดเก็บจะรวบรวมทั้ง
เมทาดาต้าและข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ กล่าวคือหากข้อมูลที่ต้องการ
ใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ข้ อ มู ล เปิ ด ผู้ ร้ อ งขอข้ อ มู ล จะสามารถดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล ไปใช้ ไ ด้ เ ลย
ผ่านช่องทางการให้บริการข้อมูล (Data portal) เดียวกัน
b. ข้อมูลทีม่ ีชั้นความลับ การจัดเก็บจะรวบรวมเฉพาะเมทาดาต้าเท่านั้น ไม่จัดเก็บตัวข้อมูลจริง
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2) จัดทาเกณฑ์สาหรับการระบุชั้นความลับของข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการระบุจัดแบ่งประเภทข้อ มูลตามชั้นความลับได้อย่างสอดคล้องกัน โดยเกณฑ์อาจจะอยู่ในรูปแบบของ
ต้นไม้ประกอบการตัดสินใจดังแสดงในรูปที่ 2.2 จากรูปชั้นความลับข้อมูลจะจาแนกได้เป็น 4 ระดับตามกรอบ
การกากับดูแลข้อมูลคือ ข้อมูลสาธารณะ (Public data) ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (Personally
Identifiable Information: PII) ข้อมูลความลับราชการ (Confidential Government) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงของประเทศ (National Security)

รูปที่ 2.2 ต้นไม้ประกอบการตัดสินใจจาแนกชั้นความลับของข้อมูล
3) จัดทาดัชนีข้อมูล (data index) ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่บริ การค้นหา
รายการข้อมูล โดยผู้ใช้บริการจะสามารถค้นหาแบบหลายมิติ (Multi-dimensional search) ได้ ตัวอย่างเช่น
 การสืบค้นตามหัวข้อเรื่อง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุข การเงินและ
การธนาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา การท่องเที่ยว กระบวนการยุติธรรม คมนาคม และ
บริการสังคม เป็นต้น
 การสืบค้นตามรายชื่อกระทรวงและหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล
จากกรมการขนส่งทางบก การบินไทย กระทรวงคมนาคม เป็นต้น
 การสืบค้นตามประเภทข้อมูล (Data type) หรือ รูปแบบข้อมูล (Data format)
 การสืบค้นตามชั้นความลับของข้อมูลและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เช่น
- กลุ่มข้อมูลเปิด (Open data) ที่ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงและนาไปใช้ได้อย่างเสรี กลุ่มข้อมูล
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
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- กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identifiable Information) ที่อาจต้องมีการนารายละเอียด
ส่วนที่ระบุตัวตนได้ออกก่อนที่จะนาไปวิเคราะห์ และหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถระบุ
ข้อจากัดการใช้ประโยชน์ข้อมูลได้
- กลุ่ มข้ อมู ลความลั บราชการ (Government data) ที่ ให้ สิ ทธิ เฉพาะเจ้ าหน้าที่ ที่มี หน้ าที่
รับผิดชอบเกี่ยวข้อง
- กลุ่มข้อมูลความมั่นคงของรัฐ (Secured Government data) ที่ให้สิทธิเฉพาะเจ้าหน้าที่
ทีม่ ีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง
4) พิจารณาเลือกรูปแบบ (สกุลไฟล์) การจัดเก็บเมทาดาต้า โดยที่รูปแบบดังกล่าวจะต้องให้มนุษย์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านเข้าใจได้อย่างสะดวก เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลทาได้ง่ายและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ทาได้แบบอั ตโนมัติ หรื อกึ่งอั ตโนมัติ โดยรูปแบบสากลของเมทาดาต้าจะมีอยู่ห ลายประเภทได้แ ก่
Common European Research Information Format (CERIF), Comprehensive Knowledge Archive
Network (CKAN) ทั้งนี้รูปแบบที่ได้รับความนิยม คือ Data Catalog Vocabulary (DCAT) ซึ่งจะเป็นรูปแบบ
การเก็บเมทาดาต้าแบบ RDF จากนั้นทาการออกแบบกลไกและส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่สะดวก
สาหรับให้หน่วยงานใช้ในการจัดทา (publish) เมทาดาต้าออนไลน์
5) ออกแบบเกณฑ์กลางและกระบวนการตัวอย่างในการประเมินคุณภาพข้อมูลหน่วยงาน ซึ่งตัวอย่าง
เกณฑ์ ด้ า นคุ ณ ภาพข้ อ มู ล ตามมาตฐานสากล ได้ แ ก่ ความถู ก ต้ อ งแม่ น ย า ( Accuracy), ความตรงกั น
(Consistency), ความสามารถในการเข้าถึงข้ อมูล ที่เป็นปั จจุบัน (Availability), ความสมบู รณ์ของข้อมู ล
(Completeness), ความสอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานของข้อมูล (Conformance), ความน่าเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล (Credibility), ความเข้าประเด็น (Relevance), ความทันสมัยของข้อมูล (Timeliness) และบริบท
ข้อมูล (Context) ดังรูปที่ 2.3 อธิบายความหมายของเกณฑ์ตัวอย่าง

รูปที่ 2.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูล
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6) จัดทากรอบนโยบายต้นแบบด้านการกากับดูและวงจรชีวิตและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครั ฐ เพื่อให้ เอื้อ ต่อการใช้ป ระโยชน์ภ ายในหน่ว ยงานและแลกเปลี่ ยนข้อมู ล ข้ามหน่ว ยงาน
หน่วยงานภาครัฐสามารถนาไปดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ โดยกรอบนโยบายจะต้องกาหนด
กระบวนการเชิงปฏิบัติแยกกัน สาหรับ ข้อมูลที่ชั้นความลับต่างกัน : กลุ่ มข้อมูล เปิด กลุ่มข้อมูลส่ วนบุ คคล
กลุ่มข้อมูลความลับราชการ กลุ่มข้อมูลความมั่นคงของรัฐ
โดยกรอบดังกล่าวประกอบด้วยประเด็นดังนี้
a. การกาหนดกระบวนการจัดทาและสุ่มตรวจข้อมูล (Procedure) ที่ทาให้มั่นใจว่าปริมาณและ
คุณภาพของข้อมูลตรงตามมาตรฐาน
b. การกาหนดกระบวนการที่ทาให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความทันสมัยตลอดเวลา
c. กาหนดกระบวนการในการใช้ข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกัน1 (Sharing of data)
i. ข้อตกลงและเงื่อนไข2 (Terms and Conditions) ในการเผยแพร่ข้อมูล (Data
Release)
ii. เกณฑ์วิธี (Protocol) สาหรับการถ่ายโอนข้อมูล และวิธีการจัดการกับข้อมูล (Data
handling method) เช่น เอพีไอ (API: Application Programming Interface)
เอฟทีพี (FTP: File Transfer Protocol) หน่วยความจาแบบพกพา อีเมล์ ฯลฯ
iii. นโยบายควบคุมการเข้าถึง (Access control policy) การกาหนดว่าบุคคลใด
สามารถเข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง โดยอาจกาหนดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคล
นั้น
iv. การก าหนดกลุ่ ม ของฟิ ล เตอร์ (Filter) ที่ ท าให้ ข้ อ มู ล ไม่ ส ามารถระบุ ตั ว ตนได้
(anonymize) หรื อ ลดระดั บ (de-classify) ของชุ ด ข้ อ มู ล (Dataset) ที่ เ ป็ น
ความลับ (confidential) แต่เป็นชุดข้อมูลที่มีประโยชน์มาก โดยตัวอย่างการลดระดับชั้น
ความลับของข้อมูล ได้แก่ กรณีที่ชุดข้อมูลมีข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (PII)
การดาเนินการนาชื่อของบุคคลออกจากชุดข้อมูลนั้นจะทาให้ชุดข้อมูลดังกล่าวถูกลด
ระดับ ชั้น ความลั บ จากระดับข้อมูล ที่ส ามารถระบุถึงตัว บุคคลได้ (PII) เป็นระดับ
ข้อมูลความลับ (Confidential)
d. การกาหนดแบบฟอร์ม (Template) นโยบายการปูองกันข้อมูล (Data protection policy)

1
2

http://www.stou.ac.th/Schools/Sst/main/eLearning/Oa/html/charpter3.html
https://www.etda.or.th/file_storage/uploaded/Etda_Website/file/article_law_4.pdf
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7) ออกแบบและจัดทาระบบบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ (Directory services) และระบบ
บริหารจัดการเมทาดาต้า (Metadata Management System) โดยระบบจะมีกลไกในการค้นหาข้อมูล
ผ่านการสืบค้นในมิติต่างๆ กลไกการร้องขอข้อมูล (กรณีข้ามหน่วยงาน) และกลไกการอนุมัติใช้ข้อมูลสาหรับ
คาขอประเภทต่างๆ ทั้งนี้การขอข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับ (ข้อมูลเปิด) จะไม่ต้องขออนุมัติ นอกจากนี้ระบบ
นามานุ ก รมจะท าหน้ า ที่ ยื น ยั นตั ว ตน (Authentication) และตรวจสอบสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
(Authorization) ของผู้ใช้ตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลระบุ รวมทั้งบันทึกรายการการสืบค้นและคา
ขอข้อมูลทั้งหมด (Search and Request Log) เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ ระบบ
นามานุกรมนี้ จะเชื่อมต่อกับศูนย์เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Linkage and Exchange Centers)
เพื่ออานวยความสะดวกให้การเข้าถึง (Data Access) และถ่ายโอนข้อมูล (Data Transfer) สามารถทาได้
ผ่านระบบทั้งหมดในอนาคต
8) จัดระบบเพื่อบันทึกธุรกรรมการล็อกอิน การร้องขอ การอนุมัติ ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านระบบ
นามานุกรมภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการติดตามสถานะและรายงานธุรกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมด
2.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเรื่องการกากับดูแลข้อมูล
ความสาเร็จของการจัดทารายการข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จะต้องเกิดจากความเข้าใจและ
เห็นถึงประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานจะเกิดประโยชน์
ได้นั้น หน่วยงานภาครัฐก็ต้องสามารถดูแลข้อมูลของตนได้อย่างเป็นระบบ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คมจึ ง สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จั ด ตั้ ง คณะท างานด้ า นข้ อ มู ล (Data Stewardship team)
เพื่อดาเนินงานด้านนโยบายข้อมูลของหน่ว ยงานเอง โดยกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถ
ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อให้ได้นโยบายข้อมูลที่เหมาะสมกับหน่วยงานและสอดคล้องกันในภาครัฐ
ได้ ตัวอย่างเช่น การวางนโยบายเพื่อกากับดูแลให้ข้อมูลแต่ละประเภทมีวงจรชีวิต (Data life Cycle)
ที่ เ หมาะสม บริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และตอบโจทย์ ด้ า นการรายงานและการวิ เ คราะห์
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในเบื้ องต้น กระบวนการสร้างความเข้าใจและจัดเตรียมมาตรฐานด้านข้อมูล ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มแข็งในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. จัดตั้งคณะทางานด้านข้อมูล (Data Stewardship team) เพื่อประสานกับทีมงานจากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทารายการข้อมูลภาครัฐ
2. ระบุ ชุ ด ข้อ มู ล ส าคัญ (Critical dataset) ของหน่ว ยงาน โดยมี เ กณฑ์ ที่ชั ด เจนในการก าหนด
ระดับความสาคัญของชุดข้อมูล
3. จาแนกชุดข้อมูลสาคัญตามชั้นความลับและจัดทาดัชนีข้อมูลในมิติต่างๆเพื่อความสะดวกในการสืบค้น
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4. สร้างกฎเกณฑ์ว่าด้วยสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (Access Right) โดยระบุประเภทบุคคล ที่จะมีสิทธิ์เข้าดู
ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับ และสิทธิในการขอรับข้อมูลไปใช้ประโยชน์ผ่านกลไกการถ่ายโอนข้อมูล
5. จัดทาเมทาดาต้าร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีเมทาดาต้า
ในรูปแบบเดียวกันสามารถรองรับการสืบค้น เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐได้ในอนาคต
6. พิจารณาสร้ างพื้น ที่สาหรับแลกเปลี่ ยนข้อมูลแยกต่างหากจากฐานข้อมูลหลัก และแปลงรูปแบบ
การจั ดเก็ บ ข้อ มูล ส าคัญ ในพื้น ที่ดัง กล่ า วให้ อยู่ใ นสกุล ไฟล์ ที่ ให้ ทั้งมนุษย์ และเครื่อ งคอมพิว เตอร์
สามารถอ่านได้อย่างสะดวกเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดขึ้นได้แบบอัตโนมัติ
7. ออกแบบกระบวนการประเมิน คุณภาพและปริมาณของชุดข้อมูลสาคัญที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
โดยระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพอย่างชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (สามารถ
อ้างอิงจากเกณฑ์กลางและกระบวนการตัวอย่างของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้)
จากนั้นทาการประเมินช่องว่างที่เกิดขึ้น (Gap) ระหว่างสถานะข้อมูลปัจจุบันกับสถานะที่ควรจะเป็น
ตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อวางแผนดาเนินการ (Roadmap) การพัฒนาชุดข้อมูลสาคัญให้มีคุณภาพ
ภายในระยะเวลา 3-5 ปี
8. วางนโยบายเพื่อกากับดูแลวงจรชีวิตและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล และสามารถใช้ได้กับทุกประเภท
ข้อมูล (4 ประเภท) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกระบวนการจัดทาและสุ่มตรวจข้อมูล และกระบวนการใช้
และแลกเปลี่ยนข้อมูล
แผนการดาเนินงานเรื่องการให้บริการรายการข้อมูลภาครัฐของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม จะแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยเริ่มต้นช่วงที่ 1 ในปีงบประมาณ 2562 ช่วงที่ 2 ในปีงบประมาณ 2563 และ
ช่วงที่ 3 ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565
ในช่วงที่ 1 กิจกรรมรวมถึงการศึกษาและจัดทาชุดเครื่องมือที่ประกอบด้วย กรอบมาตรฐาน กรอบนโยบาย
กลไกการจัดการ และแบบฟอร์มด้านข้อมูลต่างๆ สาหรับให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทา
มาตรฐานเมทาดาต้าและกากับดูแลข้อมูล เช่น มาตรฐานและตัวอย่างเมทาดาต้า วิธีการประเมินคุณภาพและ
ปริมาณข้อมูล เกณฑ์สาหรับการระบุชั้นความลับของข้อมูล กรอบนโยบายด้านการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ฯลฯ
โดยศึกษาจากรูปแบบที่ต่างประเทศใช้ และรูปแบบของเมทาดาต้าที่มีการดาเนินการแล้วของหน่วยงานภาครัฐ
ในขั้นตอนนี้คณะทางานอาจจะร้องขอเมทาดาต้าจากหน่วยงานภาครัฐเท่าที่มี เพื่อมากลั่นกรองและจัดทา
รายการข้อมูลเบื้องต้นได้อีกด้ว ย หลังจากนั้น ทีมงานจากกระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม จะนา
ชุดเครื่องมือที่จัดทาขึ้นไปใช้เพื่อร่วมจัดทาเมทาดาต้าข้อมูลและวางแผนการจัดการนโยบายด้านข้อมูลกับ
หน่วยงานนาร่อง 1-2 หน่วยงาน รวมทั้งจัดฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการให้คาแนะนาให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นในการดาเนินงานระยะถัดไป
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ในช่วงที่ 2 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะนาชุดเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการทดสอบกับ
หน่วยงานนาร่องแล้วไปใช้ร่วมกับงานใน 1-2 รายสาขาของงานภาครัฐ (จากทั้งสิ้น 21 สาขา) รวมทั้งพัฒนา
ระบบบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ และระบบบริหารจัดการเมทาดาต้า เพื่อเริ่มต้นให้บริการ
ในช่วงที่ 3 กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะทาการขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 21 สาขา
งานภาครัฐ ให้ระบบบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ สามารถให้บริการได้อย่างสมบูรณ์
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บทที่ 3 การให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล
การใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานต้องอาศัยระบบบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐเพื่อการค้นหาและ
ระบุข้อมูลที่ต้องการสาหรับแต่ละโจทย์ปัญหา และต้องมีกลไกสารสนเทศเพื่อเอื้อให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลข้าม
หน่ วยงานได้ อย่ างสะดวก ดั งนั้ นจึ งต้ องมี การพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อบริ หารจั ดการการเชื่ อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งตัวอย่าง
บริ การพื้นฐานของระบบดังกล่าวรวมถึง การยืนยันตัวตน การจากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบริการส่งข้อมูล
ข้ามหน่วยงานผ่านระบบสารสนเทศ การบันทึกทรานแซกชันการเข้าถึงข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน และการบริการ
ข้อมูลประเภทอื่น เนื้อหาในบทนี้จะนาเสนอรายละเอียดสาหรับการให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล
3.1 มาตรฐานข้อมูล
เพื่ อ ให้ ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรจะสร้ า ง
พื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Zone) แยกต่างหากจากฐานข้อมูลหลัก และพิจารณาแปลงรูปแบบ
ข้อมูลดิบที่จะนามาใส่ในพื้นที่แลกเปลี่ยนนี้ให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมได้กาหนดมาตรฐานรูปแบบข้อมูลเป็น 4 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.1
 ระดับ 4 ดาว : ตัวอย่างเช่น เจซัน (JSON: JavaScript Object Notation) เอ็กเอ็มแอล (XML:
Extensible Markup Language) และ อาร์ดีเอฟ (RDF: Resource Description Framework) ฯลฯ
ซึ่งเป็นไฟล์ที่ข้อมูลถูกเก็บในลักษณะข้อความ (plain text) ที่ทั้งมนุษย์และระบบคอมพิวเตอร์สามารถ
อ่านเข้าใจได้ รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด
สาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 ระดับ 3 ดาว : ซีเอสวี (CSV: Comma-Separated Value) เอ็กแอลเอส (XLS) หรือ เอ็กแอลเอสเอ็ก
(XLSX) ซึ่งเป็นไฟล์ที่ข้อมูลถูกจัดเป็น คอลัม (column) ระบบคอมพิวเตอร์และมนุษย์สามารถอ่านเข้าใจ
ได้ถ้ามีคาอธิบายคอลัม (column) จากผู้ให้บริการข้อมูล ทั้งนี้สกุลไฟล์ CSV สามารถถูกแปลงเป็น JSON,
XML และ RDF ได้ อั ตโนมั ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จรู ป (ตั ว อย่ า งวิธี ก ารแสดงในเอกสารแนบ ข)
ขณะทีไ่ ฟล์เอ็กเซลจะมีข้อด้อยกว่าเมื่อเทียบกับ CSV เนื่องจากต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จึงจะสามารถเปิด
และแปลงไฟล์ได้ อย่างไรก็ดีการแลกเปลี่ยนข้อมูลยังสามารถทาได้อย่างเป็นระบบแม้มีข้อจากัดอยู่บ้าง
 ระดับ 2 ดาว : ด็อก (DOC) หรือ ด็อกเอ็ก (DOCX) เฮชทีเอ็มแอล (HTML) และไฟล์เท็กซ์ (TXT) ซึ่งเป็น
ไฟล์ ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ โ ดยระบบคอมพิ ว เตอร์ ต้ อ งมี ก ารแปลงไฟล์ ห รื อ กระบวนการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ (Natural language Processing) เพิ่มเติม ซึ่งไม่สะดวกสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
มากนัก
 ระดับ 1 ดาว : รูปแบบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์คือ ไฟล์ PDF
ภาพกราฟ และ ข้อมูลที่ยังไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
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สกุลไฟล์ที่เครื่อง สกุลไฟล์เชิงแผนที่ที่
คอมพิวเตอร์สามารถ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อ่านได้สะดวก
สามารถอ่านได้
JSON
XML
RDF
ODF
TSV

Shapefile
GeoJSON
GML
KML
WKT

สกุลไฟล์ที่สามารถ
ถูกใช้งานได้อย่างมี
ข้อจากัด

สกุลไฟล์ที่
ไม่แนะนา

สกุลไฟล์ที่ใช้
ประโยชน์ได้ยาก

CSV
Excel

HTML
Word
TXT

Images (PNG, JPG)
Charts
PDF
เอกสารกระดาษ

ตารางที่ 3.1 สกุลไฟล์สาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
นอกจากนี้ ข้อมูลดิบที่หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บอาจจะมีความไม่สอดคล้อง ตัวอย่างเช่นข้อมูล ‘วันที่’
หน่วยงานที่ 1 เก็บในรูปแบบ dd/MM/YYYY หน่วยงานที่ 2 เก็บในรูปแบบ MM/dd/YYYY และปีที่เก็บ
จะมีโอกาสเป็นได้ทั้งปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) และปีพุทธศักราช (พ.ศ.) การใช้ประโยชน์ข้อมูลจึงต้องมีการแปลง
รูปแบบเข้าหากันซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายและไม่สะดวกต่อการทางาน ดังนั้นกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จะทาหน้ าที่ส ร้างและรวบรวมมาตรฐานกลางสาหรับข้อมูลประเภทต่างๆ และจัดทาคลั งมาตรฐานข้อมูล
ที่สืบค้นอ้างอิงได้ โดยมีการตรวจสอบผู้เป็นเจ้าของข้อมูลหลัก (Master Data) ตัวอย่างเช่น ชื่อคนและที่อยู่
จะมี ก ระทรวงมหาดไทยเป็ น เจ้ า ของข้ อ มู ล หลั ก รู ป แบบการจั ด เก็ บ จึ ง ควรยึ ด ตามกระทรวงมหาดไทย
การน าข้ อ มู ล ไปใช้ ต่ อ จึ ง จะสามารถอ้ า งอิ ง ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งโดยไม่ ต้ อ งแปลงรู ป แบบ กรณี ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ที่ไม่มีเจ้าของตามพระราชบัญญัติ เช่น ‘วันที่’ กระทรวงดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะสร้างมาตรฐาน
รูปแบบข้อมูลเพื่อการจัดเก็บขึ้นตามมาตรฐานสากล
3.2 การปรับปรุงข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เตรียมจะเข้าร่วมในกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ หน่วยงาน
ควรที่จะปรับปรุงข้อมูลสาคัญเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการให้บริการข้อมูล โดยเริ่มจาก 2 เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพที่ทาได้ง่ายก่อน คือ ความสอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานของข้อมูล (Conformance) และความถูกต้อง
แม่นยา (Accuracy) โดยเริ่มจากการตรวจสอบระดับพื้นฐานก่อน ดังนี้
ความสอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานของข้อมูลพื้นฐาน
 ตรวจสอบให้ชุดข้อมูลมีแถว Header สาหรับอธิบายรายละเอียดของคอลัม (column)
เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานที่ขอข้อมูล
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 ตรวจสอบให้ชุดข้อมูลมีรหัสที่แสดงเวอร์ชัน เพื่อให้ผู้ขอข้อมูลสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของชุดข้อมูลได้ โดยเวอร์ชัน สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน เช่น วันที่เก็บข้อมูล วันที่
ปรับปรุงข้อมูล วิธีจัดเก็บข้อมูล และหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล
สามารถตรวจสอบความใหม่ของข้อมูลได้
ความถูกต้องแม่นยา
 ตรวจสอบหาค่าที่ผิดปกติจากกลุ่มทั่วไปในชุดข้อมูล หากพบข้อมูลที่มีช่วงของค่าที่เป็นไป
ไม่ได้ เช่น ข้อมูลอายุมีค่าหลักพัน ควรปรับแก้ เป็นต้น
 ตรวจสอบหาข้อมูลที่ซ้ากัน ข้อมูลที่ขาดหายไปในบางส่วน (Missing Data) และความผิดปกติ
ทั่วไปจากกฎที่ตั้งไว้ เช่น การเก็บตัวอักษรในคอลัมตัวเลข หากมีควรปรับค่ารวมทั้งระบุ
กระบวนการการจัดการแก้ไข
 ตรวจสอบว่าชุดข้อมูลมี คอลัมข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อการทดสอบระบบงานหรือไม่
หากมีควรลบทิ้ง
โดยการตรวจสอบคุ ณภาพแบบพื้นฐานนี้ สามารถทาแบบออฟไลน์ได้ เพื่อไม่ขัดจังหวะการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล รวมทั้งเจ้าหน้าที่สารสนเทศหน่วยงานสามารถพัฒนาโปรแกรมย่อยเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูล
แบบกึ่งอัตโนมัติได้อีกด้วย
3.3 ระบบบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง
เพื่อการกากับดูแลชั้นความลับข้อมูล กลไกและระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการและแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล กลาง จ าเป็ น จะต้ อ งเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบนามานุ ก รมข้ อ มู ล ภาครั ฐ เพื่ อ ท าการยื น ยั น ตั ว ตนผู้ ใ ช้
(Authentication) และตรวจสอบสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล (Authorization) ให้ เ ป็ น ไปตามกฎเกณฑ์
ที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลระบุ ระบบบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะต้องบันทึกรายการการเข้ าถึงข้อมูลและ
ถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด (Access Log) เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้สามารถ
ทาผลสรุปเชิงสถิติเรื่องการร้องขอใช้ข้อมูลของทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อีกด้วย
นอกจากนี้กลไกการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางยังต้องมีกระบวนการบนระบบสารสนเทศที่ให้
ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลที่มีความผิดปกติได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. Confirm: ตรวจสอบและทาการยืนยันว่าชุดข้อมูลมีปัญหา
2. Notify: แจ้งเตือนให้กับผู้ที่ดูแลหรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนี้เกี่ยวกับปัญหาในชุดข้อมูล
3. Log: ทาการเก็บ log ปัญหาที่เกิดขึ้นไว้เพื่อติดตามและสรุปผล
4. Diagnose: วิเคราะห์ปัญหาของข้อมูลพื้นฐานได้
5. Evaluate Option: ประเมินต้นตอของปัญหา เช่น การเก็บข้อมูล อัลกอริทึมในการคานวณข้อมูล
6. Correct: แก้ไขข้อมูลที่ผิดปกติที่พบให้ถูกต้อง
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ในช่วงแรกของการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการจัดการข้อมูลจะช่วยให้เกิดการแจ้งเตือน
ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพข้อมูลโดยรวม และทาให้หน่วยงานสามารถให้บริการข้อมูลที่มี
ระดับคุณภาพที่ยอมรับ (Data Quality Service Level Agreement) ได้ในอนาคต
กลไกการบริการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นั้น ควรถูกออกแบบ
ในลั กษณะที่ห น่ ว ยงานเจ้ าของข้อมูล ไม่จ าเป็นจะต้องส่ งข้อมูล ดิบเข้ามาจัดเก็บที่ศูนย์บริการข้อมูล กลาง
เพียงแต่จัดทา (publish) เมทาดาต้าขึ้นระบบนามานุกรมข้อมูลภาครัฐเท่านั้น ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน อธิบายได้ตามรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 กลไกการบริการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
จากรูปการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะมี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานภาครัฐจัดทา (publish) เมทาดาต้าเข้ามาที่ระบบนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ
2. ผู้ ใ ช้ ง านที่ ต้ อ งการร้ อ งขอข้ อ มู ล จะท าการสื บ ค้ น ระบุ ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการ และยื่ น ค าร้ อ งขอข้ อ มู ล
ผ่านระบบนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ (Directory Service) ซึ่งระบบดังกล่าวจะยืนยันตัวตน ตรวจสิทธิ์ของ
ผู้ร้องขอ และตรวจสอบว่าคาขอข้อมูลมีความเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ที่ระบุโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ขอมีชั้นความลับระดับใด ผู้ขอมีสิทธิ์หรือไม่ คาขอต้องการปริมาณข้อมูลมาก
เพีย งใด หากคาขออยู่ในเกณฑ์ป กติการอนุมัติจะสามารถทาได้โ ดยระบบอัตโนมัติ มิเช่นนั้นจะต้องมี
การส่งผ่านคาขอไปยัง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคาขอข้อมูลอีกต่อหนึ่ง นอกจากนี้คาร้องขอข้อมูล
ทั้งหมดจะถูกบันทึกเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบในภายหลัง
3. หากคาร้องขอข้อมูลได้รับการอนุมัติ จะมีการแจ้งไปยังผู้ขอ และคาร้องพร้อมรายละเอียดจะถูกส่งผ่านไป
ยังระบบบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง (Data Exchange Service)
4. ระบบบริการและแลกเปลี่ ยนข้อมูลกลาง จะมีการต่อเชื่อมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล และหน่วยงาน
ผู้ขอรับบริการทั้งหมด รวมทั้งเก็บข้อมูลด้านเครือข่าย เช่น IP Address และเกณฑ์ในการส่ง-รับข้อมูลของ
24

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อจุดประสงค์ในการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งการถ่ายโอนข้อมูล จากต้นทางไปยัง
ปลายทางสามารถทาได้ทั้งแบบผ่านและไม่ผ่านระบบกลาง การที่ข้อมูลไม่จาเป็นต้องวิ่งผ่านระบบบริการ
ข้อมูลกลางจะสามารถลดปัญหาคอขวดที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีรายการคาขอจานวนมาก ทั้งนี้ช่องทางการ
ส่งข้อมูลจะขึ้นอยู่กบั เกณฑ์ที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลระบุไว้ ตัวอย่างเช่น
 Application Programming Interface หรือ API คือการโอนย้ายข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ผ่านการเรียกใช้งานส่วนโปรแกรมที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจัดเตรียมไว้ให้ โดยระบบงานของ
ผู้ขอข้อมูลจะสามารถดึงข้อมูลตรงจากระบบฐานข้อมูล ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้โดยตรง
การส่งลักษณะนี้เหมาะกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง
 Secured File Transfer Protocol (SFTP) ทาได้ 2 วิธี คือ 1) เจ้าของข้อมูลทาการอัปโหลด
ไฟล์ข้อมูลเข้าไปที่พื้นที่จัดเก็บชั่วคราวของระบบบริการข้อมูลกลาง เพื่อให้ผู้ร้องขอข้อมูลเข้ามา
ดึงข้อมูลไปใช้ในภายหลัง 2) หน่วยงานเจ้าของข้อมูลถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้รับโดยตรงผ่านระบบ
อัตโนมัติด้ว ยโปรโตคอล SFTP การส่งข้อมูลลั กษณะนี้ต้องมีรหั สผู้ ใช้และรหั ส ผ่านส าหรับ
การเข้าสู่ระบบที่ชัดเจน การส่งลักษณะนี้เหมาะกับข้อมูลขนาดใหญ่และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
 Removable storage หรือ Email คือการทาสาเนาไฟล์ข้อมูลโดยใส่รหัสปูองกันการเปิดไฟล์
และนาไฟล์ดังกล่าวใส่ลงใน Removable Storage เพื่อจัดส่ง หรือ ส่งทาง Email การส่ง
ลักษณะนี้เหมาะกับหน่วยงานที่มขี ้อจากัดทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ ระบบนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ และระบบบริการข้อมูลกลาง ไม่จาเป็นต้องติดตั้งในดาต้าเซนเตอร์
เดียวกัน ระบบทั้ง 2 สามารถทางานร่วมกันได้ผ่านกลไก Web Service
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บทที่ 4 การกลั่นกรองคาร้องขอข้อมูลข้ามหน่วยงาน
เมื่ อ ระบบบริ ก ารและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เริ่ ม ถู ก ใช้ ง านอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ค าร้ อ งขอข้ อ มู ล จะมี
หลากหลายประเภทและต่างวัตถุประสงค์ ภาครัฐจึงจาเป็นต้องวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับคาร้องขอ
พิเศษรูปแบบต่างๆ เช่น คาขอข้อมูลจานวนมากกว่าปกติ คาขอข้อมูลจากหลายหน่วยงานในคราวเดี ยว คาขอ
ข้อมูลที่มีชั้นความลับสูงจากกระทรวงอื่น เป็นต้น ซึ่งการสร้างมาตรฐานและกระบวนการในการอนุมัติคาร้อง
ขอและการให้บริการข้อมูลที่เป็นระบบ ทาซ้าได้ และสะดวกสาหรับผู้ใช้งานจึงเป็นสิ่งจาเป็น
คาขอข้อมูลจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกันสามารถพิจารณาตัดสินได้ใ นระดับกระทรวงโดย
คณะทางานด้านข้อมูลของกระทรวง อย่างไรก็ดีในกรณีการขอข้อมูลข้ามกระทรวงนั้น การพิจารณาอนุมัติ
จะเป็นเรื่องยาก รัฐบาลจึงควรแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ข้อมูลภาครัฐ (Government Chief Data Officer)
และจั ดตั้งคณะกรรมการเพื่อการกลั่ นกรองคาร้องขอข้อมูล เพื่อร่ว มพิจารณาคาร้องขอข้อมูล แบบพิเศษ
อย่างเป็นระบบดังแสดงในรูปที่ 4.1

รูปที่ 4.1 พิจารณาคาร้องขอข้อมูล
คณะกรรมการดังกล่าวควรมีตัวแทนจากคณะทางานด้านข้อมูล (Data Stewardship team) ของ
ทุกกระทรวง และมีคณะทางานจากสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ/หรือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อช่วยประสานให้เกิดการปฏิบัติตามมติจากคณะกรรมการฯ โดยคณะทางานดังกล่าวจะทาหน้าที่
ในการออกแบบและกากับการทางานบนระบบสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกในกระบวนการพิจารณา
และอนุมัติคาร้องขอข้อมูล อีกด้วย
การมีบุคลากรในระดับต่างๆ ร่วมกากับดูแลการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ จะส่งผลให้
การแลกเปลี่ ย นและใช้ป ระโยชน์ ข้อมู ล เกิดขึ้นได้อย่างมี ประสิ ทธิผ ล หั ว หน้ าเจ้าหน้า ที่ข้อมูล ภาครัฐ และ
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะมีหน้าที่หลัก ดังนี้
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 พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างศูนย์ข้อมูล
 พิจารณาคาร้องขอข้อมูลพิเศษ และให้นโยบายแก่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเรื่อง การอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
คาร้องขอ
 บริหารจัดการให้การใช้ข้อมูลภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดและสนับสนุนให้การใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
เกิดขึ้นในวงกว้าง โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติด้านข้อมูล กฎกระทรวง และเกณฑ์ด้านข้อมูลอื่นๆ
 บริ หารจั ดการการแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลข้ ามกระทรวง โดยออกนโยบาย วิ ธี การ และข้ อตกลงการใช้
ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานที่เหมาะสม โดยมีตัวอย่างเอกสาร เช่น ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
(Data Exchange Agreement) ข้อตกลงการให้บริการข้อมูล (Data Supply Agreement) และ
กฎเกณฑ์/เงื่อนไข ในการปล่อยข้อมูลจากหน่วยงาน (Terms and Conditions of Data Release) ให้
หน่วยงานอื่นของภาครัฐนาไปใช้ประโยชน์
 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้เกิดการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการบริการข้อมูล
ภาครั ฐ ในมิ ติต่า งๆ คื อ การทารายการข้ อมูล ของหน่ ว ยงาน (Data Inventory) กระบวนการ
กากับดูแลข้อมูล (Data Governance) การผลิตข้อมูล (Data Production) การสนับสนุนให้เกิด
การใช้ประโยชน์ข้อมูล (Data Usage)
 นาเสนอกลยุทธ์ด้านข้อมูลให้แก่คณะรัฐมนตรี
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บทที่ 5 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการปรั บตัว และเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ยุคของการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูล ขนาดใหญ่
เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน และบริหารงานของภาครัฐนั้น หน่วยงานภาครัฐจาเป็นต้องวางแผนและ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรล่วงหน้า โดยเน้นการอบรมเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล
และนักวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากบุคลากรในสาขาดังกล่าวเป็นที่ต้องการสูงมาก การจัดจ้างอัตราใหม่ในจานวน
ที่เพีย งพอจึ งเป็ น เรื่ อ งที่ท้าทาย ส านั กงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่ว มกั บกระทรวงดิจิทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมจึงได้เสนอกลไกการพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ดังนี้
5.1 กรอบการพัฒนาบุคลากร
ข้อเสนอการพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ ได้กาหนดเปูาหมายว่า ภายในปี
2565 บุ ค ลากรภาครั ฐ ของไทยจะตระหนั กถึ งคุ ณค่ าของข้ อมู ล และสามารถน าข้ อมู ล ขนาดใหญ่ม าสร้า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม และมี ก ารพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการท างานอย่ า งเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น ( Public-Private
Partnership: PPP) รวมทั้งมีการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มเปูาหมายของการพัฒนาประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 5.1

รูปที่ 5.1 กลุ่มเปูาหมายการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูล
รูปที่ 5.1 แสดงกลุ่มงานและทักษะหลักที่ต้องการเพื่อทาโครงการบิ๊กดาต้าภาครัฐให้ได้ประสิทธิผล
โดยแบ่งเป็น 3 เรื่องคือ งานด้านการสร้างและดูแลระบบสารสนเทศบิ๊กดาต้า งานด้านการวิเคราะห์และ
แสดงผลข้อมูล และงานด้านการนาเอาข้อมูลไปใช้ประโยขน์ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นกลุ่มเปูาหมายของ
การพัฒนาบุคลากรจึงมี 3 กลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับงาน ดังนี้
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1) กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล (Business Domain) ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อานวยการกอง ผู้ทางานด้าน
นโยบายและวิชาการ ผู้ทางานด้านบริการ มีหน้าที่กาหนดโจทย์หรือประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล และนา
สารสนเทศที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลมาใช้ประกอบการดาเนินงาน
2) กลุ่มผู้สร้างและพัฒนาระบบ ได้แก่ Data Engineer, Data Architecture, Business
Analyst, Project Manager, Corporate Security, IT Operator มีหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล รวมทั้งดูแลและบริหารจัดการข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน อย่างต่อเนื่อง
และปลอดภัย
3) กลุ่มผู้วิเคราะห์ ประมวลและแสดงผลข้อมูล ได้แก่ Data Scientist, Data Analyst, Data
Visualizer มีหน้าที่ในการนาข้อมูลมาจัดกลุ่ม วิเคราะห์ และประมวลผล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการแสดงผล
รวมถึง Dashboard สาหรับการนาเสนอข้อมูล
นอกจากนี้ กรอบแนวทางการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากรในการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่
จะถูกแบ่งออกเป็นระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้การดาเนินการบรรลุเปูาหมายอย่างเป็นขั้นตอน
ดังแสดงในรูปที่ 5.2

รูปที่ 5.2 กรอบการดาเนินงาน 3 ระยะ
ระยะสั้น การพัฒนาแพลทฟอร์มเสริมสร้างทักษะที่เรียกว่า Sandbox สาหรับการพัฒนาบุคลากรใน
ระยะสั้น โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนดโจทย์ การพัฒนาโครงสร้างและระบบข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล การแสดงผลข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดไปจนถึงการนาสารสนเทศและองค์ความรู้ที่ ได้จากการวิเคราะห์
และประมวลผลมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆ แพลทฟอร์มดังกล่าวเน้นการ
พัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรที่นารูปแบบการพัฒนาแบบ Project based Learning มาปรับใช้ เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถ “ทาได้ ทาเป็น” มากกว่าเรียนรู้จากทฤษฎี ดังนี้
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ขั้นตอนที่ ๑
กาหนดโจทย์/
ประเด็นเชิงนโยบาย
กลไกการดาเนินงาน
การดาเนินการร่วมกับ
หลักสูตร ป.ย.ป.๑
(ปลัดกระทรวง) โดยจัด
ให้มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการนาข้อมูล
ขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สกพ.
นากลไกการฝึกอบรม
หลักสูตร ป.ย.ป. มา
สนับสนุนการดาเนินงาน
ดศ.
ให้การสนับสนุนเชิง
เทคนิคและวิธีการในการ
กาหนดโจทย์/ประเด็น
ให้กับกลุ่มผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป.
ในการนาข้อมูลขนาด
ใหญ่มาใช้ประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
สรรหา/คัดเลือกบุคลากร พัฒนาบุคลากร แบบ
นาข้อมูลมาใช้ประโยชน์
เข้าร่วมโครงการ
Project based Learning
การสรรหา/คัดเลือกจาก การจัดการพัฒนาทักษะ
๑) ผู้เข้ารับการอบรม/
บุคลากรผ่านการเรียนรู้
เจ้าของโจทย์คัดเลือก
โดยการทางานจริง
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่
กาหนดเข้ารับการพัฒนา
ทักษะบนแพลทฟอร์ม
Sandbox
๒) การนาบุคลากรจาก
โครงการ Policy Work
and Study Team ของ
ก.พ. มาสนับสนุน

การให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล นาการ
แสดงผลข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
ในขั้นตอนที่ ๓ มาจัดทา
ข้อเสนอนโยบายแห่งรัฐ

สกพ.
ประสานและคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติที่กาหนด
เข้าร่วมโครงการ
ดศ.
กาหนดคุณสมบัติบุคคล
ผู้เข้าร่วมโครงการ และ
ร่วมคัดเลือกบุคลากร

สกพ.
จัดให้การพัฒนา
ความสามารถในการนา
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์เป็น
ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้นา
ต่างๆ เช่น นบส. ป.ย.ป.
เป็นต้น
ดศ.
จัดดาเนินการพัฒนา
บุคลากรให้สามารถนา
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์

ดศ.
จัดดาเนินการพัฒนา
บุคลากรผ่านเครือข่าย
มหาวิทยาลัย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
จัดการประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน
สดช.
จัดประเมินผู้สอน
สพร.
พัฒนา ระบบ e-Learning
สกพ.
ออกแบบการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรมีความสนใจเข้า
รับการฝึกอบรม เช่น การ
Top-Up เงินเดือน การให้
รางวัลหรือทุนการศึกษา
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ระยะกลาง วางแผนการบริหารจัดการกาลังคนเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความคล่องตัว สามารถ
สนับสนุนการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ
โดยมีกรอบการดาเนินงานดังนี้
 การวางระบบการบริหารจัดการกาลังคนโดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มหลัก ดังนี้ (๑) กลุ่มหน่วยงานที่มีความ
พร้อมด้านบุคลากร สามารถดูแลบริหารจัดการระบบข้อมูล และมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านการ
วิ เ คราะห์ ประมวลและแสดงผลข้ อ มู ล แต่ ยั ง คงมี ค วามต้ อ งการการสนั บ สนุ น เทคนิ ค ห รื อ การ
ดาเนินการในบางประการ (๒) กลุ่มหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยมีบุคลากรที่มีความเข้าใจ
และสามารถให้ข้อมูลความต้องการได้ชัดเจนระดับหนึ่ง ต้องการการสนับสนุนเชิงเทคนิคในการสร้าง
และพัฒนาระบบ และการวิเคราะห์ ประมวลและแสดงผลข้อมูล (๓) กลุ่มหน่วยงานที่ขาดแคลน
บุคลากรด้านข้อมูล แต่มีความจ าเป็นต้องนาข้อมูล มาใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสิ นใจ การกาหนด
นโยบาย หรือการบริหารจัดการต่างๆ
 นาบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหน่วยงานต่างๆ มารวมไว้ในหน่วยงานเดียว
เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนารูปแบบการทางานในลักษณะเป็น “ทีมที่
ปรึกษา” (Agile Team) สาหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐ โดยอาจนาที่ปรึกษาภายนอกหรือ
หน่วยงานเอกชนมาร่วมดาเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย ในการนี้ ให้มีพัฒนารูปแบบการจ้างงานใหม่
นอกเหนือจาก “ข้าราชการ/พนักงานราชการ” เพื่อดึงดูดจูงใจ และอาจมีการเพิ่ม “สายงานเฉพาะ
ทาง” สาหรับผู้ปฎิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล มีการดูแลทางก้าวหน้าใน
อาชีพ การสร้างโอกาสการพัฒนาที่ต่อเนื่องการให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการ
แต่งตั้งให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่มีความซับซ้อนและความต้องการบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมี
ความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ อาจมีการนาวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานหรือสมรรถนะ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มาใช้ในการบริหารจัดการกาลังคนด้วย
 พัฒนาขีดความสามารถของผู้ใช้ข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้อานวยการกอง ผู้ทางาน
ด้านนโยบายและวิชาการ และผู้ทางานด้านบริการให้สามารถกาหนดโจทย์หรือประเด็นที่ต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูล และนาสารสนเทศที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ดาเนินงาน ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยกระดับศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่ ว ยงาน โดยอย่ า งน้ อ ยให้ มี ค วามสามารถในการก ากั บ ควบคุ ม งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษา ( Project
management) และในการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล อย่ า งปลอดภั ย และมี ธ รรมาภิ บ าล ( Data
Management)
 น ากลไกการให้ ทุ น รั ฐ บาลมาใช้ส นับ สนุ นการสร้า งและพั ฒ นาก าลั งคนด้า นการวิเคราะห์ และใช้
ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 วางระบบการบริหารองค์ความรู้และเก็บรวบรวมข้ อมูลการดาเนินงานเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงานด้วย
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ระยะยาว การต่อยอดขยายผลโดยมีเปูาหมายเพื่อให้เกิดการแบ่งปันและสร้างประโยชน์ในทรัพยากร
ข้อมูลของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงให้กับ
สังคม และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้น ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือกับหุ้นส่วนภาคี (PPP)
ทั้งภายในและระหว่างประเทศภายใต้เจตจานงค์ร่วมกัน โดยร่วมสร้าง Open Government Data Platform
for Business and Citizen ให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และการนาข้อมูลเปิดภาครัฐมาใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดและการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
5.2 เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินการตามข้อเสนอการพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ทสี่ านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศไทยเพื่อวางแผนในการสร้างให้บุคลากรภาครัฐมี
ทั ก ษะในด้ า นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดย การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการวิเคราะห์และ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่
เครือข่ายมหาวิทยาลัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้สอนในมหาวิทยาลัยมาร่วม
ออกแบบโครงสร้ างกรอบหลักสูตรกลางและจัดการเรียนการสอนแบบนอกห้องเรียนให้ กับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกรอบหลักสูตรกลางรวมถึงเนื้อหาที่จาเป็น (Materials) วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม
(Pedagogy) ทักษะ/องค์ความรู้ที่จะได้ (Learning Outcome) และการวัดผล/ประเมินทักษะ (Asessment)
โดยกรอบหลักสูตรจะสร้างทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลทั้งการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเน้น
พัฒนาให้คนทาเป็นมากกว่ารู้เพียงแค่เรียนเรื่องอะไรเท่านั้น ซึ่งคณะผู้สอนจากแต่ละมหาวิทยาลัยจะสามารถ
ปรั บ เนื้ อ หาจากกรอบหลั ก สู ตรกลางให้ เข้ ากั บโจทย์ ปัญ หาของหน่ว ยงานภาครัฐ แต่ ล ะแห่ งได้ต ามความ
เหมาะสม
การเรียนการสอนจะเป็นเชิงปฏิบัติ (Bootcamp) โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) ให้มหาวิทยาลัยเสนอกลไกการเรียนการสอนในรูปแบบปฏิบัติ (Bootcamp) ที่เหมาะสม เช่น
a. Lecture โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) โดยจัด
เนื้อหาให้อยู่ในบริบทของงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียน
b. การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการร่วมกันลงมือปฏิบัติ (Hands-on Workshop)
c. การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) โดยมอบหมายโครงงาน
ที่อยู่ในบริบทของงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เรียน
d. การอภิปรายและการสัมมนาถกปัญหาในห้องเรียน
e. การนาเสนอผลงาน (Showcases) ตอนจบหลักสูตรอย่างเป็นทางการ
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2) แต่ละ bootcamp ดาเนินงานเป็นอิสระต่อกัน โดยอยู่ภายในกรอบของโครงสร้างหลักสูตรกลางที่
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยแต่ละค่ายมีการออกแบบชุดองค์ความรู้และทักษะ ที่รวมเรียกว่า
Learning Outcome ที่หมาะสม
3) มีการให้หนังสือรับรอง (Certificate) สาหรับแต่ละ bootcamp สาหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้
ความเข้าใจและการลงมือปฏิบัติ
4) ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนรู้ (Satisfied learning outcome) ในรูปแบบของ Micro-credential
สาหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการได้หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตร และ/หรือเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญาระดับมหาบัณฑิตในภายหลัง ซึ่งการใช้กลไกในลักษณะนี้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ต้องร่วมกัน
แตกเนื้อหาในแต่ละหลักออกเป็นทักษะ/องค์ความรู้ย่อย (Micro-credential) ดังตัวอย่างในรูปที่ 5.3
และออกแบบวิธีการประเมินทักษะ/องค์ความรู้ย่อยให้ได้ประสิทธิผล สาหรับผู้สอนใช้เป็นเครื่อ งมือใน
การประเมินผล

รูปที่ 5.3 ตัวอย่างทักษะ/องค์ความรู้ย่อย (Micro-credential)
ทั้งนี้ การออกแบบกรอบหลักสูตรควรที่จะสอดคล้องกับกระบวนการการดาเนินโครงการบิ๊กดาต้าที่
เหมาะสม โดยขั้ น ตอนแรกของกระบวนการด าเนิ น งานดั ง กล่ า ว นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล ผู้ บ ริ ห าร และ
คณะทางานด้านบิ๊ กดาต้าของแต่ล ะกลุ่ มงานจะร่ว มกาหนดโจทย์ที่เหมาะสมส าหรับการนาร่อง (Project
Inception) และสารวจข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันตามโจทย์นาร่องที่กาหนดเพื่อประเมินความเป็นไปได้และแปลง
จากความต้องการในเชิงปัญหาให้เป็นข้อกาหนดในเชิงข้อมูลและระบบ (Problem Analysis) จากนั้น
นักวิทยาศาสตร์ ข้อมูล ทาการศึกษาการกระจายตัว ของข้อมูล และหาความสั มพันธ์ระหว่างตัว แปรโดยใช้
ตัวอย่างต้องการตัวอย่างข้อมูลจริงเพื่อระบุข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม (Exploratory Data Analysis) และ
เตรี ย มข้อ มูล มาใช้ใ นการสร้ างแบบจ าลองหรือ โมเดลทางคณิ ต ศาสตร์เ พื่อการท านายโดยใช้เ ทคนิ คและ
อัลกอริทึมต่างๆ รวมทั้งทดสอบความแม่นยาของโมเดลคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น (Predictive Analytics) และ
ออกแบบวิธีการแสดงผลโดยเลือกมิติของข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้คณะทางานทดลองใช้และสื่อสารกับทีม
ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ ให้ ส ามารถน าเอาความเข้ า ใจดั ง กล่ า วไปแปลงเป็ น แผนการพั ฒ นาต่ อ ยอด
(Visualization Dashboard) จากนั้นนักพัฒนาระบบสารสนเทศจะสามารถพัฒนาโปรแกรมตามรูปแบบของ
โมเดลคณิตศาสตร์ที่วางไว้ ตั้งค่าให้โปรแกรมให้ประมวลผลโมเดลแบบอัตโนมัติตามความถี่ที่วางแผนไว้ และ
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ติดตั้งระบบซอฟท์แวร์เพื่อการใช้งานจริง (Implementation and Deployment) ซึ่งขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าว
จะต้องการบุคลากร 3 กลุ่มอย่างชัดเจนดังแสดงในรูปที่ 5.4

รูปที่ 5.4 ขั้นตอนการทาโครงการบิ๊กดาต้า
ดังนั้น กรอบหลักสูตรจึงต้องถูกออกแบบสาหรับทั้ง 3 กลุ่มเปูาหมาย โดยตัวอย่างหลักสูตรของกลุ่มที่
1 ผู้ใช้ข้อมูลแสดงในรูป 5.5 ตัวอย่างกรอบหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตร 2 วัน กระบวนการการเรียนการ
สอนจะถูกแบ่งเป็นช่วงบรรยายและช่วงปฏิบัติ โดยช่วงบรรยายเน้นการสร้างความเข้าใจเรื่องบิ๊กดาต้าผ่าน
กรณีศึกษาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และช่วงปฏิบัติจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถเลือกโจทย์ปัญหาที่
เหมาะสมกับองค์กร เป็นไปตามวิสัยทัศน์ผู้บริหาร และเป็นโจทย์ที่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยคานึงถึงข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลที่หาเพิ่มเติมได้ และกระบวนการทางานในปัจจุบัน

รูปที่ 5.5 ตัวอย่างกรอบหลักสูตรของกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล (Problem Selection Workshop and Basic BI)
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ส่วนกรอบหลักสูตรของกลุ่มที่ 2 ผู้วิเคราะห์ข้อมูล จะมี 2 ส่วนดังแสดงในรูปที่ 5.6 และ 5.7
ซึ่งรายละเอียดและลักษณะกลไกการฝึกอบรมของตัวอย่างหลักสูตร Data Science Basic ในรูปที่ 5.6 นั้น
การฝึกอบรมเริ่มต้นด้วยการทดสอบก่อนการอบรม (Admission test) เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมที่จะเข้า
รับการอบรม การทดสอบระหว่างการอบรม (Comprehensive Test) เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ของผู้รับการอบรม โดยอาจจะเป็นช่วงกลางของระยะเวลาอบรมทั้งหมด รวมทั้งการทดสอบหลังการอบรมเสร็จ
สิ้นโดยผู้รับการอบรมจะได้รับการทดสอบโดยวิธีนาเสนอโครงการให้กับอาจารย์และผู้บริหารจากหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อเป็นการประเมินด้านเทคนิคและมุมมองจากบริบทของงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับการอบรม ซึ่งจะคล้าย
กับการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรใช้เวลาเรียน 20-30 วันทาการ ในช่วงระยะ
5-6 เดือน
เนื้อหาหลักของหลักสูตรนี้จะเน้นการปูพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การทดสอบสมมติฐ าน
การวิเคราะห์ปัจจัยและเทรนด์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจริงโดยใช้หลักการทางสถิติเพื่อให้ได้ผล
ลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการทางานกับข้อมูลและเน้นการเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูล
จริง โดยผู้สอนจะให้คาแนะนาในการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้น ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การสารวจข้อมูล
การเลือกใช้วิธีการในการวิเคราะห์ การสร้างแบบจาลองและการประเมินผล รวมถึงแนะนาในการนาเอาผลไป
ต่อยอด ตัวอย่างเนื้อหาคือ
1) Introduction to Data Science and data analytic mindset
2) Business and data analytical thinking
3) Problem analysis (Problem statement and decomposition, Best practices and
solution)
4) Exploratory data analysis (Assumption checking, Feature selection, Data
visualization and Preparation)
- Statistical thinking and descriptive statistics (Introduction to statistics,
data sampling, biases, terms, mean, median, mode, frequency,
percentile and quartile, IQR, Histogram, Boxplot)
- Probability theory (Probability distribution function, cumulative distribution
function)
- Hypothesis testing (Null and alternative hypotheses, z-test and t-test,
paired t-test, chi-square test, ANOVA, correlation)
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Learning Outcome Examples:
Being able to capture, clean, and manipulate data Being able to analyze data using basic techniques
through programming interface
Understand statistics for data science
Understand data integration and gain basic
Explore data distribution using R or Python
hands-on experience (Tabular,
Analyze data with data mining techniques
file/documents, streaming)
Being able to make decision using insights
Acquire skill to program in R/Python
Understand consumer behaviors
Understand business analytics and datadriven decisions

รูปที่ 5.1 ตัวอย่างกรอบหลักสูตรกลุ่มผู้วิเคราะห์ข้อมูล (Data Science Basic)
5) Model building, training, validation, and evaluation (Defining test data, Evaluation
strategies, Result analysis)
- Linear regression (Generalized linear model, Linear regression, Poisson
regression, Survival analysis)
- Classification (Decision three, support vector machine, random forest)
- Clustering (kNN, Hierarchical clustering, k-mean clustering)
- Co-occurrence analysis (Content-based filtering, Collaborative filtering)
- Performance evaluation and cost-benefit (Accuracy, ROC, RMSE, Costbenefit)
ผู้เรียนจะสามารถตั้งคาถามจากข้อมูล วิเคราะห์คาถาม เตรียมข้อมูล สร้างแบบจาลอง และวิเคราะห์
ผลจากแบบจาลองได้
ตัวอย่างกรอบหลักสูตรด้าน Business Intelligence แสดงในรูปที่ 5.7 จะใช้เวลาเรียน 5-8 วันทา
การ ในช่วงระยะเวลา 1-2 เดือน และตัวอย่างกรอบตัวอย่างหลักสูตรสาหรับกลุ่มผู้สร้างและพัฒนาระบบ
แสดงในรูปที่ 5.8 ซึ่งต้องการเวลาเรียน 15-20 วันทาการในช่วงระยะเวลา 4-5 เดือน ทั้งนี้การออกแบบกรอบ
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หลักสูตรทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของคณะทางานในเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลต่อไป ซึ่งขณะนี้
ยังอยู่ในกระบวนการทางาน ดังนั้นรูปที่ 5.5-5.8 จึงเป็นการแสดงตัวอย่างกรอบหลักสูตรเท่านั้น

รูปที่ 5.7 ตัวอย่างกรอบหลักสูตรกลุ่มผู้วิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence Analytics)

รูปที่ 5.8 ตัวอย่างกรอบหลักสูตรกลุ่มผู้สร้างและพัฒนาระบบ (Data Engineering)
นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังมีแผนที่จะสร้างความร่วมมือกับสถาบันพัฒนา
บุคลากรดิจิทัลภาครัฐ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับระบบ E-Learning ด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในอนาคต และขณะนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เตรียมการ
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ด้านการทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในปี 2562 จานวน 14 มหาวิทยาลัย และคาดหวังว่า
จะมีการขยายเครือข่ายในปีต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการจะเสนอรายชื่อผู้สอนที่มี
ความเชี่ย วชาญและมีป ระสบการณ์ในการทางานด้านการวิเคราะห์ ข้อมูล ขนาดใหญ่ เพื่อเข้าร่ ว มในการ
ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรกลางพร้อมจัดทาสื่อการสอนพื้นฐาน รวมทั้งวิธีการประเมิน ทักษะ/องค์ความรู้
ย่อยต่างๆ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการ และจัดสัมมนาเรื่อง
วิธีการสอนบุคลากรภาครัฐให้กับผู้สอนจากมหาวิทยาลั ยในเครือข่าย รวมทั้งออกแบบวิธีการประเมินผู้สอนที่
เหมาะสม ทั้ ง นี้ เ ปู า หมายของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า วคื อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Sciences) อย่างน้อย 250 คน ด้านวิศวกรข้อมูล (Data Engineering) อย่างน้อย
250 คน และด้านวิเคราะห์ธุรกรรมข้อมูล (Business Analytics) อีกอย่างน้อย 800 คน โดยวางเปูาหมายให้
สามารถเริ่มดาเนินการได้ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้
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บทที่ 6 กรณีตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูล
หลังจากที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ริเริ่มโครงการดังที่กล่าวในข้างต้นของเอกสาร
ฉบับนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลในภาครัฐแล้ว ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยังได้ว างแผนที่จ ะร่ วมมือกับ หน่ว ยงานภาครัฐ จานวนหนึ่งในการพัฒ นาระบบนาร่องการวิเคราะห์ ข้อมูล
ขนาดใหญ่ในหลากหลายสาขา เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว การแพทย์และการสาธารณสุข การใช้ข้อมูลจาก
สื่อสังคมออนไลน์กับการสารวจความคิดเห็น การบริหารงานจราจร การพัฒนาการศึกษา ฯลฯ เพื่อให้บุคลากร
ภาครัฐได้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้ข้อมูลประกอบการสร้างนโยบายและแผนงานในอนาคต รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาการดาเนินงานในปัจจุบัน โดยตัวอย่างของกรณีศึกษาต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้
6.1 การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเมืองรอง
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมด าเนิ น งานร่ ว มกั บ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยและ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการวิเคราะห์และนาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวแต่
ละกลุ่ ม ด้ว ยระบบการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มความพึงพอใจและ
กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว รวมถึงช่วยกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรอง (Emerging Destinations)
ระบบนี้จะใช้ข้อมูลลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในภาพรวม (Demand Side) ร่วมกับข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ (Supply Side) เพื่อนามาทาการวิเคราะห์สร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์
ที่สามารถให้คาแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวอัตโนมั ติได้ และสามารถนามาสนับสนุนการท่องเที่ยวในมิติต่างๆ ได้
ด้วย เช่น การจัดทาแคมเปญโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองที่มีประสิทธิผล การนาเสนอแหล่งท่องเที่ยว
เมืองรองให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น โดยเปูาหมายหลักของโจทย์นี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในภาพรวม ระบบการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ
1) นักท่องเที่ย วคนใหม่เข้ามาใช้งานระบบ (เพื่อให้การกล่าวถึงนักท่องเที่ยวรายใหม่นี้มีความกระชับและ
เข้าใจง่าย เราจะเรียกนักท่องเที่ยวคนนี้ว่า นาย ก.) ตอบคาถามสั้นๆ เพื่อให้ระบบทาความรู้ จักกับนาย ก.,
2) ระบบ AI คานวณหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับลักษณะเชิงพฤติกรรมของนาย ก. และ 3) ระบบ
นาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กลับมาให้นักท่องเที่ยว ดังแสดงในรูปที่ 6.1
ระบบ AI ดังที่กล่ าวไว้ข้างต้น นั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลั กซึ่งมีการสร้างจากโมเดลทาง
คณิตศาสตร์ อยู่ 3 องค์ประกอบด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 6.2
องค์ประกอบแรก คือ โมเดลการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยว (Market Segmentation) ซึ่งไม่จาเป็นจะต้อง
เป็นมิติเดียวกัน เช่น กลุ่มหนึ่งชอบเที่ยวจังหวัดใกล้ๆ กัน กลุ่มหนึ่งชอบเที่ยวเน้นความโอ่อ่าหรูหรา อีกกลุ่ม
หนึ่ ง ชอบกิจ กรรมผจญภัย แต่ เ น้ น ประหยั ด เป็ นต้ น ซึ่ งวิ เคราะห์ ข้ อมู ล การจัด กลุ่ ม จากข้ อมู ล การส ารวจ
นักท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสารวจนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 120,000 คนใน
เวลา 4 ปีที่ผ่านมามีการเก็บข้อมูล ทั้งหมด 4 มุมมองเพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว คือ เชิงลักษณะ
ประชากร (Demographic) เชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ (Geographic) เชิ ง ลั ก ษณะจิ ต วิ ท ยา ( Psychographic)
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และเชิงพฤติกรรม (Behavioral) ซึ่งสามารถจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวจากข้อมูลเหล่านี้ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์
จัดกลุ่ม (Clustering Analysis)

รูปที่ 6.1 ภาพรวมของระบบการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติในมุมมองของผู้ใช้งาน

รูปที่ 6.2 องค์ประกอบในการสร้างระบบการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติ
องค์ประกอบที่สอง คือ โมเดลคานวณค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว (Recommender System) จากกลุ่มที่
เราคานวณด้วยข้อมูลนักท่องเที่ยวในอดีตจากองค์ประกอบที่หนึ่ง ระบบสามารถหากลุ่มที่ใกล้เคียงกับนาย ก.
มากที่สุด และใช้กลุ่มนักท่องเที่ยวนี้ เพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสม โดยจะมีการอ้างอิงกับข้อมูลขนาด
ใหญ่อีกแหล่ งหนึ่ ง คือ TripAdvisor ซึ่งเป็นแหล่ งร่ว มข้อมูล การให้ ค ะแนนสถานที่ท่อ งเที่ยวเขียนโดย
นักท่องเที่ยวจานวนหลายล้านคนจากทั่วโลก ข้อมูลคะแนนดังกล่าวจะช่วยให้ ระบบ AI นาเสนอสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวรายใหม่ (นาย ก.) มากที่สุด โดยอ้างอิงกับ
ลักษณะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นาย ก. ได้รับการจาแนกจากองค์ประกอบแรก
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องค์ประกอบที่สาม คือ โมเดลคานวณหาสถานที่ท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกัน (Similarity Analysis) เพื่อ
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่แพร่หลาย หรือไม่มีข้อมูลการไปเที่ยวมากนักในเมืองรอง ความคล้ายคลึงในทีนี้
อาจมีความหมายในหลายมิติ เช่น อยู่จังหวัดใกล้ๆกัน ขนาดสถานที่ท่องเที่ยวพอๆกัน หรือเป็นประเภทวัด
ประเภทภูเขา เหมือนกัน องค์ประกอบนี้จ ะช่วยเสริมองค์ประกอบที่สอง โดยนอกจากระบบ AI จะแนะนา
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในเมื อ งรองเข้ า มาแนะน าเพิ่ ม ด้ ว ย โดยยั ง อิ ง กั บ กลุ่ ม เชิ ง พฤติ ก รรมและรสนิ ย มของ
นักท่องเที่ยวคนใหม่ (นาย ก.) ซึ่งในการวิเคราะห์เราจะใช้ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มีการ
สารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมกว่า 8,000 รายการ
ระบบ AI เพื่อแนะนานักท่องเที่ยวนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้เพื่อสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามความเหมาะสม ซึ่งข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่สามารถนามาช่วยในการวิเคราะห์ได้แก่
 ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ข้อมูลโรงแรมที่จดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยและข้อมูล
สารวจจากสานักงานสถิติแห่งชาติ , ข้อมูลการเข้าออกประเทศของนักท่องเที่ยวจากสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง, ข้อมูลการเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
รวมถึง ข้อ มูล อื่น ๆ ที่ไ ด้มีก ารเก็บ รวบรวมไว้ใ นฐานข้อ มูล ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 ข้อมูล จากแหล่ง ข้อ มูล ภายนอก เช่น ข้อมูล เที่ยวบินทั่ว โลกจาก IATA (International Air
Transport Association), ข้อมูลการเข้าพักใน Airbnb โดยบริษัท AirDNA, ข้อมูลบนสื่อ
สัง คมออนไลน์ เช่น Instagram และ Wongnai, ข้อมูลการค้นหาเกี่ยวกับประเทศไทยจาก
Google Trends, ข้อมูลการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากบริษัทเครดิตการ์ด เช่น Mastercard,
Visa
ระบบการแนะน าสถานที่ท่องเที่ ย วอัตโนมั ตินี้ สามารถนาไปสู่ การพัฒ นาแอปพลิ เคชัน หรือหน้ า
เว็บไซต์ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใช้เสริมกับระบบที่มีอยู่แล้วได้
เพื่อเปิดให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถเข้ามาใช้ระบบนี้เพื่อค้นหาและวางแผนการเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดย
ระบบสามารถช่วยเพิ่มพูนความพึงพอใจและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันสามารถ
กระจายนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรองใหม่ๆ ได้ด้วย
6.2 การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์และพัฒนาเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลสารวจความคิดเห็นของภาครัฐ
: กรณีศึกษาเน็ตประชารัฐ
กรณีศึกษาของสานักงานสถิติแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทาการศึกษา
พัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ มสาหรับการส ารวจความคิด เห็นและความพึงพอใจต่อนโยบายต่างๆ ของ
รัฐบาล โดยใช้โครงการเน็ตประชารัฐ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม เป็นกรณีศึกษานาร่อง
สาหรับการทดสอบแพลตฟอร์มนี้ ในปัจจุบันการทาสารวจเกี่ยวกับความความเห็นและความพึงพอใจของ
ประชาชนดาเนินการโดยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อพบประชาชนกลุ่มตัวอย่างโดยตรง และทาการเก็บข้อมูล
ผ่านทางแบบสอบถามที่เป็นกระดาษ หรือผ่านแท็บเล็ตของเจ้าหน้าที่ ซึ่งวิธีการดังกล่าวใช้กาลังคน เวลา และ
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งบประมาณค่อนข้างมาก โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างเครื่องมือสาหรับการทาการสารวจในลักษณะดังกล่าว
โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนากระบวนการสารวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นการ
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในโลกดิจิทัลอยู่แล้วนั่นคือ 1) ข้อมูลความพึงพอใจหรือความคิดเห็นในรูปแบบของภาษาเขียน
จากสื่อสังคมออนไลน์ 2) ข้อมูลการใช้งานเน็ตประชารัฐจากเครื่องแม่ข่ายผู้ให้บริการเน็ตประชารัฐ 3) การ
สารวจข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีการเลือกกลุ่มที่จะสารวจด้วยเทคโนโลยีการตลาดแบบ
ดิจิทัล โดยแบบสอบถามออนไลน์จะใช้สาหรับประเด็นที่ไม่พบในสื่อสังคมออนไลน์ รูปที่ 6.3 แสดงแหล่งข้อมูล
และกรอบวิธีการ

รูปที่ 6.3 โครงสร้างแพลตฟอร์มสาหรับการสารวจความคิดเห็นของประชาชนแบบดิจิทัล
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสารวจในประเด็นต่างๆ จะอ้างอิงจากแบบสอบถามเดิมที่ดาเนินการ
โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ ในการสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ โดยนา
ข้อมูลจากแพลตฟอร์มนี้เทียบกับข้อมูลจากวิธีเดิมเพื่อหาความเหมือนหรือความต่างกันในลักษณะแนวโน้มของ
ข้อมูล (Correlation)
จากการศึกษาแบบสอบถามพบว่ามีข้อมูลทั้งหมด 5 ประเด็นด้วยกัน คือ 1) ข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรของผู้ใช้งานเน็ตประชารัฐ 2) ประสิทธิภาพการใช้งานและปัญหาที่พบในการใช้งาน 3) วัตถุประสงศ์
การใช้เน็ตประชารั ฐของประชาชน 4) บริการอื่น ๆ ที่ประชาชนอยากให้ มีผ่ านทางเน็ตประชารัฐ เช่น
การฝึกอบรมเกี่ยวกับใช้เน็ตสาหรับการค้าขาย 5) ค่าบริการที่เหมาะสมสาหรับการต่อเน็ตประชารัฐเข้าบ้าน
โดยตรง
การใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มีอยู่แล้วในโลกดิจิทัลต่างๆ จะสามารถนามาใช้ตอบในทั้ง 5 ประเด็นนี้ได้
ดังนี้ 1) ประเด็นข้อมูลลักษณะทางประชากรของผู้ใช้งานเน็ตประชารัฐ เนื่องจากในการใช้งานเน็ต ประชารัฐ
จะต้องมีการเข้าสู่ระบบและลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน ในอนาคตจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ กับ
ระบบสารสนเทศของสานักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ได้ 2) ประสิทธิภาพ
การใช้งานและวัตถุประสงศ์การใช้งาน สามารถนาข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และบันทึกการใช้งานจากเครื่อง
แม่ข่ายผู้ให้บริการได้ โดยข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ จะอยู่ในรูปแบบของความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ประเด็นที่พบว่ามีการกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์ คือ ความเร็ว ความเสถียร วัตถุประสงศ์การใช้งาน ความ
เหมาะสมของจุดติดตั้ง Wi-Fi ฟรี โดยข้อมูลที่เก็บนั้นจะเป็นข้อมูล 2 ปีย้อนหลังจากเว็บไซต์และสื่อสังคม
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ออนไลน์ทั้งหมด 74 แห่ง ข้อมูลเหล่านี้เก็บโดยการใช้โปรแกรม Web Crawler และสามารถแสดงผลใน
รูปแบบของ Dashboard ที่อัปเดตโดยอัตโนมัติดังตัวอย่างในรูปที่ 6.4 สาหรับข้อมูลบันทึกการใช้งานจาก
เครื่องแม่ข่าย (Server Log) จะสามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนใช้เน็ตประชารัฐ เพื่อทากิจกรรมใด
หรือมีวัตถุประสงศ์การใช้งานอย่างไร โดยข้อมูลบันทึกนี้เป็นข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานจริง และสามารถถูกจัด
กลุ่มวิเคราะห์การใช้งานได้หลากหลาย เช่น ช่วงเวลาที่เข้าใช้เน็ตประชารัฐ หรือ พื้นที่ที่เข้าใช้งาน เป็นต้น
ดังตัวอย่างในรูปที่ 6.4
สาหรับ ประเด็น 4) บริ การอื่น ๆ ที่ประชาชนอยากให้ มีผ่านทางเน็ตประชารัฐ เช่น การฝึ กอบรม
เกี่ยวกับใช้เน็ตสาหรับการค้าขาย 5) ค่าบริการที่เหมาะสมสาหรับการต่อเน็ตประชารัฐเข้าบ้านโดยตรง
เป็นข้อมูลที่ไม่พบในสื่อสังคมออนไลน์และบันทึกการใช้งานจากระบบแม่ข่าย จึงอาจยังจาเป็นต้องเก็บข้อมูล
ดังกล่าวในรูปแบบของแบบสอบถาม แต่อยู่ในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์ โดยสามารถออกแบบให้ ใน
ทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตจากเน็ต ประชารัฐ จะมีแบบสอบถามสั้นๆ ให้ผู้ใช้ตอบก่อนการใช้งาน
โดยการตอบคาถามสามารถออกแบบการสุ่มข้อถาม 4-5 คาถามจาก 20 คาถามที่ต้องการทราบข้อมูล
และอาจใช้เทคโนโลยี AI เขามาช่วยในการเลือกคาถามที่เหมาะสมกับผู้ตอบ จากการดาเนินการดังกล่าวใน
เบื้องต้นของการศึกษาพบว่าในข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามด้วยวิธีเดิมมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกันกับข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ที่นามาใช้ในแพลตฟอร์มจากกรณีศึกษาในครั้งนี้

ภาพตัวอย่าง บันทึกการใช้งานจากเครื่องแม่ข่ายผู้ให้บริการ
ภาพ Dashboard สรุปการวิเคราะห์อารมณ์/ความรูส้ ึก
(Sentimental analysis) ของข้อความจากภาษาทีเ่ ขียน

รูปที่ 6.4 ตัวอย่าง Dashboard และ ไฟล์บันทึกการใช้งาน
6.3 การจัดทาเครื่องมือประเมินช่วยคัดกรองผู้กระทาผิดที่มีโอกาสย้อนกลับไปกระทาผิดซ้า
กระทรวงยุติธรรมเห็นความสาคัญของการใช้ประโยชน์ข้อมูลโดยเฉพาะการนาผลของการวิเคราะห์
ข้อมูลมาพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม โดยในเบื้องต้น กระทรวงยุติธรรมมีความร่วมมือกับกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการกาหนดโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการวิเคราะห์คัดเลือก
ข้อมูลในเบื้องต้นสาหรับการจัดทาโจทย์ และเตรียมข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ในเชิงลึก ซึ่งผลของการกาหนด
โจทย์คือ การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ช่วยคัดกรองผู้กระทาผิดซ้า
ในเบื้ อ งต้น ได้ มี ก ารศึ ก ษาข้อ มู ล จากฐานข้ อ มูล หลั ก ของ 3 หน่ว ยงาน คื อ กรมราชทั ณ ฑ์ กรมคุ ม
ประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยทา Exploratory Data Analysis และสร้างเป็น
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Dashboard เพื่อดูการกระจายตัวของข้อมูลผู้กระทาผิดซ้า จากนั้นกระทรวงยุติธรรมได้ทาการรวบรวมข้อมูล
จากเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพิ่อเสริมกับข้อมูลจากฐานข้อมูลหลัก ตัวอย่างเช่น
 แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง จัดทาประวัติ เพื่อจาแนกระดับความเสี่ยงต่อการกระทาผิด
ซ้า โดยแบบสอบถามนี้ถูกใช้เก็บข้อมูลในขั้นตอนการสืบเสาะ/พินิจ การจาแนก/วิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาพฤตินิสัย และ การกลับเข้าสู่สังคม
 แบบสารวจสภาวะจิตใจ ร่างกาย และพฤติกรรม ซึ่งถูกใช้ในขึ้นตอนการสืบเสาะ/พินิจ
 แบบสัมภาษณ์เพื่อติดตามการพัฒนาสภาวะ ซึ่งถูกใช้เก็บข้อมูลด้านการพัฒนาสภาวะในขั้นตอน
การจาแนก/วิเคราะห์เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยเป็นระยะหลังการพิจารณาคดี
 แบบสอบถามข้อมูลของผู้กระทาความผิด เช่น ประวัติการกระทาผิด ประวัติการใช้สารเสพติด
และการบ าบัดรักษา ภูมิหลั งทางครอบครัว ประวัติการศึกษาและอาชีพ ประวัติการใช้ความ
รุนแรง สภาวะทางจิตและพฤติกรรม ชุมชนและสภาพแวดล้อม การคบเพื่อน ฯลฯ โดยข้อมูลใน
ส่วนนี้สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพื่อระบุกรณีที่ผู้กระทาผิดย้อนกลับ
เข้ามาในระบบหลังการปล่อยตัว
หน่วยงานในกลุ่มพฤตินิสัยของกระทรวงยุติธรรมได้วางแผนที่จะนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อ
จัดทาโมเดลพยากรณ์ 2 ส่วนด้วยกัน คือ
ส่วนที่ 1 เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในการช่วยคัดกรองกลุ่มผู้มีโอกาสย้อนกลับไปกระทาผิด
เป็น การสร้างโมเดลสาหรั บการวิเคราะห์เชิงทานาย เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้กระทาผิดที่มีโอกาส
กระท าผิ ด ซ้ า หนี ก ารคุ ม ประพฤติ หรื อ ฝุ า ฝื น กฏการภาคทั ณ ฑ์ โดยในเบื้ อ งต้ น ใช้ ท ฤษฎี ท างด้ า นสถิ ติ
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างโมเดลพื้นฐานที่สามารถคัดกรองแบ่งกลุ่มผู้กระทาผิด ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มความ
เสี่ยงต่า ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง (ในลักษณะเดียวกับการทา Credit Scoring ของธนาคาร)
ซึ่งการแบ่งกลุ่มในลักษณะนี้จะสามารถช่วยในการออกแบบวิธีการคุมประพฤติที่แตกต่างกันสาหรับนักโทษ
แต่ละกลุ่มเสี่ยง รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล คุมประพฤติ และฟื้นฟู ผู้กระทาผิดได้
โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมานักสังคมศาสตร์ได้เริ่มศึกษาและสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อประเมิน
ความเสี่ ย งการกระท าผิ ด ซ้ า เครื่ อ งมื อ เหล่ า นั้ น ได้ ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมในประเทศ
แคนาดาดังนาเสนอในบทความเรื่อง “Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and
Rehabilitation” โดย Andrew and Bonta ซึ่งจุดหลักที่เพิ่มประสิทธิผลในการทานายคือการดึงเอา
Dynamic Risk Factor เข้ามาใช้ประกอบการสร้างโมเดล
ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างโมเดลเชิงคณิตศาสตร์จะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ
 Static Factors เช่น ประเภทการกระทาผิด อายุปัจจุบัน อายุเมื่อถูกจับครั้งแรก ประวัติการ
มีงานทา ประวัติการกระทาผิด ฯลฯ
 Dynamic Factors เช่น เจตคติ (Attitude) กลุ่มเพื่อนที่คบ สารเสพติดที่ใช้ บุคลิกในมิติด้าน
การต่อต้านสังคม ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องเก็บเพิ่มเติมและประเมินคะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญ
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 Real-time Data เช่น พฤติกรรม และสถานที่มั่วสุม ในเวลาปัจจุบัน
ในปัจจุบันกลุ่มงานด้านพฤตินิสัยมีข้อมูลบางส่วนใน 2 หมวดแรกแล้ว โดยมีความน่าจะเป็นที่สามารถ
ทดสอบการสร้างโมเดลคณิตศาสตร์เพื่อนาร่องได้ จากนั้นค่อยเริ่มประสานงานกับหน่วยงานอื่นในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลในหมวดที่ 3
ส่วนที่ 2 การใช้ระบบ Recommender เพื่อแนะนาโครงการฟื้นฟูพฤติกรรมที่เหมาะสมสาหรับผู้กระทาผิด
ส่วนบุคคล
สร้างโมเดลสาหรับการวิเคราะห์เชิงทานายเพื่อใช้ในการคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแทรกแซง
(Intervention) แนวโน้มการกระทาผิดซ้า โดยพิจารณาลักษณะและความต้องการของแต่ละบุคคล ในเบื้องต้น
ทฤษฎี ท างด้ า นสถิ ติ แ ละความน่ าจะเป็ น จะถู ก ประยุ ก ต์ใ ช้ เ พื่ อสร้ า งระบบ Recommender ในลั ก ษณะ
เดียวกับระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจ ระบบ Recommender จะถูกสร้างและฝึก (Build and
Train) จากพฤติกรรมหลังจากร่วมโครงการฟื้นฟูของผู้กระทาผิดในอดีต โดยจัดกลุ่มตามลักษณะนิสัยและเจต
คติ จากนั้นเมื่อมีผู้กระทาผิดรายใหม่เข้ามาในระบบ โมเดล Recommender จะสามารถเลือกโครงการฟื้นฟู
ที่เหมาะสมจากข้อมูล รูปแบบ (Pattern) ที่มีอยู่โดยดูจากความคล้ายคลึงได้ ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างระบบ
recommender จะรวมถึง ประวัติการกระทาผิด สภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัย การเข้าร่วมหรือความเกี่ยวเนื่อง
กับกลุ่มมิจฉาชีพ กลุ่มเพื่อน และ ข้อมูลความเสี่ยงในการกระทาความผิดซ้า (Credit Score) ฯลฯ
6.4 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเบิกจ่ายสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมเจรจากับสานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
(สกส.) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเบิกจ่ายสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล เพื่อ ให้กระทรวงสาธารณสุ ข
สามารถน าผลการวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ ไ ปช่ ว ยในการวางแผนงานและด าเนิ น การในส่ ว นที่ เ กี่ ยวข้ อ งได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์เป็นการนาศาสตร์ทางด้าน AI มาใช้เพื่อหาโมเดลที่เหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบประกันสุขภาพ เช่น สกส. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง
และสานักงานประกันสังคม สามารถนาโมเดลดังกล่าวไปใช้พัฒนางานในมิติต่างๆ ได้ เช่น ใช้ในการประเมิน
งบประมาณกองทุนและการเบิกจ่ายตามพื้นที่ ใช้เพื่อทานายหรือพยากรณ์โรคที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ปุวยเดิม
ใช้ เ พื่ อ การจั ด สรรทรั พ ยากรบุ ค คล สถานที่ และรถพยาบาลได้ อ ย่ า งเหมาะสมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ต้ น
โดยปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการดาเนินการวิเคราะห์สร้างมโนภาพข้อมูล
เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลค้นหาลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แอบแฝงอยู่และพัฒนาให้เป็นแบบจาลองข้อมูลเพื่อ
การพยากรณ์ โดยโมเดลที่ได้จะสามารถผลักดันให้ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถไปถึงหรือเหนือกว่าระบบประกันสุขภาพในมาตรฐานสากล
ปัจจุบันคนไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล โดยสิทธิการรักษาพยาบาลที่มีอยู่
3 ระบบ คื อ 1) สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารการรั ก ษาพยาบาลของข้ า ราชการ 2) สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม และ 3) สิ ท ธิ
หลักประกันสุขภาพ 30 บาท โดยองค์กรที่กากับดูแลแต่ละระบบมีหน้าที่ดูแลจัดเก็บข้อมูลการเบิ กจ่ายค่า
รักษาการพยาบาล ได้แก่ 1) กรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลังดูแลค่าเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
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ของข้าราชการ 2) สานั กงานประกัน สังคมดูแลการเบิกจจ่ายสิ ทธิ ประกันสังคม และ 3) สปสช. ดูแลสิทธิ
ประกันสุขภาพ โดยการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้สิทธิทั้ง 3 สิทธิ ซึ่งสานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพเป็น
หน่วยงานกลางที่รวบรวมข้อมูลผู้ใช้สิทธิทั้ง 3 ประเภท แต่ในปัจจุบัน สกส. มีความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง
และสานักงานประกันสังคมในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในโครงการ
จะใช้ข้อมูล ที่ได้จ าก สกส. (กรมบั ญ ชีกลาง และส านักงานประกันสั งคม) มาใช้ในการวิเคราะห์ เป็นหลั ก
นอกจากนั้นจะขอความร่วมมือขอใช้ข้อมูลจาก สปสช. เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วนมาร่วมในการวิเคราะห์ใน
ครั้ ง นี้ ด้ ว ย โดยข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ คื อ ข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาลของข้ า ราชการ ข้ อ มู ล แจ้ ง ค่ า
รักษาพยาบาลของประกันสังคม ข้อมูลรายละเอียดธุรกรรมค่ารักษาพยาบาล ข้อมูลตรวจรักษา ข้อมูลการทา
หัตถการ ข้อมูลการวินิจฉัย เป็นต้น
6.5 การศึกษาปัจจัยเพื่อทานายระดับความสามารถของบิดามารดาในการดูแลบุตรวัย 0-3 ขวบ
กรณีศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงต่างๆ ทั้งหมด 5 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อตอบโจทย์การทานายระดับความสามารถของบิดามารดาในการดูแลบุตรวัย
0-3 ปี โดยการบูรณาการข้อมูล
โดยนาข้อมูลของเด็กจากกระทรวงสาธารณสุข เช่น การได้รับวิตามิน การได้รับการตรวจไทรอยด์
การเข้ารับการตรวจครรภ์ ความถี่ในการพบแพทย์ ระดับพัฒนาการ ฯลฯ เป็นต้น มาทาการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิค Cluster Analysis เพื่อจัดกลุ่มเด็กตามคุณภาพการเลี้ยงดู โดยจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับ
การเลี้ยงดูในระดับดี กลุ่ มที่ได้รับการเลี้ ยงดูระดับปานกลาง และกลุ่มที่ได้รับการเลี้ ยงดูระดับที่ควรได้รับ
คาแนะนา จากนั้นนาข้อมูลของเด็กจับคู่กับข้อมูลของบิดามารดา โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการบูรณากา รของ
5 กระทรวง เช่น ข้อมูลสุขภาพพ่อและแม่ ข้อมูลด้านสถานะทางเศรษฐกิจ การรับเงินกู้ ระดับการศึกษา
เป็นต้น เพื่อทาการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence: AI) สร้างสูตรสาหรับคัดกรองพ่อและแม่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรให้
มีคุณภาพที่ดีได้ ซึ่งประโยชน์ ที่ได้รับ คือสามารถทานายปัญหาการเลี้ ยงดูของพ่อและแม่รายใหม่ได้ตั้งแต่
วันคลอด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกับ
พ่อและแม่ เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีคุณภาพ และพร้อมสาหรับก้าวเข้าสู่เยาวชนที่ดีในอนาคตได้
6.6 การวิเคราะห์เสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยว
กรณีศึกษาโดยการรวบรวมข้อ มูลจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้นามาใช้วิเคราะห์ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยว ในกรณีศึกษานี้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจาก TripAdvisor.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
อันดับ 1 ของโลก โดยเน้นความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็ นจังหวัด
ที่มีผู้ให้ความคิดเห็นใน TripAdvisor.com มากที่สุด โดยมีการนาข้อมูล ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวมาทาการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค Descriptive Statistics, Spatial Analytics และ Sentiment Analytics
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ประโยชน์ที่ได้รับ จากการวิเคราะห์ คือ ทาให้ ทราบแหล่ งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจ สามารถ
นาไปใช้ในการวางแผนจัดการการท่องเที่ยว การบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมทั้งสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ที่กาลังได้รับความนิยม หรือสถานที่ท่องเที่ยวเดิมที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวหนาแน่น
6.7 การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดเก็บภาษี
เป็นการดาเนินการร่วมกับกรมสรรพากรในการจัดลาดับกรณีการตรวจสอบการจ่ายภาษี ซึ่งโจทย์
ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) เพื่อสร้าง
แบบจาลองในการพยากรณ์รายรับของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และพัฒนาระดับการจ่ายภาษีมาตรฐาน
(benchmarks) ตามประเภทธุรกิจ จากนั้นแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากการเรียนรู้ของเครื่องจะถูกใช้
ในการทานายรายรับเพื่อนามาเปรียบเทียบกับรายรับที่ธุรกิจได้รายงานแก่กรมสรรพากร หากธุรกิจใดมีโอกาส
สูงที่จะมีรายงานรายรับต่ากว่าความเป็นจริงมาก โดยพิจารณาจากธุรกิจที่เป็นค่าผิดปกติ (Outlier) จากระดับ
มาตรฐานข้างต้น ระบบจะสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่สรรพากรได้ ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์
เช่น ข้อมูลภาษีเงินได้ ภาษีการขาย ข้อมูลรายได้ รายจ่าย กาไรสุทธิของธุรกิจในอุ ตสาหกรรมท่องเที่ยว ข้อมูล
โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินการของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น
6.8 การวิเคราะห์รูปแบบภูมิอากาศเพื่อการวางแผนของท่าอากาศยาน
กรมอุตุนิยมวิทยาภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทากรณีศึกษาการบูรณาการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่มีอยู่ ได้แก่ 1) ข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์/ทิศทางลม/ความกดอากาศ
2) ข้อมูลสภาพทัศนวิสัย 3) ข้อมูลปริมาณเมฆ 4) ข้อมูลลักษณะอากาศปัจจุบัน 5) มาทาการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิค Cluster Analysis อุตุนิยมวิทยา ในพื้นที่นาร่อง จ.สุโขทัย เพื่อหารูปแบบการจัดกลุ่มของภูมิอากาศ
ซึ่งทาให้พบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือ สามารถใช้ในการวางแผนด้าน
การบริหารความเสี่ยงเรื่องการบิน และใช้ในการจัด ทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนไปได้
6.9 การจั ดทาแพลตฟอร์มการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ “Digital Transformation ตาม
มาตรฐาน” OECD (Digital Economy Outlook)
เนื่ องจากประเทศไทยมี ความร่ ว มมื อกั บองค์ก ารเพื่อ ความร่ ว มมื อทางเศรษฐกิ จและการพัฒ นา
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ในประเด็นการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและปฏิรูปประเทศอย่างมีป ระสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อสอดรับกับเปูาหมายการพัฒนาของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในการดาเนินการตามกรอบความร่วมมือดังกล่าวประเทศ
ไทยโดยสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะดาเนินกิจกรรมความร่วมมือเพื่อ
ศึกษาบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (Thailand Digital Economy Outlook) ใน 6 มิติหลัก
คือ การเข้าถึง การใช้นวัตกรรม การทางาน สั งคม ความเชื่อมั่น และการเปิดตลาด โดยผลการวิเคราะ ห์
สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค
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ต่อไปได้ ซึ่งในการดาเนินการดังกล่าวจะต้องทาการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์และ
นาเสนอข้อมูลปรากฏการณ์ Digital Transformation ให้ครอบคลุมทั้ง 6 มิติ
การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิตินั้น อาจมีความหลากหลายของแหล่งที่มา
และความหลากหลายของรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นในการศึกษานี้จึงเป็นการสร้างแพลตฟอร์มในการ
รวบรวมข้อ มู ล จากแหล่ งต่ า งๆ การจั ดเก็ บข้ อ มูล การวิ เคราะห์ รวมไปถึ งการน าเสนอข้อ มู ล ในรู ปแบบ
Dashboard ซึ่งการทาแพลตฟอร์ ม ดังกล่ า ว มีแนวโน้มที่ จะพัฒ นาต้นแบบให้ กับจังหวัดราชบุรี และหาก
กรณีศึกษาประสบผลสาเร็จกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะสามารถนาแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นต่อไปได้ เพื่อให้วิธีการรวบรวมข้อมูลปรากฏการณ์ Digital Transformation ที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ
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เอกสารแนบ
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เอกสารแนบ ก1 สรุปรายชื่อหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ที่มี Agency Data
Center / Cloud
กระทรวงกลาโหม
 กองทัพไทย13
 กองทัพบก1
 กองทัพเรือ1
 กองทัพอากาศ1
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 กรมท่องเที่ยว
 สถาบันการพละศึกษา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 องค์การสะพานปลา

กระทรวงการคลัง
 กรมบัญชีกลาง
 กรมศุลกากร
 กรมสรรพสามิต
 กรมสรรพากร
 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 การเคหะแห่งชาติ
 สานักงานธนานุเคราะห์
กระทรวงคมนาคม
 กรมการขนส่งทางบก
 กรมทางหลวง
 กรมทางหลวงชนบท
 กรมท่าอากาศยาน
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 การรถไฟแห่งประเทศไทย
 บริษัท ขนส่ง จากัด
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
 สถาบันการบินพลเรือน

13

กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกองทัพไทย (ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรม) ที่วางแผนจะจัดทา data
center ของหน่วยงานเอง
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กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 กรมอุตุนิยมวิทยา
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
 สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
 สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 สานักงานสถิติแห่งชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กรมควบคุมมลพิษ
 กรมทรัพยากรน้า

กระทรวงพลังงาน
 กรมธุรกิจพลังงาน
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย
 กรมที่ดิน
 การประปานครหลวง
 การประปาส่วนภูมิภาค
 การไฟฟูานครหลวง
 การไฟฟูาส่วนภูมภิ าค
 สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
กระทรวงแรงงาน
 กรมการจัดหางาน

กระทรวงพาณิชย์
 กรมการค้าต่างประเทศ
 กรมการค้าภายใน
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงยุติธรรม
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
(องค์การมหาชน)
 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
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กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
 กรมควบคุมโรค
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 กรมอนามัย
 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สานักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงาน/องค์กรอิสระ และอื่นๆ
 บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน)
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 สานักงบประมาณ
 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
 สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
สังคมแห่งชาติ
การทุจริตแห่งชาติ
 สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
 สานักงานตารวจแห่งชาติ
 สานักงานศาลยุติธรรม
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เอกสารแนบ ก2 สรุปจานวนหน่วยงานที่จะร่วมใช้คลาวด์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud)
สังกัดหน่วยงาน

จานวน
หน่วยงานที่จะ
ร่วมใช้คลาวด์
ระดับกระทรวง
กระทรวงกลาโหม2
4
3
กระทรวงการคลัง
14
4
กระทรวงการต่างประเทศ
13
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
21
กระทรวงคมนาคม
10
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14
กระทรวงพลังงาน
4
กระทรวงพาณิชย์
10
กระทรวงมหาดไทย
6
กระทรวงยุติธรรม
14
กระทรวงแรงงาน
5
กระทรวงวัฒนธรรม5
9
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
กระทรวงศึกษาธิการ6
12
กระทรวงสาธารณสุข
7
กระทรวงอุตสาหกรรม
17
สานักนายกรัฐมนตรี7
3
รวม
1851

จานวน
เปอร์เซนต์ของ
หน่วยงานใน หน่วยงานที่จะร่วมใช้
สังกัด
คลาวด์ระดับกระทรวง
8
19
13
7
9
22
22
9
16
9
13
12
16
6
9
15
12
11
19
26
2731

50%
74%
100%
71%
44%
95%
45%
44%
88%
44%
77%
50%
88%
83%
100%
60%
100%
64%
89%
85%
75%

ข้อสังเกต:
1. สถานะปัจจุบัน ได้มีการสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานแล้ว 159 หน่วยงานจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ (รวม
หน่ วยงานอิ สระ) ซึ่ ง ได้ ร วมถึ ง ส านั ก งานปลั ด จากทุ ก กระทรวง ผู้ เ ชี่ ย วชาญในคณะอนุ ก รรมการออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ได้อนุมานหน่วยงานบางส่วนว่าจะร่วมใช้คลาวด์ระดับกระทรวง
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ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลยืนยันในภายหลัง สาหรับจานวนหน่วยงานทั้งหมดใน 20 สังกัด ได้มีการ
รวบรวมจากเว็บไซต์ของแต่ละสังกัดโดยตรงเพื่อความครบถ้วนและทันสมัย
2. จานวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม นับกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เสมือนเป็นกรม
เพื่อจุดประสงค์ในการนับจานวน Agency Data center / Cloud เนื่องจากเหล่าทัพมีข้อมูลชั้นความลับสูง
จึงประสงค์จะดูแลดาต้าเซนเตอร์เอง
3. จานวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ไม่รวมการพิจารณาธนาคารต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
4. กระทรวงต่างประเทศ มีแผนจะใช้ระบบคลาวด์ผสม มีดาต้าเซนเตอร์และระบบคลาวด์ โดยสานักงานปลัด
จะให้บริการทุกหน่วยงานในสังกัด
5. กระทรวงวัฒนธรรม มีแผนจะใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
6. กระทรวงศึ ก ษาธิก าร มีแ ผนจะสร้ า งระบบคลาวด์ผ สม มี ด าต้ าเซนเตอร์แ ละระบบคลาวด์ ส่ ว นตัว และมี
บางส่วนเชื่อมต่อไปยังคลาวด์สาธารณะ โดยส่วนกลางจะให้บริการทุกหน่วยงานในสังกัด
7. ส านั กนายกรั ฐมนตรี วางแผนจะจั ดท าคลาวด์ ระดั บกระทรวงส าหรั บส่ วนราชการที่ ขึ้ นตรงต่ อปลั ดส านั ก
นายกรัฐมนตรีเท่านั้น ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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เอกสารแนบ ข แนวทางปฏิบัติทางเทคโนโลยีสาหรับการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
พร้อมใช้งาน
เอกสารแนบฉบับนี้อธิบายแนวทางปฏิบัติในการแปลงข้อมูลในรูปแบบ CSV (ย่อมาจาก CommaSeparated Values) ให้อยู่ในรูปแบบ XML (ย่อมาจาก Extensible Markup Language) และ JSON (ย่อมา
จาก JavaScript Object Notation) ที่พร้อมสาหรับการนาไปพัฒนาต่อยอดเป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาเป็น
โปรแกรมพร้อมใช้งานผ่าน Web/Mobile Applications หรือการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics
โดยเอกสารฉบับนี้มีที่มาจากผลการสารวจที่พบว่าข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังถูกเก็บอยู่ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย แต่สามารถแปลงออกมา (Export) ให้ในรูปแบบ CSV ได้เป็นอย่างต่า ดังนั้นแนวทางปฏิบัติ
จึงตั้งต้นด้วยการที่ข้อมูลในรูปแบบ CSV ถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่มีมาตรฐานพร้อมนาไปใช้งานมากขึ้น
ได้แก่ XML หรือ JSON ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้งานได้สะดวก และ
ที่สาคัญคือ มีขั้นตอนการแปลงข้อมูลที่ชัดเจนพร้อมสาหรับการนาไปปฏิบัติใช้และเชื่อถือได้
วิธีการแปลงข้อมูลเป็น JSON และ XML ในเอกสารฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่
1. การแปลงด้วยเครื่องมือออนไลน์ : เหมาะสาหรับข้อมูลที่ไม่ต้องการความปลอดภัยสูง และจานวน
ไม่มากนัก สามารถแปลงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทั้งยังไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง
2. การแปลงด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ ติ ด ตั้ ง บนเครื่ อ ง : เหมาะส าหรั บ ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการความปลอดภั ย สู ง
มีขั้นตอนที่เยอะกว่าการใช้เครื่องมือออนไลน์ เครื่องมือที่เอกสารฉบับนี้แนะนาคือ Openrefine
ซึ่งเป็นโปรแกรม Open Source ที่ได้รับการยอมรับจาก European Open Data Portal
https://www.europeandataportal.eu ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ Openrefine สาหรับ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆได้ จ าก http://openrefine.org/download.html จากนั้ น ท าการติ ด ตั้ ง
ตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ดังกล่าว
ข.1. วิธีการแปลงข้อมูลจาก CSV เป็น JSON
ข.1.1 การแปลงข้อมูลเครื่องมือออนไลน์ สามารถเลือกได้ 2 วิธีดังนี้
 กรณีข้อมูลถูกเก็บอยู่ในเครื่องอย่างเดียว สามารถแปลงข้อมูลผ่าน URL: https://www.csvjson.com/
csv2json โดยผู้ใช้งานต้องอับโหลดไฟล์ CSV โดยคลิก “Select a file..” จากนั้นคลิกปุุม “Convert”
ระบบจะแปลงข้อมูลในรูปแบบ CSV ไปยัง JSON โดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิก “Download” เพื่อ
เก็บข้อมูลในรูปแบบ JSON ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
 กรณีมีข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่บนคลาวด์ สามารถแปลงข้อมูลผ่าน URL: https://codebeautify.org/csvto-json-converter โดยผู้ใช้งานต้องอับโหลดไฟล์ CSV โดยคลิก “Browse” หรือคลิก “Load Url”
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ในกรณีที่ไฟล์อยู่บนคลาวด์ จากนั้นคลิกปุุม “CSV to JSON” ระบบจะแปลงไฟล์ในรูปแบบ CSV ไปยัง
JSON โดยอัตโนมัติจากนั้นผู้ใช้งานคลิก “Download” เพื่อเก็บไฟล์ JSON ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
ข.1.2 การแปลงข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งบนเครื่อง สามารถใช้ Openrefine 3.0 ตามขั้นตอนดังนี้
 ดับเบิล้ คลิกเพือ่ เปิด Openrefine

 เลือกไฟล์ CSV ที่ต้องการแปลง

 คลิก Create project
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 คลิก Templating

 การเปลี่ยน Template จาก CSV ไปเป็น JSON นั้น ผู้ใช้ต้องทาการแก้ไข Prefix และ Suffix โดย
Prefix จะอยู่ ในรูป แบบ “ [ ” และSuffix จะอยู่ในรูปแบบ “ ] ” ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถใช้ Row
template เป็นค่า default ได้
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 เมื่อแก้ไขเสร็จคลิก “Export”เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
ข.2 วิธีการแปลงข้อมูลจาก CSV เป็น XML
ข.2.1 การแปลงข้อมูลเครื่องมือออนไลน์ สามารถเลือกได้ 2 วิธีดังนี้
 แปลงข้อมูลผ่าน URL: http://convertcsv.com/csv-to-xml.htm ผู้ใช้งานต้องอัปโหลดไฟล์ CSV
โดยคลิก “Choose File” หรือคลิก “Enter URL” ในกรณีที่ไฟล์อยู่บนคลาวด์ จากนั้นคลิกปุุม
“Convert CSV to XML” ระบบจะแปลงไฟล์ในรูปแบบ CSV ไปยัง XML โดยอัตโนมัติจากนั้น
ผู้ใช้งานคลิก “Download” เพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบ XML ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
 แปลงข้อมูลผ่าน URL: https://codebeautify.org/csv-to-xml-converter ผู้ใช้งานต้องอัปโหลด
ไฟล์ CSV โดยคลิก “Browse” หรือคลิก “Load Url” ในกรณีที่ไฟล์อยู่บนคลาวด์ จากนั้นคลิกปุุม
“CSV to XML” ระบบจะแปลงไฟล์ในรูปแบบ CSV ไปยัง XML โดยอัตโนมัติจากนั้นผู้ใช้งานคลิก
“Download” เพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบ XML ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
ข.2.2 การแปลงข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งบนเครื่อง สามารถใช้ Openrefine 3.0 ตามขั้นตอนดังนี้
 ดับเบิล้ คลิกเพือ่ เปิด Openrefine
 เลือกไฟล์ CSV ที่ต้องการแปลง
 คลิก Create project ตามด้วย Export
 คลิก Templating
 เพิ่ม Prefix, Row Template และ Suffix ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ข้อมูลที่ถูกเก็บเป็น XML โดยปกติจะมีรูปแบบดังนี้
<row>
<ชื่อ Attribute1> ค่าของ Attribute1 </ชื่อ Attribute1>
<ชื่อ Attribute2> ค่าของ Attribute2 </ชื่อ Attribute 2>
<ชื่อ Attribute3> ค่าของ Attribute3 </ชื่อ Attribute3>
</row>
ตัวอย่างเช่น
<food>
<name> Belgian Waffles </name>
<price> $5.95 </price>
<description> Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple
syrup
</description>
<calories> 650 </calories>
</food>
โดยความหมายของตัวอย่างนี้คือข้อมูลอาหาร (food) ถูกเก็บในรูปแบบของ XML และมี Attribute
สี่ชนิดคือ
name มีค่า Belgian Waffles
price มีค่า $5.95
description มีค่า Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple
syrup
calories มีค่า 650
ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแปลงข้อมูล CSV เป็น XML โดยใช้ Openrefine ซึ่งโปรแกรมจะอ่านค่า
{{cells ["ชื่อ Attribute1"].value }} เป็นค่า ของ Attribute นั้นๆ ในขั้นตอนการเขียน row
template ดังนั้นจากตัวอย่างผู้ใช้งานสามารถเขียน row template ได้ดังนี้
<food>
<name> {{cells["name"].value}} </name>
<price> {{cells["price"].value}} </price>
<description> {{cells["description"].value}} </description>
<calories> {{cells["calories"].value}} </calories>
</food>

 จากนั้นคลิก Export เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
59

ข.3 ขั้นตอนหลังจากการแปลงไฟล์เป็น JSON และ XML เพื่อนาไปสู่การต่อยอดใช้งาน

3

A

B

Web/Mobile App

Analytics

2

Customize,
Prioritize

1

XML/JSON

RDF/
Linked RDF

Data (CSV)

แผนภาพแสดงขั้ น ตอนหลั ง จากแปลงไฟล์ เ ป็ น JSON และ XML เพื่ อ น าไปสู่ ก ารต่ อ ยอดใช้ ง าน
ใน Web/Mobile App หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) โดยสามารถเลือกใช้งานจากข้อมูลในรูปแบบ
XML/JSON ได้โดยตรงหรือแปลงเป็นรูปแบบของ RDF / Linked RDF ก่อน
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(ราง) กรอบการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญภาครัฐ (Government Big Data Analytics Framework)
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