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กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ  
(Government Big Data Analytics Framework) 

 
 

 
 
 
 

โดย 
คณะอนุกรรมการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) ระบบบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 
ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 
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บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีควำมตื่นตัวเรื่องบิ๊กดำต้ำอย่ำงกว้ำงขวำงตำมกระแสโลก องค์กรทั้งภำครัฐ

และภำคเอกชนเริ่มปรับตัวและเตรียมพร้อมเข้ำสู่ยุคของกำรวิเครำะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่             
เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ (Data Driven Decision) และกำรด ำเนินงำน ( Insight to Operation) ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม องค์กรภำครัฐซึ่งเป็นเจ้ำของข้อมูลส ำคัญที่มีผลต่อกำรพัฒนำประเทศ
จึงควรต้องค ำนึงถึงกำรบูรณำกำรและกำรให้บริกำรข้อมูลข้ำมหน่วยงำนภำครัฐ ตลอดไปจนถึงกำรให้บริกำร
ข้อมูลที่ไม่มีชั้นควำมลับแก่ภำคเอกชน คณะท ำงำนภำยใต้คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินนโยบำย               
เพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)  ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลำวด์คอมพิวติ้ง (Cloud 
Computing) จึงได้มีมติให้จัดตั้งหน่วยงำนใหม่ที่ใช้ชื่อว่ำ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูล
ภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงำนในรูปแบบ Service Delivery Unit หรือ SDU โดยหน่วยงำนดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์
หลักในกำรส่งเสริมให้เกิดโครงกำรและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนบิ๊กดำต้ำส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ 
นอกจำกนี้ SDU ดังกล่ำวจะด ำเนินงำนวำงกรอบกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลภำครัฐให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน สำมำรถบูรณำกำรและให้บริกำรข้อมูลข้ำมหน่วยงำนได้อย่ำงเป็นระบบ รวดเร็ว ปลอดภัย และ
ควบคุมได้ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรวิเครำะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่ำงเป็นรูปธรรมในอนำคต ดังอธิบำยในเอกสำร
ฉบับนี้ 

กำรออกแบบแนวคิดของกำรให้บริกำรข้อมูลภำครัฐ (Government Data Service Framework) 
แสดงในภำพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 แนวคิดของกำรให้บริกำรข้อมูลภำครัฐ (Government Data Service Framework) 
กรอบกำรให้บริกำรข้อมูลภำครัฐประกอบด้วย 6 ส่วนงำนหลักที่จะสร้ำงให้เกิดระบบนิเวศข้อมูล          

ที่สำมำรถถูกใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่ำงเป็นระบบ โดยทุกส่วนงำนควรเริ่มด ำเนินกำรไปพร้อมๆกัน ดังนี้ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลภาครัฐที่เหมำะสม มีประสิทธิผลในกำรใช้งำนทั้งในมิติ       

ด้ำนควำมต่อเนื่องของบริกำร กำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  
ซึ่งสถำปัตยกรรมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนควรเป็นแบบแบ่งปัน ที่ผู้รับบริกำรมองเสมือนว่ำเป็นโครงสร้ำงเดียวที่ใช้
ร่วมกัน ในขณะที่ทำงกำยภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเป็นแบบกระจำย ที่มีกำรเช่ำใช้คลำวด์ผสมกับกำรสร้ำง       
ดำต้ำเซนเตอร์ หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถวำงแผนกำรปรับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรประมวลผลที่เหมำะสม          
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ให้กับหน่วยงำนได้ โดยท ำกำรวิเครำะห์ช่องว่ำง (Gap Analysis) ตำมกรอบแนวทำงที่กระทรวงดิจิทัล           
เพ่ือเศรษฐกจิและสังคมก ำหนดขึ้น (ผลสรุปกำรออกแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนภำครัฐแสดงในบทท่ี 1) 

2. พัฒนาระบบรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) โดยรวบรวมเมทำดำต้ำของ
ข้อมูลส ำคัญจำกหน่วยงำนภำครัฐทั้งหมดเพ่ือจัดสร้ำงเป็นคำตำล็อก (โดยแบ่งท ำเป็นระยะ เริ่มจำก          
กลุ่มหน่วยงำนน ำร่องก่อน) จำกนั้นพัฒนำกลไกกำรสืบค้นในมิติต่ำงๆและหน้ำจอสืบค้นที่ใช้งำนง่ำยส ำหรับ        
ให้บุคลำกรภำครัฐค้นหำแหล่งข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบกำรวิ เครำะห์ หรือ ให้บริกำรได้อย่ำงสะดวก รวมไปถึง 
กำรออกแบบเครื่องมือต่ำงๆ ที่หน่วยงำนภำครัฐต้องใช้ในกำรก ำกับดูแลและให้บริกำรข้อมูลของหน่วยงำนได้
อย่ำงเป็นระบบ (รำยละเอียดแสดงในบทที่ 2) 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ส ำหรับกำรวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data Analytics) ของหน่วยงำนภำครัฐโดยมีบริกำรพ้ืนฐำน เช่น กำรยืนยันตัวตน           
กำรจ ำกัดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล บริกำรส่งข้อมูลข้ำมหน่วยงำนผ่ำนระบบสำรสนเทศ บันทึกทรำนแซกชัน    
กำรเข้ำถึงข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐำน และกำรบริกำรข้อมูลประเภทอ่ืน (กำรออกแบบแสดงในบทที่ 3) 

4. ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองค าขอข้อมูลและคณะท างาน เพ่ือให้นโยบำยกำรใช้ข้อมูลของหน่วยงำน
ภำครัฐและก ำกับกำรให้บริกำรข้อมูลในมิติต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐ (กรอบหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
น ำเสนอในบทที่ 4) 

5. วางแผนและด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  เ พ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ                
กำรประยุกต์ใช้ข้อมูลในกำรวิ เครำะห์ เ พ่ือวำงแผนยุทธศำสตร์ กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  และ                   
กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยเน้นกำรอบรมเพ่ือพัฒนำนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล นักวิเครำะห์ข้อมูล 
และวิศวกรข้อมูล (รำยละเอียดและกระบวนกำรสร้ำงบุคลำกรในบทที่ 5) 

6. พัฒนาระบบน าร่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  ในหลำกหลำยสำขำ เช่น กำรแพทย์และ              
กำรสำธำรณสุข กำรบริหำรงำนกำรจรำจร กำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ฯลฯ เพ่ือให้
บุคลำกรภำครัฐเห็นถึงประโยชน์ของกำรใช้ข้อมูลประกอบกำรสร้ำงนโยบำยและแผนงำน (ตัวอย่ำงกรณีศึกษำ
น ำเสนอในบทที่ 6)  
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บทท่ี 1 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการประมวลผลภาครัฐ 
กำรวำงแผนภำพรวมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำต้ำเซนเตอร์และคลำวด์มีควำมส ำคัญในกำรเพ่ิม

ประสิทธิผลของระบบงำนภำครัฐโดยรวม ทั้งในด้ำนกำรให้บริกำรระบบงำนที่ต่อเนื่องและกำรรักษำ          
ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล กำรจัดกำรทรัพยำกรประมวลผลที่คุ้มค่ำ กำรวำงแผน
งบประมำณที่มีประสิทธิภำพ และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ำมหน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบ  ซึ่งรูปแบบแนวคิด 
(Conceptual Design) ส ำหรับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรประมวลผลภำครัฐจะเป็นแบบกระจำย โดยมีกำรเช่ำใช้
คลำวด์ผสมกับกำรสร้ำงดำต้ำเซนเตอร์เพ่ือเพ่ิมควำมยืดหยุ่นในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน หน่วยงำนที่เช่ำใช้
ระบบคลำวด์จะไม่จ ำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือสร้ำงอำคำรดำต้ำเซนเตอร์เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของ
ระบบงำนทั้งหมด และบุคลำกรสำรสนเทศสำมำรถมุ่งเน้นกำรก ำกับดูแลระบบงำนและข้อมูลแทนกำรใช้เวลำ
ในกำรดูแลเครื่องประมวลผลและอุปกรณ์พ้ืนฐำนได้ ซึ่งจำกข้อมูลในต่ำงประเทศกำรใช้คลำวด์นั้นจะประหยัด
งบประมำณได้ถึง 30-70% ขึ้นกับลักษณะกำรใช้งำนโดยกำรใช้แบบ Software-as-a-service หรือ SaaS            
จะประหยัดได้สูงที่สุด [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 เนื่องจำกหน่วยงำนภำครัฐแต่ละหน่วยงำนมีลักษณะกำรใช้ทรัพยำกรประมวลผลที่แตกต่ำงกัน
ไปตำมพันธกิจและชั้นควำมลับของข้อมูล อีกทั้งยังมีควำมพร้อมด้ำนสำรสนเทศที่ไม่เท่ำกัน โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำนกำรประมวลผลจึงจะมีควำมแตกต่ำงกันออกไป ดังนั้นเพ่ือให้กำรออกแบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนมีควำม
เหมำะสมกับกำรใช้งำนของแต่ละหน่วยงำน คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินนโยบำยเพ่ือใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)  ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลำวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) จึงได้
ขอให้หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ท ำกำรส ำรวจโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีอยู่เทียบกับมำตรฐำนสำกล และน ำข้อมูล
ดังกล่ำวเข้ำร่วมประเมินวิเครำะห์หำช่องว่ำง (Gap Analysis) ร่วมกับผู้เชี่ยวชำญในคณะอนุกรรมกำรออกแบบ
สถำปัตยกรรม (Architecture Design) ระบบบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ ซึ่งผลจำกกำรวิเครำะห์ได้ถูกน ำมำใช้
วำงแผนเพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับแต่ละหน่วยงำน รวมไปถึงกำรวำงแผนกำรโอนย้ำยระบบงำนเก่ำ 
(Legacy System) เข้ำสู่เทคโนโลยีใหม่ และกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรสำรสนเทศอีกด้วย 

กำรด ำเนินงำนออกแบบโครงสร้ำงกำรประมวลผลพื้นฐำนในครั้งนี้ มีหน่วยงำนภำครัฐเข้ำร่วมให้ข้อมูล
เพ่ือประเมินวิเครำะห์หำช่องว่ำงจ ำนวน 159 หน่วยงำน ข้อมูลจำกกำรส ำรวจและสัมภำษณ์ได้ถูกน ำมำ
ออกแบบกรอบโครงสร้ำงสำรสนเทศและกำรประมวลผลข้อมูลพ้ืนฐำน กรอบดังกล่ำวถูกออกแบบโดย             
มีวัตถุประสงค์หลักดังนี ้

 เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง ทันต่อ           
ควำมต้องกำรในกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่รัฐบำลดิจิทัล  

 เพ่ือเพ่ิมควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรระบบงำนภำครัฐ (Availability) ให้ถึงมำตรฐำนสำกลคือ 99.9% 
 เพ่ือให้กำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยระบบงำน และข้อมูลที่มีชั้นควำมลับเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
 เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ำมหน่วยงำนได้อย่ำงมีมำตรฐำนและเป็นระบบ (Repeatable 

process) รองรับกำรใช้งำนกำรวิเครำะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) 
 เพ่ือประหยัดงบประมำณด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรประมวลผล 
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 1.1 กรอบมาตรฐานดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ภาครัฐ  
กรณีที่ระบบงำนของหน่วยงำนภำครัฐไม่มีชั้นควำมลับข้อมูล หน่วยงำนสำมำรถจัดหำหรือเช่ำซื้อ

ทรัพยำกรประมวลผลได้อย่ำงอิสระ ผู้ให้บริกำรจะเป็นองค์กรใดก็ได้ อย่ำงไรก็ดีในกรณีที่ระบบงำนมี           
ชั้นควำมลับข้อมูลระดับ ข้อมูลควำมลับรำชกำร หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริกำรกำรประมวลผลจะต้องเป็น
องค์กรที่รัฐบำลสำมำรถก ำกับดูแลได้ ส่วนในกรณีที่ระบบงำนมีชั้นควำมลับระดับ ข้อมูลควำมมั่นคง                       
ผู้ให้บริกำรกำรประมวลผลจะต้องเป็นองค์กรที่รัฐบำลสำมำรถก ำกับดูแลได้ทีม่ีมำตรฐำนเรื่องควำมปลอดภัยสูง
มำกทั้งควำมปลอดภัยพื้นที่และควำมปลอดภัยเครือข่ำย 

ระบบงำนและฐำนข้อมูลที่มีชั้นควำมลับของภำครัฐจะต้องถูกติดตั้ งอยู่ ในดำต้ำเซนเตอร์                     
ที่ได้มำตรฐำนสำกลทั้งในด้ำนพ้ืนที่ แหล่งจ่ำยไฟ กำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูล (Data Protection) และ
ควำมปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) รวมทั้งมีกำรับประกันบริกำร (Service Level Agreement - SLA)             
ที่เหมำะสม สำมำรถบริหำรจัดกำรเครื่องประมวลผลและที่จัดเก็บข้อมูลให้ได้ตำมชั้นควำมลับของระบบงำน
และฐำนข้อมูล โดยหน่วยงำนภำครัฐในระดับต่ำงๆสำมำรถเลือกใช้บริกำรดำต้ำเซนเตอร์/คลำวด์ได ้ดังนี้ 

 ดำต้ำเซนเตอร์ที่ ได้มำตรฐำน tier 4 (หรือใกล้เคียงโดยยกเว้นเรื่องกำรจ่ำยไปจำก 2 แหล่ง)                   
ที่หน่วยงำนจะสร้ำงขึ้นหรือมีอยู่แล้ว ซึ่งหน่วยงำนจะก ำกับดูแลพ้ืนที่ ระบบประมวล ระบบเครือข่ำย 
และระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วยตัวเอง  

 Outsource บริกำรดำต้ำเซนเตอร์/คลำวด์ ไปยังผู้ให้บริกำรคลำวด์สำธำรณะ โดยระบบงำนและ
ฐำนข้อมูลที่มีชั้นควำมลับต้องใช้บริกำรจำกองค์กรที่รัฐบาลสามารถก ากับดูแลได้ ในขณะที่ระบบงำน
และฐำนข้อมูลที่ไม่มีชั้นควำมลับ (ข้อมูลสำธำรณะ) สำมำรถถูกน ำไปติดตั้งในพ้ืนที่ของ              ผู้
ให้บริกำรจำกภำคเอกชนหรือจำกต่ำงประเทศได้อย่ำงอิสระ ทั้งนีห้น่วยงำนภำครัฐสำมำรถท่ีจะเลือกผู้
ให้บริกำรดำต้ำเซนเตอร์/คลำวด์ส ำหรับระบบงำนต่ำงๆได้เอง อำจจะใช้ผู้ให้บริกำรหลำยเจ้ำได้              
แต่ให้เป็นไปตำมเกณฑ์เรื่องชั้นควำมลับข้อมูลที่กล่ำวในข้ำงต้น 

 สร้ำงระบบคลำวด์ผสมเอง โดยมีทั้งดำต้ำเซนเตอร์และระบบคลำวด์ส่วนตัว จำกนั้นมีบำงส่วน 
เชื่อมต่อไปยังคลำวด์สำธำรณะเป็นแบบคลำวด์ผสม โดยมีกำรบริหำรจัดกำรเรื่องชั้นควำมลับของ
ระบบงำนและฐำนข้อมูลให้เป็นไปตำมเกณฑ์เรื่องชั้นควำมลับข้อมูลที่กล่ำวในข้ำงต้น  รูปแบบ
สถำปัตยกรรมแสดงในรูปที่ 1.1 

 
รูปที่ 1.1 คลำวด์แบบผสม (Hybrid Cloud) 

 Outsource บริกำรดำต้ำเซนเตอร์/คลำวด์ ไปยังระบบคลำวด์กลำงภำครัฐ (Government Cloud) 
ซึ่งในกรณีนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะก ำกับดูแลผู้ให้บริกำรคลำวด์ภำครัฐอีกต่อหนึ่ง 
โดยผู้ให้บริกำรคลำวด์ภำครัฐสำมำรถบริหำรจัดกำรเช่ำทรัพยำกรต่อจำกภำคเอกชนเพ่ือสร้ำงเป็น 
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Multi-cloud ส ำหรับให้บริกำรระบบงำนและฐำนข้อมูลที่ไม่มีชั้นควำมลับได้ โดยประเด็นเรื่อง           
ชั้นควำมลับข้อมูลจะถูกจัดกำรโดยอัตโนมัต ิหน่วยงำนภำครัฐไม่จ ำเป็นต้องบริหำรผู้ให้บริกำรคลำวดเ์อง 
ในกรณีที่หน่วยงำนเลือกที่จะบริหำรจัดกำรกำรเช่ำซื้อระบบคลำวด์เอง  ขอให้อ้ำงอิงรำคำกลำง                

ที่ก ำหนดโดยกระทรวงดิจิทัลฯในกำรจัดซื้อดังนี้ 
บริกำรเครื่องเสมือน (VM) โดยใช้ไฮเปอร์ไวเซอร์แบบลิขสิทธิ์จำกต่ำงประเทศ ค่ำเช่ำเฉพำะเครื่องเสมือน

ขนำดมำตรฐำนรำคำไม่เกิน 12,250 บำท/เดือน/เครื่อง โดยส ำหรับเครื่องเสมือนที่มีรำยละเอียดสเปค 
แตกต่ำงออกไปให้ค ำนวณโดยปรับจำกค่ำกลำง รำยละเอียดกำรให้บริกำรมำตรฐำนอธิบำยได้ดังต่อไปนี้ 

 เครื่องเสมือนขนำด 4 vCPU, RAM 8 GB, HDD 1 TB 
 Core Network ของผู้ ให้บริกำรขึ้นต่ ำ  100 Gbps Domestic Bandwidth (NIX)  และ               

30 Gbps International Bandwidth (IIG)  
 มำตรฐำนศูนย์ข้อมูล ISO 27001:2013 Data Center Edition เป็นอย่ำงน้อย 
 ระบบปฏิบัติกำร (Operating System) และ ฐำนข้อมูล (Database) แบบ Opensource 
 บริกำรเสริมด้ำนลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์จำกต่ำงประเทศ 

o Windows Server 2016 รำคำ 800 บำทต่อเดือน 
o Redhat Server รำคำ 800 บำทต่อเดือน 
o Microsoft SQL STD edition รำคำ 12,000 บำทต่อเดือน 
o Microsoft SQL ENT edition รำคำ 50,000 บำทต่อเดือน 

บริกำรเครื่องเสมือน (VM) โดยใช้ไฮเปอร์ไวเซอร์แบบลิขสิทธิ์ของบริษัทไทยที่คนไทยพัฒนำ              
ต่อยอดจำกไฮเปอร์ไวเซอร์โอเพ่นซอร์สตัวอย่ำงเช่น Openstack ค่ำเช่ำเฉพำะเครื่องเสมือนขนำดมำตรฐำน 
ไม่เกิน 8,000 บำท/เดือน/เครื่อง โดยส ำหรับเครื่องเสมือนที่มีรำยละเอียดสเปคแตกต่ำงออกไปให้ค ำนวณ           
โดยปรับจำกค่ำกลำง รำยละเอียดกำรให้บริกำรมำตรฐำนอธิบำยได้ดังต่อไปนี้ 

 เครื่องเสมือนขนำด 4 vCPU, RAM 8 GB, HDD 1 TB 
 Core Network ของผู้ ให้บริกำรขึ้นต่ ำ  100 Gbps Domestic Bandwidth (NIX)  และ               

30 Gbps International Bandwidth (IIG)  
 มำตรฐำนศูนย์ข้อมูล ISO 27001:2013 Data Center Edition เป็นอย่ำงน้อย 
 ระบบปฏิบัติกำร (Operating System) และ ฐำนข้อมูล (Database) แบบ Opensource 
 เป็นระบบคลำวด์แบบ Multi-region แบบเดียวกับ Microsoft Azure, Google Cloud, 

Amazon AWS, และ GDCC ของกระทรวงดิจิทัลฯ  
 บริกำรเสริมด้ำนลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์จำกต่ำงประเทศ 

o Windows Server 2016 รำคำ 800 บำทต่อเดือน 
o Redhat Server รำคำ 800 บำทต่อเดือน 
o Microsoft SQL STD edition รำคำ 12,000 บำทต่อเดือน 
o Microsoft SQL ENT edition รำคำ 50,000 บำทต่อเดือน 

หมายเหตุ share ratio Physical: vCPU = 1: 2-4 
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1.2 โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการประมวลผลของหน่วยงานภาครัฐ 
จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจและสัมภำษณ์หน่วยงำนเกือบ 160 แห่ง กรอบโครงสร้ำงสำรสนเทศและ

กำรประมวลผลข้อมูลพื้นฐำนภำครัฐได้ถูกออกแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.2 

 
รูปที่ 1.2 สถำปัตยกรรมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อกำรประมวลผลของหน่วยงำนภำครัฐ 

จำกรูปดำต้ำเซนเตอร์ และระบบคลำวด์จะถูกแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ 1.ดำต้ำเซนเตอร์/คลำวด์
ระดับกรมหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ (Agency Cloud) 2.ดำต้ำเซนเตอร์/คลำวด์ระดับกระทรวง (Ministry 
Cloud) 3.ดำต้ำเซนเตอร์กลำงเพ่ือให้บริกำรข้อมูลภำครัฐ (Data Linkage and Exchange) 4.ระบบ              
คลำวด์กลำงภำครัฐ (Government Data Center and Cloud services: GDCC) และ  โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้  

1. ดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ระดับกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า (Agency Cloud) ข้อมูลจากการส ารวจ
ประเมินทรัพยำกรและบุคลำกรของหน่วยงำนจำกผู้เชี่ยวชำญในคณะอนุกรรมกำรออกแบบสถำปัตยกรรมระบบ
บูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ พบว่าภำครัฐมีหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำจ ำนวน 90 (±5) แห่ง (ร่ำงรำยชื่อ           
ในเอกสำรแนบ ก1) ที่มีดำต้ำเซนเตอร์หรือใช้บริกำรระบบคลำวด์อยู่แล้วโดยมีการใช้งานหน่วยประมวลผล
รวมอยู่ที่ประมาณ 35,000 คอร์ในปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงำนเหล่ำนี้มีควำมประสงค์จะดูแลดำต้ำเซนเตอร์ และ/
หรือ คลำวดเ์พ่ือให้บริกำรระบบงำนของหน่วยงำนเอง โดยแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบดังนี้ 

1. มีดำต้ำเซนเตอร์อยู่แล้วและวำงแผนที่จะพัฒนำต่อยอดให้ดำต้ำเซนเตอร์ได้มำตรฐำน               
ที่ใกล้เคียง tier 4 และขยำยก ำลังกำรประมวลผลด้วยกำรขยำยดำต้ำเซนเตอร์ โดยหน่วยงำนกลุ่มนี้มีประมำณ 
75 (±5)  แห่ง และมีควำมต้องกำรปริมำณหน่วยประมวลผลเพ่ิมเติมรวมส ำหรับปีงบประมำณ 2563 ประมำณ 
7,000 ซีพียูคอร์ และเพ่ิมอีกปีละ 3,500 ซีพียูคอร์ ในปีงบประมำณ 2564 และ 2565 (หน่วยประมวลผล           
ที่มีอยู่เดิมจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนทุก 5 ปี)  
หมำยเหตุ ตัวเลขรวมเฉพำะหน่วยงำนท่ีให้ข้อมูลเรื่องทรัพยำกรกำรประมวลผลแบบละเอียด และไมร่วม supercomputer 
ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
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2. มีดำต้ำเซนเตอร์อยู่แล้วและวำงแผนที่จะขยำยก ำลังกำรประมวลผลไปยังระบบคลำวด์             
ดังแสดงในรูปที่ 1.1 หรือวำงแผนย้ำยไประบบคลำวด์ทั้งหมดผ่ำนกำรเช่ำใช้คลำวด์จำกผู้ให้บริกำรคลำวด์ 
สำธำรณะที่รัฐบำลก ำกับดูแลได้หรือระบบคลำวด์กลำงภำครัฐ ซึ่งหน่วยงำนในกลุ่มนี้มีอีกประมำณ 10 (±5) 
แห่ง และมีปริมำณควำมต้องกำรปริมำณหน่วยประมวลผลในปีที่ 1 (งบประมำณ 2563) คือ 6,000  VM และ
เพ่ิมเป็น 9,000 VM และ 12,000 VM ในปีงบประมำณ 2564 และ 2565 ตำมล ำดับ  
หมำยเหตุ ตัวเลขรวมเฉพำะหน่วยงำนที่ให้ข้อมูลเรื่องทรัพยำกรกำรประมวลผลแบบละเอียด 

  
2. ดาต้าเซนเตอร์/คลาวด์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) จะมีแผนสร้ำงทั้งสิ้น 20 แห่ง ซึ่งมี

จุดประสงค์ในกำรให้บริกำรกรมและหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงที่ไม่ประสงค์จะสร้ำงและดูแลดำต้ำเซนเตอร์/
คลำวด์เอง (จ ำนวนหน่วยงำนเสนอในเอกสำรแนบ ก2) โดยคลำวด์กระทรวงส่วนมำกจะถูกสร้ำงขึ้นโดยกำรเช่ำ
ใช้บริกำรพ้ืนที่และทรัพยำกรกำรประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลจำกผู้ให้บริกำรคลำวด์สำธำรณะ (Public 
Cloud) ที่รัฐบำลสำมำรถก ำกับดูแลได้ หรือระบบคลำวด์กลำงภำครัฐ (GDCC) และน ำทรัพยำกรที่เช่ำใช้
เหล่ำนั้นมำให้บริกำรต่อหน่วยงำนภำยใต้กระทรวง ส ำหรับบำงกระทรวงที่มีดำต้ำเซนเตอร์อยู่แล้ว จะสำมำรถ
ให้บริกำรหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงได้ในลักษณะคลำวด์ส่วนตัว (Private Cloud) และยังสำมำรถขยำย           
โดยกำรต่อเชื่อมไปยังคลำวด์สำธำรณะ แสดงในรูปที่ 1.1 ได้อีกด้วย รูปแบบบริกำรคือ 

a. Co-location : หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงน ำทรัพยำกรประมวลผลที่มีอยู่แล้ว ไปติดตั้ง             
ในสถำนที่ของผู้ให้บริกำรคลำวด์ระดับกระทรวง เพ่ือเพ่ิมมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยและควำมต่อเนื่อง
บริกำรของระบบงำน และลดภำระเรื่องกำรดูแลทรัพยำกรพ้ืนฐำน 

b. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) : ผู้ดูแลระบบคลำวด์กระทรวงจัดสรรเครื่องประมวลผล
เสมือน (Virtual Machine) ที่เก็บข้อมูล และเครือข่ำยเชื่อมต่อ ให้กับระบบงำน ตำมที่หน่วยงำนภำยใต้
กระทรวงร้องขอ 

c. Software-as-a-service (SaaS) : ผู้ดูแลคลำวด์กระทรวงจัดหำหรือพัฒนำระบบซอฟท์แวร์
กลำงเพ่ือติดตั้งในระบบคลำวด์ และจัดสรรรหัสผู้ใช้ส ำหรับให้หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงเข้ำใช้งำน
ระบบซอฟท์แวร์กลำงร่วมกัน 

ปริมำณหน่วยประมวลผลที่ผู้ให้บริกำรภำครัฐต้องเตรียมพร้อมให้ส ำหรับกระทรวงต่ำงๆ  ในปีที่ 1 
(งบประมำณ 2563) คือ 11,000 VM และเพ่ิมเป็น 16,500 VM และ 22,000 VM ในปีงบประมำณ 2564 และ 
2565 ตำมล ำดับ  
หมำยเหตุ ตัวเลขรวมเฉพำะหน่วยงำนที่ให้ข้อมูลเรื่องทรัพยำกรกำรประมวลผลแบบละเอียด 

3. ดาต้าเซนเตอร์กลางภาครัฐเพื่อให้บริการข้อมูล (Data Linkage and Exchange Services) : 
เพ่ือให้กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลภำครัฐในอนำคตเกิดได้อย่ำงเป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตำมข้อบังคับ/
ข้อกฎหมำยของหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล ภำครัฐจึงควรสร้ำงดำต้ำเซนเตอร์กลำงส ำหรับให้บริกำร เป็นจุดเชื่อม
โยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งจำกกำรส ำรวจศึกษำและสัมภำษณ์โดยคณะท ำงำนในคณะอนุกรรมกำรออกแบบ
สถำปัตยกรรมระบบบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ พบว่ำในปัจจุบันหน่วยงำนที่มีดำต้ำเซนเตอร์ที่ให้บริกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลนั้นมีอยู่ทั้งสิ้น 2 หน่วยงำนคือ 1) ระบบ Data linkage ของกรมกำรปกครอง (ข้อมูลบุคคล) และ              
2) ระบบ National Single Window ของกรมศุลกำกำร (ข้อมูลน ำเข้ำ/ส่งออก) ดังนั้นกำรลงทุนขยำยบริกำร
ที่มีอยู่เพื่อให้สำมำรถรองรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data Analytics) 
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และกำรให้บริกำรประชำชนแบบ One Stop Services จึงเป็นกำรลงทุนที่คุ้มค่ำ โดยเสนอให้ทั้ง 2 หน่วยงำน
พิจำรณำขยำยบริกำรในปีงบประมำณ 2563 และ 2564 เพ่ือให้ครอบคลุม ส ำหรับข้อมูลส่วนอ่ืน เช่นข้อมูล 
นิติบุคคลในด้ำนอ่ืนนอกเหนือจำกกำรน ำเข้ำ/ส่งออก ข้อมูลด้ำนพลังงำน ฯลฯ ขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมำย ให้สร้ำงดำต้ำเซนเตอร์เพ่ือให้บริกำรเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ิมเติมให้ครบสมบูรณ์ในอนำคต 
นอกจำกนี้ ในปีงบประมำณ 2563 ภำครัฐควรสร้ำงบริกำรคำตำล็อกข้อมูลกลำง (National Data Catalog) 
และบริกำรสืบค้นข้อมูล (Directory Service) เพ่ิมเติมเพ่ือให้กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลเกิดขึ้นได้อย่ำงเป็นระบบ 
โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ให้บริกำร 

4. คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Cloud) ซึ่งจะถูกสร้ำงข้ึนโดย บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด 
(มหำชน) ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้ประเทศมีระบบกลำง          
ในกำรให้บริกำรคลำวด์แก่หน่วยงำนภำครัฐที่มีมำตรฐำนและปลอดภัย หน่วยงำนภำครัฐจะสำมำรถเข้ำถึง
ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อควำมต้องกำรในกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่รัฐบำลดิจิทัล บริกำรของ
คลำวด์กลำงภำครัฐจะมี 2 ระดับ คือ กำรให้บริกำรเต็มรูปแบบ (Managed Service) และกำรให้บริกำรผ่ำน 
Self Service Portal ผู้ใช้จะสำมำรถเข้ำถึงและปรับบริกำรได้เอง โดยรำยละเอียดจะน ำเสนอในหัวข้อต่อไป 

1.3 ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud services : GDCC)  
ระบบคลำวด์กลำงภำครัฐจะถูกออกแบบและพัฒนำขึ้นโดย บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 

ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นระบบกลำงในกำรให้บริกำร           
คลำวด์ส ำหรับหน่วยงำนภำครั ฐที่ มี มำตรฐำนและปลอดภัย หน่ วยงำนภำครั ฐสำมำรถเข้ ำถึ ง
ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงรวดเร็ว ทั่วถึง และทันต่อควำมต้องกำรในกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่รัฐบำลดิจิทัล 
รวมทั้งเป็นกำรรองรับกำรใช้งำนกำรวิเครำะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่อีกด้วย โดยระบบคลำวด์กลำง
ภำครัฐที่สร้ำงขึ้นจะสำมำรถให้บริกำรผ่ำนเครือข่ำยได้หลำยประเภท รวมถึงเครือข่ำยกลำงภำครัฐ (GIN) 
เครือข่ำยสำธำรณะ (Public) และเครือข่ำยส่วนตัว (Private/VPN) และมีกำรออกแบบให้กำรบริกำร              
มีควำมต่อเนื่องสูงให้ถึง 99.9% โดยดำต้ำเซนเตอร์อย่ำงน้อย 2 แห่งจะถูกใช้ในกำรให้บริกำรระบบ              
คลำวด์กลำงร่วมกัน เมื่อดำต้ำเซนเตอร์หนึ่งเกิดปัญหำขึ้นระบบงำนและฐำนข้อมูลจะถูกปรับให้ท ำงำน             
บนอีกดำต้ำเซนเตอร์หนึ่งได้อย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ ระบบคลำวด์กลำงภำครัฐจะมีข้อตกลงเรื่องกำรบริกำร 
(Service Level Agreement - SLA) ที่เหมำะสม มีผู้ดูแลระบบแบบ 24x7 มีกำรบันทึกข้อมูล (Log) และ
ให้บริกำรหน้ำจอแสดงผลข้อมูลกำรใช้งำน (Dashboard) ของทุกระบบงำนและฐำนข้อมูลเพ่ือให้หน่วยงำน
ต่ำงๆสำมำรถท ำรำยงำนสรุปกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรประกอบกำรพิจำรณำปรับปริมำณทรัพยำกรหรือ            
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำนและงบประมำณโดยรวมอีกด้วย สถำปัตยกรรมระบบแสดงในรูปที่ 1.3  



 

9 
 

 

รูปที่ 1.3 สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
จำกกำรอ้ำงอิงข้อมูลการส ารวจประเมินทรัพยำกรของหน่วยงำนโดยผู้เชี่ยวชำญในคณะอนุกรรมกำร

ออกแบบสถำปัตยกรรมระบบบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐนั้น คลำวด์กลำงภำครัฐหรือ GDCC จะถูกวำงแผน          
จะให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำครัฐดังนี้ 1. ให้บริกำร คลำวด์ระดับกระทรวง อย่ำงน้อย 10 แห่งในเบื้องต้น              
2. ให้บริกำรหน่วยงำนภำครัฐบำงส่วนที่ประสบปัญหำล่ำช้ำในกำรจัดซื้อเพ่ือขยำยดำต้ำเซนเตอร์ หรือ                
เช่ำคลำวด์เพ่ือขยำยระบบงำน (จัดสรรเตรียมให้ 25 % ของปริมำณหน่วยประมวลผลรวม) 3. จัดสรร               
เพ่ือเตรียมรองรับหน่วยงำนภำครัฐที่ระบุว่ำต้องกำรใช้บริกำรคลำวด์กลำงภำครัฐ  โดยปริมำณหน่วย
ประมวลผลที่คลำวด์กลำงภำครัฐจะต้องเตรียมพร้อมเริ่มต้นจำกขนำด 4,000 VM ในปีงบประมำณ 2562 และ
ขยับขึ้ น เป็น  8,000 12,000 และ 20,000 VM ในปี งบประมำณ 2563 2564 และ 2565 ตำมล ำดับ                   
(กำรประมำณกำรโดย Extrapolation) ส่วนในปีงบประมำณถัดไปควรพิจำรณำดูกำรใช้งำนในช่วงแรกก่อน
วำงแผนขยำย โดยบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) จะให้บริกำรตำมรำคำและสเปคผู้ให้บริกำรกลำง
ดังที่ระบุในหัวข้อที่ 1.1  

ทั้งนี้เพ่ือให้กำรใช้ประโยชน์ระบบคลำวด์กลำงภำครัฐเกิดขึ้นได้อย่ำงเป็นรูปธรรมกระทรวงดิจิทัล             
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะให้บริกำรกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศภำครัฐในเรื่องกำรใช้งำนระบบคลำวด์
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังแสดงในรูปที่ 1.4 จำกรูปกำรฝึกอบรมจะมีกำรออกใบเกียรติบัตร 3 ระดับคือ              
1) ระดับพ้ืนฐำนที่สำมำรถใช้งำนระบบคลำวด์ได้ จ ำนวน 2,000 คน ในระยะเวลำ 3 ปี 2) ระดับกลำงที่
สำมำรถใช้งำนระบบและดูแลระบบคลำวด์ขั้นพ้ืนฐำนได้ จ ำนวน 500 คนในระยะเวลำ 3 ปี และ 3) ระดับสูงที่
สำมำรถใช้งำนระบบ ดูแลระบบคลำวด์ขั้นสูงและสำมำรถสอนคนอ่ืนต่อไปได้ เป็นจ ำนวน 100 คนในช่วง
ปีงบประมำณ 2563 

SLA 99 9  

Daily 8 6s 

Weekly 1 min and 0 5s 

Monthly 4 mins and 23s 
Yearly 52 mins and 35 7s 
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รูปที่ 1.4 คลำสฝึกอบรมกำรใช้คลำวด์กลำงภำครัฐใน 3 ระดับ 

ส ำหรับหน่วยงำนที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศ ทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติพร้อมจะท ำเรื่องเพ่ือสนับสนุนกำรขยำยอัตรำก ำลังไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร          
พลเรือนให้กับหน่วยงำนภำครัฐ  

นอกจำกนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด              
ในกำรให้บริกำรโอนย้ำยระบบงำนขึ้นสู่ระบบคลำวด์กลำงภำครัฐ โดยหน่วยงำนภำครัฐที่จะน ำระบบงำน            
ขึ้นสู่คลำวด์ ควรจะต้องจัดเตรียมงบประมำณในกำรโอนย้ำยระบบ ซึ่งค่ำใช้จ่ำยจะขึ้นอยู่กับควำมซับซ้อนของ
ระบบงำน กำรโอนย้ำยระบบแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. Re-Deploy เป็นกำรย้ำยระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไปประมวลผลบนระบบคลำวด์โดย             
ไม่มีกำรออกแบบใหม่หรือพัฒนำเพ่ิมเติม ซึ่งกำรโอนย้ำยลักษณะนี้ หำกเป็นกำรโอนย้ำยจำก VM            
ในดำต้ำเซนเตอร์ ไปยัง VM บนคลำวด์ โดยใช้ VM เวอร์ชั่นเดิมของบริษัทเดียวกัน จะมีรำคำ
ค่ำใช้จ่ำยกลำงอยู่ที่ 4,000 บำท/ครั้ง หำกในกรณีกำรโอนย้ำยจำกเครื่องแม่ข่ำย (Physical Server) 
ไปสู่ VM หรือ VM ข้ำมเวอร์ชั่นและบริษัท ซึ่งมีควำมยุ่งยำกสูงกว่ำจะมีรำคำค่ำใช้จ่ำยกลำงอยู่ที่ 
4,000 – 10,000 บำท/ครั้ง ขึ้นอยู่กับควำมยำกง่ำยและจ ำนวน VM 

2. Re-Architect ในกรณีที่ระบบงำนอยู่บนเทคโนโลยีเก่ำ (Legacy System) กำรโอนย้ำยระบบงำน
มักจะต้องออกแบบสถำปัตยกรรมระบบซอฟท์แวร์ใหม่ ซึ่งส่งผลให้บำงโมดูลต้องถูกพัฒนำใหม่
บำงส่วนหรือทั้งหมดก่อนที่จะสำมำรถวำงระบบซอฟท์แวร์ลงบนคลำวด์ไ ด้ กำรโอนย้ำยจึงมี               
ควำมยุ่ งยำกสูง และค่ำใช้จ่ำยสูงขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี หน่วยงำนจึงควรประเมินรำคำและ                         
ตั้งงบประมำณล่วงหน้ำ 

3. Replace คือกำรใช้บริกำรซอฟท์แวร์ที่จัดให้โดยผู้ให้บริกำรบนระบบคลำวด์ ทดแทนกำรใช้ซอฟท์แวร์
เดิมขององค์กร กำรทดแทนระบบซอฟท์แวร์ในลักษณะนี้  ผู้ดูแลระบบจะมีภำระในกำรโอนย้ำย 
ฐำนข้อมูลเข้ำสู่ระบบใหม่ หน่วยงำนควรประเมินรำคำและตั้งงบประมำณล่วงหน้ำในกรณีที่ข้อมูล            
มีควำมซับซ้อนสูง  
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บทท่ี 2 รายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 
จำกควำมต้องกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลภำครัฐเพ่ิมมำกขึ้นในปัจจุบัน และผู้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่หลำกหลำย 

ทั้งกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ นักวิจัยจำกมหำวิทยำลัย นักวิชำกำร/นักวิเครำะห์ข้อมูลทั้งภำคเอกชนและ             
ภำคประชำสังคม รวมถึงประชำชนทั่วไป อย่ำงไรก็ดี ปริมำณข้อมูลที่ถูกผลิตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องท ำให้กำรเลือกใช้
ข้อมูลและกำรสืบค้นหำแหล่งข้อมูลที่เหมำะสมส ำหรับกำรวิเครำะห์หรือให้บริกำรมีควำมซับซ้อนและยุ่งยำกสูง 
ดังนั้นเพื่อให้กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลภำครัฐเกิดขึ้นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
จึงวำงแผนที่จะพัฒนำรำยกำรข้อมูลภำครัฐ (Government Data Catalog) และระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรสืบค้น 
ดังจะน ำเสนอต่อไป 

2.1 บริการรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog Service) 
ในกระบวนกำรกำรวิ เครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่นั้น นักวิทยำศำสตร์ข้อมูลจ ำเป็นต้องส ำรวจ                         

หำแหล่งข้อมูลส ำคัญตำมหัวข้อกำรวิเครำะห์และท ำควำมเข้ำใจกำรใช้ข้อมูลในมิติต่ำงๆ รำยกำรข้อมูลภำครัฐ
และเครื่องมือสำรสนเทศข้อมูลจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลสำมำรถสืบค้น ร้องขอ เข้ำถึง 
ทรำบแหล่งที่มำ ทรำบถึงชั้นควำมลับ ประเภท รูปแบบ และสำมำรถใช้ประโยชน์ของข้อมูลภำครัฐทั้งหมดได้ 
รำยกำรข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นเสมือนสมุดหน้ำเหลือง (Yellow pages) ของข้อมูลภำครัฐที่ส ำคัญทั้งหมดของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลภำครัฐให้มีประสิทธิผลและ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน สำมำรถบูรณำกำร ให้บริกำร และใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ำมหน่วยงำนได้อย่ำงเป็นระบบ 

กำรจัดท ำรำยกำรข้อมูลภำครัฐ ดังแสดงในรูปที่ 2.1 เป็นกำรรวบรวมค ำอธิบำยรำยกำรข้อมูลหรือ           
เมทำดำต้ำ (Metadata) ของข้อมูลส ำคัญจำกหน่วยงำนภำครัฐทั้งหมดมำสร้ำงเป็นคำตำล็อกเพ่ือประโยชน์             
ในกำรสืบค้นผ่ำนระบบสำรสนเทศบริกำรนำมำนุกรมข้อมูลภำครัฐ (Directory Services) โดยเมทำดำต้ำ              
ที่รวบรวมจำกทุกหน่วยงำนควรมีรูปแบบเดียวกัน ซึ่งกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะท ำหน้ำที่               
ในกำรออกแบบกระบวนกำรและเครื่องมือเพ่ือจัดท ำมำตรฐำนเมทำดำต้ำและรวบรวมเมทำดำต้ำ                 
รำยกำรข้อมูลที่ส ำคัญจำกหน่วยงำนรัฐทั้งหมด โดยศึกษำ ค้นคว้ำ เปรียบเทียบและวิเครำะห์ กรณีศึกษำ              
ด้ำนกำรจัดท ำมำตรฐำนเมทำดำต้ำของประเทศอ่ืน เพ่ือปรับให้เหมำะสมและเอ้ือต่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล             
ในประเทศไทย หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ จะสำมำรถน ำมำตรฐำนดังกล่ำวไปใช้งำนและจัดท ำเมทำดำต้ำของ
หน่วยงำนได้อย่ำงสอดคล้องกัน  

นอกจำกนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะท ำกำรออกแบบกลไกด้ำนข้อมูลที่หน่วยงำน
ภำครัฐสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องกำรก ำกับดูแลข้อมูล กำรให้บริกำรข้อมูล และกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล
อีกด้วย  
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รูปที่ 2.1 กำรให้บริกำรรำยกำรข้อมูลภำครัฐ 

จำกรูป 2.1 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะด ำเนินกำรสร้ำงระบบกำรให้บริกำรรำยกำรข้อมูล
ภำครัฐ ดังนี้ 

1) ออกแบบกระบวนการจัดท ามาตรฐานเมทาดาต้าและรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน (Template) 
รวมทั้งแนะแนวให้หน่วยงำนภำครัฐจัดท ำเมทำดำต้ำของข้อมูลส ำคัญตำมแบบที่ก ำหนด ซึ่งควรมีรูปแบบ
เดียวกันเพ่ือควำมสะดวกในกำรสืบค้นและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเมทำดำต้ำที่จะจัดท ำขึ้นควรมีกำรระบุข้อมูล
ต่ำงๆ ดังนี้ มำตรฐำนของรูปแบบเมทำดำต้ำ (Metadata model) ค ำอธิบำยรำยกำรข้อมูล (Data Description) 
แหล่งที่มำของข้อมูล (Data Source) หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล (Data Owner) วิธีกำร/กระบวนกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล (Collection Method) จุดประสงค์กำรเก็บข้อมูลของหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของ (Purposes of 
Data Collection) ประเภทข้อมูล (Type) และรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูล (Format) ค ำก ำกับ (Tags) โดเมน
ทำงธุรกิจ (Business domain) และค ำส ำคัญ (Keywords) (รำยกำรในเมทำดำต้ำอำจจะมีกำรปรับเพ่ิม/ลด   
ได้ตำมควำมเหมำะสม)   

หลังจำกหน่วยงำนมีกำรจัดท ำเมทำดำต้ำแล้ว ส่วนกลำงจะรวบรวมเมทำดำต้ำมำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
รวมถึงเมทำดำต้ำของข้อมูลภำครัฐจำกศูนย์ข้อมูล เช่น ศูนย์ข้อมูลน้ ำ ศูนย์ข้อมูลประชำชน ฯลฯ มำเก็บไว้ 
เพ่ือประโยชน์ในกำรสืบค้นข้อมูลภำครัฐ โดย 

a. ข้อมูลที่ไม่มีชั้นควำมลับ สำมำรถเผยแพร่ได้ (Open data) กำรจัดเก็บจะรวบรวมทั้ง             
เมทำดำต้ำและข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือให้ควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร กล่ำวคือหำกข้อมูลที่ต้องกำร 
ใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลเปิด ผู้ร้องขอข้อมูลจะสำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลไปใช้ได้เลย              
ผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรข้อมูล (Data portal) เดียวกัน 

b. ข้อมูลทีม่ีชั้นควำมลับ กำรจัดเก็บจะรวบรวมเฉพำะเมทำดำต้ำเท่ำนั้น ไม่จัดเก็บตัวข้อมูลจริง 
 

2) จัดท าเกณฑ์ส าหรับการระบุชั้นความลับของข้อมูล เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรระบุจัดแบ่งประเภทข้อมูลตำมชั้นควำมลับได้อย่ำงสอดคล้องกัน โดยเกณฑ์อำจจะอยู่ในรูปแบบของ
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ต้นไม้ประกอบกำรตัดสินใจดังแสดงในรูปที่ 2.2  จำกรูปชั้นควำมลับข้อมูลจะจ ำแนกได้เป็น 4 ระดับตำมกรอบ
กำรก ำกับดูแลข้อมูลคือ ข้อมูลสำธำรณะ (Public data) ข้อมูลที่สำมำรถระบุถึงตัวบุคคลได้ (Personally 
Identifiable Information: PII) ข้อมูลควำมลับรำชกำร (Confidential Government) และข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับควำมม่ันคงของประเทศ (National Security)  
 

 
 

รูปที่ 2.2 ต้นไม้ประกอบกำรตัดสินใจจ ำแนกชั้นควำมลับของข้อมูล 

3) จัดท าดัชนีข้อมูล (data index) ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญที่จะเพ่ิมควำมสะดวกรวดเร็วแก่บริกำรค้นหำ
รำยกำรข้อมูล โดยผู้ใช้บริกำรจะสำมำรถค้นหำแบบหลำยมิติ (Multi-dimensional search) ได ้ตัวอย่ำงเช่น  

 กำรสืบค้นตำมหัวข้อเรื่อง เช่น กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสุขภำพและกำรสำธำรณสุข กำรเงินและ
กำรธนำคำร ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรศึกษำ กำรท่องเที่ยว กระบวนกำรยุติธรรม คมนำคม และ
บริกำรสังคม เป็นต้น 

 กำรสืบค้นตำมรำยชื่อกระทรวงและหน่วยงำนระดับกรมหรือเทียบเท่ำ เช่น กำรวิเครำะห์ข้อมูล
จำกกรมกำรขนส่งทำงบก กำรบินไทย กระทรวงคมนำคม เป็นต้น 

 กำรสืบค้นตำมประเภทข้อมูล (Data type) หรือ รูปแบบข้อมูล (Data format) 
 กำรสืบค้นตำมชั้นควำมลับของข้อมูลและสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล เช่น  

- กลุ่มข้อมูลเปิด (Open data) ที่ทุกคนมีสิทธิในกำรเข้ำถึงและน ำไปใช้ได้อย่ำงเสรี กลุ่มข้อมูล
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน 

- กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identifiable Information) ที่อำจต้องมีกำรน ำรำยละเอียด
ส่วนที่ระบุตัวตนได้ออกก่อนที่จะน ำไปวิเครำะห์ และหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลสำมำรถระบุ
ข้อจ ำกัดกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ 

- กลุ่มข้อมูลควำมลับรำชกำร (Government data) ที่ ให้สิทธิเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ทีม่ีหน้ำที่
รับผิดชอบเกี่ยวข้อง 

- กลุ่มข้อมูลควำมมั่นคงของรัฐ (Secured Government data) ที่ให้สิทธิเฉพำะเจ้ำหน้ำที่           
ทีม่ีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง 

4) พิจารณาเลือกรูปแบบ (สกุลไฟล์) การจัดเก็บเมทาดาต้า โดยที่รูปแบบดังกล่ำวจะต้องให้มนุษย์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์สำมำรถอ่ำนเข้ำใจได้อย่ำงสะดวก เพ่ือให้กำรสืบค้นข้อมูลท ำได้ง่ำยและกำรแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลท ำได้แบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ โดยรูปแบบสำกลของเมทำดำต้ำจะมีอยู่หลำยประเภทได้แก่ 
Common European Research Information Format (CERIF) , Comprehensive Knowledge Archive 
Network (CKAN) ทั้งนี้รูปแบบที่ได้รับควำมนิยม คือ Data Catalog Vocabulary (DCAT) ซึ่งจะเป็นรูปแบบ
กำรเก็บเมทำดำต้ำแบบ RDF จำกนั้นท ำกำรออกแบบกลไกและส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่สะดวก
ส ำหรับให้หน่วยงำนใช้ในกำรจัดท ำ (publish) เมทำดำต้ำออนไลน์  

5) ออกแบบเกณฑ์กลางและกระบวนการตัวอย่างในการประเมินคุณภาพข้อมูลหน่วยงาน ซึ่งตัวอย่ำง
เกณฑ์ด้ำนคุณภำพข้อมูลตำมมำตฐำนสำกล ได้แก่ ควำมถูกต้องแม่นย ำ (Accuracy), ควำมตรงกัน 
(Consistency), ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Availability), ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล 
(Completeness), ควำมสอดคล้องกับรูปแบบมำตรฐำนของข้อมูล (Conformance), ควำมน่ำเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล (Credibility), ควำมเข้ำประเด็น (Relevance), ควำมทันสมัยของข้อมูล (Timeliness) และบริบท
ข้อมูล (Context) ดังรูปที่ 2.3 อธิบำยควำมหมำยของเกณฑ์ตัวอย่ำง 

 
รูปที่ 2.3 เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพข้อมูล 

6) จัดท ากรอบนโยบายต้นแบบด้านการก ากับดูและวงจรชีวิตและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เอ้ือต่อกำรใช้ประโยชน์ภำยในหน่วยงำนและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ำมหน่วยงำน 
หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถน ำไปด ำเนินงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันได้ โดยกรอบนโยบำยจะต้องก ำหนด
กระบวนกำรเชิงปฏิบัติแยกกันส ำหรับข้อมูลที่ชั้นควำมลับต่ำงกัน : กลุ่มข้อมูลเปิด กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล             
กลุ่มข้อมูลควำมลับรำชกำร กลุ่มข้อมูลควำมมั่นคงของรัฐ 

โดยกรอบดังกล่ำวประกอบด้วยประเด็นดังนี ้
a. กำรก ำหนดกระบวนกำรจัดท ำและสุ่มตรวจข้อมูล (Procedure) ที่ท ำให้มั่นใจว่ำปริมำณและ

คุณภำพของข้อมูลตรงตำมมำตรฐำน 
b. กำรก ำหนดกระบวนกำรที่ท ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลมีควำมทันสมัยตลอดเวลำ 
c. ก ำหนดกระบวนกำรในกำรใช้ข้อมูลและกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน1 (Sharing of data) 

i. ข้อตกลงและเงื่อนไข2 (Terms and Conditions) ในกำรเผยแพร่ข้อมูล (Data 
Release) 

                                                           
1 http://www.stou.ac.th/Schools/Sst/main/eLearning/Oa/html/charpter3.html 
2 https://www.etda.or.th/file_storage/uploaded/Etda_Website/file/article_law_4.pdf 
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ii. เกณฑ์วิธี (Protocol) ส ำหรับกำรถ่ำยโอนข้อมูล และวิธีกำรจัดกำรกับข้อมูล (Data 
handling method) เช่น เอพีไอ (API: Application Programming Interface) 
เอฟทีพี (FTP: File Transfer Protocol) หน่วยควำมจ ำแบบพกพำ อีเมล์ ฯลฯ 

iii. นโยบำยควบคุมกำรเข้ำถึง (Access control policy) กำรก ำหนดว่ำบุคคลใดสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลใดได้บ้ำง โดยอำจก ำหนดตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคคลนั้น 

iv. กำรก ำหนดกลุ่มของฟิลเตอร์ (Filter) ที่ท ำให้ข้อมูลไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ 
(anonymize) หรือ ลดระดับ (de-classify) ของชุดข้อมูล (Dataset) ที่เป็นควำมลับ 
(confidential) แต่เป็นชุดข้อมูลที่มีประโยชน์มำก โดยตัวอย่ำงกำรลดระดับชั้นควำมลับ
ของข้อมูล ได้แก่ กรณีที่ชุดข้อมูลมีข้อมูลที่สำมำรถระบุถึงตัวบุคคลได้ (PII) กำร
ด ำเนินกำรน ำชื่อของบุคคลออกจำกชุดข้อมูลนั้นจะท ำให้ชุดข้อมูลดังกล่ำวถูกลด
ระดับชั้นควำมลับจำกระดับข้อมูลที่สำมำรถระบุถึงตัวบุคคลได้ (PII) เป็นระดับ
ข้อมูลควำมลับ (Confidential)  

d. กำรก ำหนดแบบฟอร์ม (Template) นโยบำยกำรป้องกันข้อมูล (Data protection policy) 

7) ออกแบบและจัดท าระบบบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ (Directory services) และระบบ
บริหารจัดการเมทาดาต้า (Metadata Management System) โดยระบบจะมีกลไกในกำรค้นหำข้อมูล
ผ่ำนกำรสืบค้นในมิติต่ำงๆ กลไกกำรร้องขอข้อมูล (กรณีข้ำมหน่วยงำน) และกลไกกำรอนุมัติใช้ข้อมูลส ำหรับ  
ค ำขอประเภทต่ำงๆ ทั้งนี้กำรขอข้อมูลที่ไม่มีชั้นควำมลับ (ข้อมูลเปิด) จะไม่ต้องขออนุมัติ นอกจำกนี้ระบบ    
นำมำนุกรมจะท ำหน้ำที่ยืนยันตัวตน (Authentication) และตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล (Authorization) 
ของผู้ใช้ตำมกฎเกณฑ์ที่หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลระบุ รวมทั้งบันทึกรำยกำรกำรสืบค้นและค ำขอข้อมูลทั้งหมด 
(Search and Request Log) เพ่ือให้หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลสำมำรถตรวจสอบได้ ระบบนำมำนุกรมนี้            
จะเชื่อมต่อกับศูนย์เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Linkage and Exchange Centers) เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้กำร เข้ ำถึ ง  (Data Access)  และถ่ ำย โอนข้อมูล  (Data Transfer)  สำมำรถท ำ ได้                               
ผ่ำนระบบทั้งหมดในอนำคต 

8) จัดระบบเพื่อบันทึกธุรกรรมการล็อกอิน การร้องขอ การอนุมัติ ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่ำนระบบ           
นำมำนุกรมภำครัฐ เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมสถำนะและรำยงำนธุรกรรมกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมด  

2.2 การท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเรื่องการก ากับดูแลข้อมูล  
ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยกำรข้อมูลภำครัฐอย่ำงเป็นรูปธรรมนั้น จะต้องเกิดจำกควำมเข้ำใจและ

เห็นถึงประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงำนภำครัฐ นอกจำกนี้กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ำมหน่วยงำนจะเกิดประโยชน์
ได้นั้น หน่วยงำนภำครัฐก็ต้องสำมำรถดูแลข้อมูลของตนได้อย่ำงเป็นระบบ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สั งคมจึ งสนับสนุน ให้หน่ วยงำนภำครั ฐจั ดตั้ งคณะท ำงำนด้ ำนข้อมูล  ( Data Stewardship team)                         
เพ่ือด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยข้อมูลของหน่วยงำนเอง โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสำมำรถ              
ให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนวิชำกำรเพ่ือให้ได้นโยบำยข้อมูลที่เหมำะสมกับหน่วยงำนและสอดคล้องกันในภำครัฐ
ได้ ตัวอย่ำงเช่น กำรวำงนโยบำยเพ่ือก ำกับดูแลให้ข้อมูลแต่ละประเภทมีวงจรชีวิต ( Data life Cycle)                   
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ที่ เหมำะสม บริหำรจัดกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และตอบโจทย์ด้ำนกำรรำยงำนและกำรวิเครำะห์                       
เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ  

ในเบื้องต้น กระบวนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและจัดเตรียมมำตรฐำนด้ำนข้อมูลของกระทรวงดิจิทัล              
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงเข้มแข็งในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. จัดตั้งคณะท ำงำนด้ำนข้อมูล (Data Stewardship team) เพ่ือประสำนกับทีมงำนจำกกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่รับผิดชอบเรื่องกำรจัดท ำรำยกำรข้อมูลภำครัฐ 

2. ระบุชุดข้อมูลส ำคัญ (Critical dataset) ของหน่วยงำน โดยมีเกณฑ์ที่ชัดเจนในกำรก ำหนด               
ระดับควำมส ำคัญของชุดข้อมูล  

3. จ ำแนกชุดข้อมูลส ำคัญตำมชั้นควำมลับและจัดท ำดัชนีข้อมูลในมิติต่ำงๆเพ่ือควำมสะดวกในกำรสืบค้น 
4. สร้ำงกฎเกณฑ์ว่ำด้วยสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล (Access Right) โดยระบุประเภทบุคคล ที่จะมีสิทธิ์เข้ำดู

ข้อมูลในแต่ละชั้นควำมลับ และสิทธิในกำรขอรับข้อมูลไปใช้ประโยชน์ผ่ำนกลไกกำรถ่ำยโอนข้อมูล 
5. จัดท ำเมทำดำต้ำร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐมีเมทำดำต้ำ

ในรูปแบบเดียวกันสำมำรถรองรับกำรสืบค้น เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลภำครัฐได้ในอนำคต  
6. พิจำรณำสร้ำงพ้ืนที่ส ำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลแยกต่ำงหำกจำกฐำนข้อมูลหลัก และแปลงรูปแบบ            

กำรจัดเก็บข้อมูลส ำคัญในพ้ืนที่ดังกล่ำวให้อยู่ในสกุลไฟล์ที่ ให้ทั้งมนุษย์และเครื่องคอมพิวเตอร์
สำมำรถอ่ำนได้อย่ำงสะดวกเพ่ือให้กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดข้ึนได้แบบอัตโนมัติ 

7. ออกแบบกระบวนกำรประเมินคุณภำพและปริมำณของชุดข้อมูลส ำคัญที่เหมำะสมกับหน่วยงำน     
โดยระบุเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินคุณภำพอย่ำงชัดเจนและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (สำมำรถ
อ้ำงอิงจำกเกณฑ์กลำงและกระบวนกำรตัวอย่ำงของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้) 
จำกนั้นท ำกำรประเมินช่องว่ำงที่เกิดขึ้น (Gap) ระหว่ำงสถำนะข้อมูลปัจจุบันกับสถำนะที่ควรจะเป็น
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด เพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร (Roadmap) กำรพัฒนำชุดข้อมูลส ำคัญให้มีคุณภำพ 
ภำยในระยะเวลำ 3-5 ปี 

8. วำงนโยบำยเพื่อก ำกับดูแลวงจรชีวิตและบริหำรจัดกำรข้อมูลดิจิทัล และสำมำรถใช้ได้กับทุกประเภท
ข้อมูล (4 ประเภท) โดยเฉพำะประเด็นเรื่องกระบวนกำรจัดท ำและสุ่มตรวจข้อมูล และกระบวนกำรใช้
และแลกเปลี่ยนข้อมูล 

แผนกำรด ำเนินงำนเรื่องกำรให้บริกำรรำยกำรข้อมูลภำครัฐของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม จะแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยเริ่มต้นช่วงที่ 1 ในปีงบประมำณ 2562 ช่วงที่ 2 ในปีงบประมำณ 2563 และ          
ช่วงที่ 3 ในปีงบประมำณ 2564 และ 2565 

ในช่วงที่ 1 กิจกรรมรวมถึงกำรศึกษำและจัดท ำชุดเครื่องมือที่ประกอบด้วย กรอบมำตรฐำน กรอบนโยบำย 
กลไกกำรจัดกำร และแบบฟอร์มด้ำนข้อมูลต่ำงๆ ส ำหรับให้หน่วยงำนภำครัฐใช้เป็นจุดเริ่มต้นในกำรจัดท ำ
มำตรฐำนเมทำดำต้ำและก ำกับดูแลข้อมูล เช่น มำตรฐำนและตัวอย่ำงเมทำดำต้ำ วิธีกำรประเมินคุณภำพและ
ปริมำณข้อมูล เกณฑ์ส ำหรับกำรระบุชั้นควำมลับของข้อมูล กรอบนโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลดิจิทัล ฯลฯ 
โดยศึกษำจำกรูปแบบที่ต่ำงประเทศใช้ และรูปแบบของเมทำดำต้ำที่มีกำรด ำเนินกำรแล้วของหน่วยงำนภำครัฐ 
ในขั้นตอนนี้คณะท ำงำนอำจจะร้องขอเมทำดำต้ำจำกหน่วยงำนภำครัฐเท่ำที่มี เพ่ือมำกลั่นกรองและจัดท ำ
รำยกำรข้อมูลเบื้องต้นได้อีกด้วย หลังจำกนั้น ทีมงำนจำกกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะน ำ           
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ชุดเครื่องมือที่จัดท ำขึ้นไปใช้เพ่ือร่วมจัดท ำเมทำดำต้ำข้อมูลและวำงแผนกำรจัดกำรนโยบำยด้ำนข้อมูลกับ
หน่วยงำนน ำร่อง 1-2 หน่วยงำน รวมทั้งจัดฝึกอบรมบุคลำกรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม              
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรให้ค ำแนะน ำให้กับหน่วยงำนภำครัฐอื่นในกำรด ำเนินงำนระยะถัดไป 

ในช่วงที่ 2 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะน ำชุดเครื่องมือที่ผ่ำนกระบวนกำรทดสอบกับ
หน่วยงำนน ำร่องแล้วไปใช้ร่วมกับงำนใน 1-2 รำยสำขำของงำนภำครัฐ (จำกทั้งสิ้น 21 สำขำ) รวมทั้งพัฒนำ
ระบบบริกำรนำมำนุกรมข้อมูลภำครัฐ และระบบบริหำรจัดกำรเมทำดำต้ำ เพ่ือเริ่มต้นให้บริกำร 

ในช่วงที่ 3 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะท ำกำรขยำยผลให้ครอบคลุมทั้ง 21 สำขำ           
งำนภำครัฐ ให้ระบบบริกำรนำมำนุกรมข้อมูลภำครัฐ สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงสมบูรณ์  
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บทท่ี 3 การให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลข้ำมหน่วยงำนต้องอำศัยระบบบริกำรนำมำนุกรมข้อมูลภำครัฐเพ่ือกำรค้นหำและ

ระบุข้อมูลที่ต้องกำรส ำหรับแต่ละโจทย์ปัญหำ และต้องมีกลไกสำรสนเทศเพ่ือเอ้ือให้เกิดกำรถ่ำยโอนข้อมูลข้ำม
หน่วยงำนได้อย่ำงสะดวก ดังนั้นจึงต้องมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรกำรเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data Analytics) ของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งตัวอย่ำง
บริกำรพ้ืนฐำนของระบบดังกล่ำวรวมถึง กำรยืนยันตัวตน กำรจ ำกัดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลบริกำรส่งข้อมูล           
ข้ำมหน่วยงำนผ่ำนระบบสำรสนเทศ กำรบันทึกทรำนแซกชันกำรเข้ำถึงข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐำน และกำรบริกำร
ข้อมูลประเภทอ่ืน เนื้อหำในบทนี้จะน ำเสนอรำยละเอียดส ำหรับกำรให้บริกำรด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 
3.1 มาตรฐานข้อมูล 

เ พ่ือให้กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิผล หน่วยงำนภำครัฐควรจะสร้ ำง               
พ้ืนที่แลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Zone) แยกต่ำงหำกจำกฐำนข้อมูลหลัก และพิจำรณำแปลงรูปแบบ
ข้อมูลดิบที่จะน ำมำใส่ในพ้ืนที่แลกเปลี่ยนนี้ให้เอ้ือต่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมได้ก ำหนดมำตรฐำนรูปแบบข้อมูลเป็น 4 ระดับ ดังแสดงในตำรำงที่ 3.1  

- ระดับ 4 ดาว : ตัวอย่ำงเช่น เจซัน (JSON: JavaScript Object Notation)  เอ็กเอ็มแอล (XML: 
Extensible Markup Language)  และ อำร์ดีเอฟ (RDF: Resource Description Framework) ฯลฯ ซึ่งเป็น
ไฟล์ที่ข้อมูลถูกเก็บในลักษณะข้อควำม (plain text) ที่ทั้งมนุษย์และระบบคอมพิวเตอร์สำมำรถอ่ำนเข้ำใจได้ 
รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์สำมำรถประมวลผลข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดส ำหรับกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูล 

- ระดับ 3 ดาว :  ซีเอสวี (CSV: Comma-Separated Value) เอ็กแอลเอส (XLS) หรือ เอ็กแอลเอส
เอ็ก (XLSX) ซึ่งเป็นไฟล์ที่ข้อมูลถูกจัดเป็นคอลั่ม (column) ระบบคอมพิวเตอร์และมนุษย์สำมำรถอ่ำนเข้ำใจ
ได้ถ้ำมีค ำอธิบำยคอลั่ม (column) จำกผู้ให้บริกำรข้อมูล ทั้งนี้สกุลไฟล์ CSV สำมำรถถูกแปลงเป็น JSON, 
XML และ  RDF ได้ อัตโนมัติ โดยใช้ โปรแกรมส ำ เร็จรูป  (ตัวอย่ำงวิธีกำรแสดงในเอกสำรแนบ ข)                
ขณะที่ไฟล์เอ็กเซลจะมีข้อด้อยกว่ำเมื่อเทียบกับ CSV เนื่องจำกต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จึงจะสำมำรถเปิดและ
แปลงไฟล์ได้ อย่ำงไรก็ดีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลยังสำมำรถท ำได้อย่ำงเป็นระบบแม้มีข้อจ ำกัดอยู่บ้ำง 

- ระดับ 2 ดาว : ด็อก (DOC) หรือ ด็อกเอ็ก (DOCX) เฮชทีเอ็มแอล (HTML) และไฟล์เท็กซ์ (TXT) ซึ่ง
เป็นไฟล์ข้อมูลที่ใช้ประโยชน์โดยระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีกำรแปลงไฟล์หรือกระบวนกำรประมวลผล
ภำษำธรรมชำติ (Natural language Processing) เพ่ิมเติม ซึ่งไม่สะดวกส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล มำกนัก 

- ระดับ 1 ดาว : รูปแบบข้อมูลที่ไม่เหมำะสมกับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือกำรใช้ประโยชน์คือ ไฟล์ 
PDF ภำพ กรำฟ และ ข้อมูลที่ยังไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
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สกุลไฟล์ที่เครื่อง
คอมพิวเตอรส์ำมำรถ

อ่ำนได้สะดวก 

สกุลไฟล์เชิงแผนที ่
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

สำมำรถอ่ำนได ้

สกุลไฟล์ที่สำมำรถถูกใช้
งำนได้อย่ำงมีข้อจ ำกัด  

สกุลไฟล์ที่
ไม่แนะน ำ 

สกุลไฟล ์
ที่ใช้ประโยชน์ไดย้ำก 

 

    
JSON Shapefile CSV HTML Images (PNG, JPG) 
XML GeoJSON Excel Word Charts 
RDF GML  TXT PDF 
ODF KML   เอกสำรกระดำษ 
TSV WKT    

ตารางท่ี 3.1 สกุลไฟล์ส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 

นอกจำกนี้ ข้อมูลดิบที่หน่วยงำนภำครัฐจัดเก็บอำจจะมีควำมไม่สอดคล้อง ตัวอย่ำงเช่นข้อมูล ‘วันที่’ 
หน่วยงำนที่ 1 เก็บในรูปแบบ dd/MM/YYYY หน่วยงำนที่ 2 เก็บในรูปแบบ MM/dd/YYYY และปีที่เก็บ              
จะมีโอกำสเป็นได้ทั้งปีคริสต์ศักรำช (ค.ศ.) และปีพุทธศักรำช (พ.ศ.) กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลจึงต้องมีกำรแปลง
รูปแบบเข้ำหำกันซึ่งเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยและไม่สะดวกต่อกำรท ำงำน ดังนั้นกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
จะท ำหน้ำที่สร้ำงและรวบรวมมำตรฐำนกลำงส ำหรับข้อมูลประเภทต่ำงๆ และจัดท ำคลังมำตรฐำนข้อมูล               
ที่สืบค้นอ้ำงอิงได้ โดยมีกำรตรวจสอบผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลหลัก (Master Data) ตัวอย่ำงเช่น ชื่อคนและที่อยู่ 
จะมีกระทรวงมหำดไทยเป็นเจ้ำของข้อมูลหลัก รูปแบบกำรจัดเก็บจึงควรยึดตำมกระทรวงมหำดไทย                     
กำรน ำข้อมูลไปใช้ต่อจึงจะสำมำรถอ้ำงอิงได้อย่ำงถูกต้องโดยไม่ต้องแปลงรูปแบบ กรณี ข้อมูลทั่วไป                   
ที่ไม่มีเจ้ำของตำมพระรำชบัญญัติ เช่น ‘วันที่’ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะสร้ำงมำตรฐำน
รูปแบบข้อมูลเพื่อกำรจัดเก็บข้ึนตำมมำตรฐำนสำกล 
3.2 การปรับปรุงข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม 

ส ำหรับหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลที่เตรียมจะเข้ำร่วมในกลไกกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลภำครัฐ หน่วยงำน
ควรที่จะปรับปรุงข้อมูลส ำคัญเพ่ือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรให้บริกำรข้อมูล โดยเริ่มจำก 2 เกณฑ์ประเมิน
คุณภำพที่ท ำได้ง่ำยก่อน คือ ควำมสอดคล้องกับรูปแบบมำตรฐำนของข้อมูล (Conformance) และควำมถูกต้อง
แม่นย ำ (Accuracy) โดยเริ่มจำกกำรตรวจสอบระดับพ้ืนฐำนก่อน ดังนี้ 

ความสอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานของข้อมูลพื้นฐาน 
 ตรวจสอบให้ชุดข้อมูลมีแถว Header ส ำหรับอธิบำยรำยละเอียดของคอลั่ม (column)             

เพ่ือกำรน ำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงำนที่ขอข้อมูล  
 ตรวจสอบให้ชุดข้อมูลมีรหัสที่แสดงเวอร์ชั่น เพ่ือให้ผู้ขอข้อมูลสำมำรถติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง

ของชุดข้อมูลได้ โดยเวอร์ชั่นสำมำรถใช้ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐำน เช่น วันที่เก็บข้อมูล วันที่
ปรับปรุงข้อมูล วิธีจัดเก็บข้อมูล และหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล
สำมำรถตรวจสอบควำมใหม่ของข้อมูลได้ 

ความถูกต้องแม่นย า 
 ตรวจสอบหำค่ำที่ผิดปกติจำกกลุ่มทั่วไปในชุดข้อมูล หำกพบข้อมูลที่มีช่วงของค่ำที่เป็นไป

ไม่ได้ เช่น ข้อมูลอำยุมีค่ำหลักพัน ควรปรับแก้ เป็นต้น 
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 ตรวจสอบหำข้อมูลที่ซ้ ำกัน ข้อมูลที่ขำดหำยไปในบำงส่วน (Missing Data) และควำมผิดปกติ
ทั่วไปจำกกฎที่ตั้งไว้ เช่น กำรเก็บตัวอักษรในคอลั่มตัวเลข หำกมีควรปรับค่ำรวมทั้งระบุ
กระบวนกำรกำรจัดกำรแก้ไข 

 ตรวจสอบว่ำชุดข้อมูลมีคอลั่มข้อมูลที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเพียงเพ่ือกำรทดสอบระบบงำนหรือไม่ 
หำกมีควรลบทิ้ง 

โดยกำรตรวจสอบคุณภำพแบบพ้ืนฐำนนี้ สำมำรถท ำแบบออฟไลน์ได้ เพ่ือไม่ขัดจังหวะกำรใช้งำน
ระบบฐำนข้อมูล รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศหน่วยงำนสำมำรถพัฒนำโปรแกรมย่อยเพ่ือใช้ตรวจสอบข้อมูล
แบบกึ่งอัตโนมัติได้อีกด้วย 
3.3 ระบบบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง 

เพ่ือกำรก ำกับดูแลชั้นควำมลับข้อมูล กลไกและระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรให้บริกำรและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลำง จ ำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับระบบนำมำนุกรมข้อมูลภำครัฐ เพ่ือท ำกำรยืนยันตัวตนผู้ ใช้  
(Authentication) และตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล (Authorization) ให้ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์                 
ที่หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลระบุ ระบบบริกำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะต้องบันทึกรำยกำรกำรเข้ำถึงข้อมูลและ 
ถ่ำยโอนข้อมูลทั้งหมด (Access Log) เพ่ือให้หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลสำมำรถตรวจสอบได้ และเพ่ือให้สำมำรถ
ท ำผลสรุปเชิงสถิติเรื่องกำรร้องขอใช้ข้อมูลของทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน อีกด้วย 

นอกจำกนี้กลไกกำรบริกำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลำงยังต้องมีกระบวนกำรบนระบบสำรสนเทศที่ให้
ผู้ใช้งำนสำมำรถจัดกำรข้อมูลที่มีควำมผิดปกติได้ตำมข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. Confirm: ตรวจสอบและท ำกำรยืนยันว่ำชุดข้อมูลมีปัญหำ 
2. Notify: แจ้งเตือนให้กับผู้ที่ดูแลหรือหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลนี้เกี่ยวกับปัญหำในชุดข้อมูล 
3. Log: ท ำกำรเก็บ log ปัญหำที่เกิดข้ึนไว้เพื่อติดตำมและสรุปผล 
4. Diagnose: วิเครำะห์ปัญหำของข้อมูลพื้นฐำนได้ 
5. Evaluate Option: ประเมินต้นตอของปัญหำ เช่น กำรเก็บข้อมูล อัลกอริทึมในกำรค ำนวณข้อมูล 
6. Correct: แก้ไขข้อมูลที่ผิดปกติที่พบให้ถูกต้อง 

ในช่วงแรกของกำรให้บริกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนกำรจัดกำรข้อมูลจะช่วยให้เกิดกำรแจ้งเตือน
ระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพข้อมูลโดยรวม และท ำให้หน่วยงำนสำมำรถให้บริกำรข้อมูลที่มี
ระดับคุณภำพท่ียอมรับ (Data Quality Service Level Agreement) ได้ในอนำคต 

กลไกกำรบริกำรและกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่นั้น ควรถูกออกแบบ            
ในลักษณะที่หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลไม่จ ำเป็นจะต้องส่งข้อมูลดิบเข้ำมำจัดเก็บที่ศูนย์บริกำรข้อมูลกลำง 
เพียงแต่จัดท ำ (publish) เมทำดำต้ำขึ้นระบบนำมำนุกรมข้อมูลภำครัฐเท่ำนั้น ขั้นตอนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน อธิบำยได้ตำมรูปที่ 3.1 
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รูปที่ 3.1 กลไกกำรบริกำรและกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 

จำกรูปกำรบริกำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลจะมี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. หน่วยงำนภำครัฐจัดท ำ (publish) เมทำดำต้ำเข้ำมำที่ระบบนำมำนุกรมข้อมูลภำครัฐ  
2. ผู้ ใช้งำนที่ต้องกำรร้องขอข้อมูลจะท ำกำรสืบค้น ระบุข้อมูลที่ต้องกำร และยื่นค ำร้องขอข้อมูล                        

ผ่ำนระบบนำมำนุกรมข้อมูลภำครัฐ (Directory Service) ซึ่งระบบดังกล่ำวจะยืนยันตัวตน ตรวจสิทธิ์ของ
ผู้ร้องขอ และตรวจสอบว่ำค ำขอข้อมูลมีควำมเหมำะสมตำมกฎเกณฑ์ที่ระบุโดยหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล
หรือไม่ ตัวอย่ำงเช่น ข้อมูลที่ขอมีชั้นควำมลับระดับใด ผู้ขอมีสิทธิ์หรือไม่ ค ำขอต้องกำรปริมำณข้อมูลมำก
เพียงใด หำกค ำขออยู่ในเกณฑ์ปกติกำรอนุมัติจะสำมำรถท ำได้โดยระบบอัตโนมัติ มิเช่นนั้ นจะต้องมี               
กำรส่งผ่ำนค ำขอไปยัง คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองค ำขอข้อมูลอีกต่อหนึ่ง นอกจำกนี้ค ำร้องขอข้อมูล
ทั้งหมดจะถูกบันทึกเพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบในภำยหลัง 

3. หำกค ำร้องขอข้อมูลได้รับกำรอนุมัติ จะมีกำรแจ้งไปยังผู้ขอ และค ำร้องพร้อมรำยละเอียดจะถูกส่งผ่ ำนไป
ยังระบบบริกำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลำง (Data Exchange Service) 

4. ระบบบริกำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลำง จะมีกำรต่อเชื่อมกับหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลและหน่วยงำน                 
ผู้ขอรับบริกำรทั้งหมด รวมทั้งเก็บข้อมูลด้ำนเครือข่ำย เช่น IP Address และเกณฑ์ในกำรส่ง-รบัข้อมูลของ
หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล เพ่ือจุดประสงค์ในกำรถ่ำยโอนข้อมูล ซึ่งกำรถ่ำยโอนข้อมูลจำกต้นทำงไปยัง
ปลำยทำงสำมำรถท ำได้ทั้งแบบผ่ำนและไม่ผ่ำนระบบกลำง กำรที่ข้อมูลไม่จ ำเป็นต้องวิ่งผ่ำนระบบบริกำร
ข้อมูลกลำงจะสำมำรถลดปัญหำคอขวดที่อำจเกิดขึ้นในกรณีที่มีรำยกำรค ำขอจ ำนวนมำก ทั้งนี้ช่องทำงกำร
ส่งข้อมูลจะข้ึนอยู่กับเกณฑ์ท่ีหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลระบุไว้ ตัวอย่ำงเช่น  

 Application Programming Interface ห รื อ  API คื อ ก ำ ร โ อนย้ ำ ย ข้ อ มู ล โ ดย อั ต โ น มั ติ                        
ผ่ำนกำรเรียกใช้งำนส่วนโปรแกรมที่หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลจัดเตรียมไว้ให้ โดยระบบงำนของ             
ผู้ขอข้อมูลจะสำมำรถดึงข้อมูลตรงจำกระบบฐำนข้อมูลของหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลได้โดยตรง 
กำรส่งลักษณะนี้เหมำะกับข้อมูลที่มีโครงสร้ำง 

 Secured File Transfer Protocol (SFTP) ท ำได้ 2 วิธี คือ 1) เจ้ำของข้อมูลท ำกำรอัพโหลด
ไฟล์ข้อมูลเข้ำไปที่พ้ืนที่จัดเก็บชั่วครำวของระบบบริกำรข้อมูลกลำง เพ่ือให้ผู้ร้องขอข้อมูลเข้ำมำ
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ดึงข้อมูลไปใช้ในภำยหลัง 2) หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลถ่ำยโอนข้อมูลไปยังผู้รับโดยตรงผ่ำนระบบ
อัตโนมัติด้วยโปรโตคอล SFTP กำรส่งข้อมูลลักษณะนี้ต้องมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนส ำหรับ                   
กำรเข้ำสู่ระบบที่ชัดเจน กำรส่งลักษณะนี้เหมำะกับข้อมูลขนำดใหญ่และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้ำง 

 Removable storage หรือ Email คือกำรท ำส ำเนำไฟล์ข้อมูลโดยใส่รหัสป้องกันกำรเปิดไฟล์ 
และน ำไฟล์ดังกล่ำวใส่ลงใน Removable Storage เพ่ือจัดส่ง หรือ ส่งทำง Email กำรส่งลักษณะ
นี้เหมำะกับหน่วยงำนที่มีข้อจ ำกัดทำงด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

หมำยเหตุ ระบบนำมำนุกรมข้อมูลภำครัฐ และระบบบริกำรข้อมูลกลำง ไม่จ ำเป็นต้องติดตั้งในดำต้ำเซนเตอร์
เดียวกัน ระบบทั้ง 2 สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ผ่ำนกลไก Web Service  
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บทท่ี 4 การกลั่นกรองค าร้องขอข้อมลูข้ามหน่วยงาน 
 เมื่อระบบบริกำรและแลกเปลี่ยนข้อมูลเริ่มถูกใช้งำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ค ำร้องขอข้อมูลจะมี
หลำกหลำยประเภทและต่ำงวัตถุประสงค์ ภำครัฐจึงจ ำเป็นต้องวำงแผนอย่ำงเป็นระบบเพ่ือรองรับค ำร้องขอ
พิเศษรูปแบบต่ำงๆ เช่น ค ำขอข้อมูลจ ำนวนมำกกว่ำปกติ ค ำขอข้อมูลจำกหลำยหน่วยงำนในครำวเดียว ค ำขอ
ข้อมูลที่มีชั้นควำมลับสูงจำกกระทรวงอ่ืน เป็นต้น ซึ่งกำรสร้ำงมำตรฐำนและกระบวนกำรในกำรอนุมัติค ำร้อง
ขอและกำรให้บริกำรข้อมูลที่เป็นระบบ ท ำซ้ ำได้ และสะดวกส ำหรับผู้ใช้งำนจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น  

ค ำขอข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงเดียวกันสำมำรถพิจำรณำตัดสินได้ในระดับกระทรวงโดย
คณะท ำงำนด้ำนข้อมูลของกระทรวง อย่ำงไรก็ดีในกรณีกำรขอข้อมูลข้ำมกระทรวงนั้น กำรพิจำรณำอนุมัติ              
จะเป็นเรื่องยำก รัฐบำลจึงควรแต่งตั้งหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ข้อมูลภำครัฐ (Government Chief Data Officer) 
และจัดตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือกำรกลั่นกรองค ำร้องขอข้อมูล เพ่ือร่วมพิจำรณำค ำร้องขอข้อมูลแบบพิเศษ                 
อย่ำงเป็นระบบดังแสดงในรูปที่ 4.1  

 
รูปที่ 4.1 พิจำรณำค ำร้องขอข้อมูล 

คณะกรรมกำรดังกล่ำวควรมีตัวแทนจำกคณะท ำงำนด้ำนข้อมูล (Data Stewardship team) ของ            
ทุกกระทรวง และมีคณะท ำงำนจำกส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล และ/หรือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมเพ่ือช่วยประสำนให้เกิดกำรปฏิบัติตำมมติจำกคณะกรรมกำรฯ โดยคณะท ำงำนดังกล่ำวจะท ำหน้ำที่
ในกำรออกแบบและก ำกับกำรท ำงำนบนระบบสำรสนเทศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกระบวนกำรพิจำรณำ
และอนุมัติค ำร้องขอข้อมูล อีกด้วย  

กำรมีบุคลำกรในระดับต่ำงๆ ร่วมก ำกับดูแลกำรให้บริกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ จะส่งผลให้              
กำรแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ข้อมูลเกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิผล หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ข้อมูลภำครัฐและ
คณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำวจะมีหน้ำที่หลัก ดังนี้ 

 พิจำรณำประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงศูนย์ข้อมูล 
 พิจำรณำค ำร้องขอข้อมูลพิเศษ และให้นโยบำยแก่หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลเรื่อง กำรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

ค ำร้องขอ  
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 บริหำรจัดกำรให้กำรใช้ข้อมูลภำครัฐเกิดประโยชน์สูงสุดและสนับสนุนให้กำรใช้ข้อมูลเพื่อกำรวิเครำะห์
เกิดขึ้นในวงกว้ำง โดยไม่ขัดต่อพระรำชบัญญัติด้ำนข้อมูล กฎกระทรวง และเกณฑ์ด้ำนข้อมูลอ่ืนๆ 

 บริหำรจัดกำรกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ำมกระทรวง โดยออกนโยบำย วิธีกำร และข้อตกลงกำรใช้ประโยชน์
ข้อมูลข้ำมหน่วยงำนที่เหมำะสม โดยมีตัวอย่ำงเอกสำร เช่น ข้อตกลงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data 
Exchange Agreement) ข้อตกลงกำรให้บริกำรข้อมูล (Data Supply Agreement) และ กฎเกณฑ์/
เงื่อนไข ในกำรปล่อยข้อมูลจำกหน่วยงำน (Terms and Conditions of Data Release)  ให้หน่วยงำน
อ่ืนของภำครัฐน ำไปใช้ประโยชน์ 

 ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนให้เกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมในเรื่องกำรบริกำรข้อมูล
ภำครัฐในมิติต่ำงๆ คือ กำรท ำรำยกำรข้อมูลของหน่วยงำน (Data Inventory) กระบวนกำร               
ก ำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) กำรผลิตข้อมูล (Data Production) กำรสนับสนุนให้เกิด                
กำรใช้ประโยชน์ข้อมูล (Data Usage) 

 น ำเสนอกลยุทธ์ด้ำนข้อมูลให้แก่คณะรัฐมนตรี 
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บทท่ี 5 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในกำรปรับตัวและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ยุคของกำรวิเครำะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่             

เพ่ือวำงแผนยุทธศำสตร์ ปฏิบัติงำน และบริหำรงำนของภำครัฐนั้น หน่วยงำนภำครัฐจ ำเป็นต้องวำงแผนและ
ด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรล่วงหน้ำ โดยเน้นกำรอบรมเพ่ือสร้ำงนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล 
และนักวิเครำะห์ข้อมูล เนื่องจำกบุคลำกรในสำขำดังกล่ำวเป็นที่ต้องกำรสูงมำก กำรจัดจ้ำงอัตรำใหม่ในจ ำนวน
ที่เพียงพอจึงเป็นเรื่องที่ท้ำทำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมจึงได้เสนอกลไกกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ดังนี้ 

5.1 กรอบการพัฒนาบุคลากร 
ข้อเสนอกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ ได้ก ำหนดเป้ำหมำยว่ำ ภำยในปี 

2565 บุคลำกรภำครัฐของไทยจะตระหนักถึงคุณค่ำของข้อมูลและสำมำรถน ำข้อมูลขนำดใหญ่มำสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม และมีกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรท ำงำนอย่ำงเป็นพันธมิตรกับทุกภำคส่วน (Public-Private 
Partnership: PPP) รวมทั้งมีกำรก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และกำรบริหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ กลุ่มเป้ำหมำยของกำรพัฒนำประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 5.1  

 
รูปที่ 5.1 กลุ่มเป้ำหมำยกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล 

รูปที่ 5.1 แสดงกลุ่มงำนและทักษะหลักที่ต้องกำรเพ่ือท ำโครงกำรบิ๊กดำต้ำภำครัฐให้ได้ประสิทธิผล
โดยแบ่งเป็น 3 เรื่องคือ งำนด้ำนกำรสร้ำงและดูแลระบบสำรสนเทศบิ๊กดำต้ำ งำนด้ำนกำรวิเครำะห์และ
แสดงผลข้อมูล และงำนด้ำนกำรน ำเอำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ประกอบกำรตัดสินใจ ดังนั้นกลุ่มเป้ำหมำยของ
กำรพัฒนำบุคลำกรจึงมี 3 กลุ่มเพ่ือให้สอดคล้องกับงำน ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล (Business Domain) ได้แก่ ผู้บริหำรระดับสูง ผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้ท ำงำนด้ำน
นโยบำยและวิชำกำร ผู้ท ำงำนด้ำนบริกำร มีหน้ำที่ก ำหนดโจทย์หรือประเด็นที่ต้องกำรวิเครำะห์ข้อมูล และน ำ
สำรสนเทศที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูลมำใช้ประกอบกำรด ำเนินงำน  
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2) กลุ่ มผู้ สร้ ำงและพัฒนำระบบ ได้แก่  Data Engineer, Data Architecture, Business 
Analyst, Project Manager, Corporate Security, IT Operator มีหน้ำที่ในกำรออกแบบและพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนข้อมูล รวมทั้งดูแลและบริหำรจัดกำรข้อมูลให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน อย่ำงต่อเนื่องและปลอดภัย  

3) กลุ่มผู้วิเครำะห์ ประมวลและแสดงผลข้อมูล ได้แก่ Data Scientist, Data Analyst, Data 
Visualizer  มีหน้ำที่ในกำรน ำข้อมูลมำจัดกลุ่ม วิเครำะห์ และประมวลผล พร้อมทั้งพัฒนำรูปแบบกำรแสดงผล
รวมถึง Dashboard ส ำหรับกำรน ำเสนอข้อมูล 

นอกจำกนี้ กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ จะ
ถูกแบ่งออกเป็นระยะต้น ระยะกลำง และระยะยำว เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็นขั้นตอน ดัง
แสดงในรูปที่ 5.2  

 
รูปที่ 5.2 กรอบกำรด ำเนินงำน 3 ระยะ 

ระยะสั้น กำรพัฒนำแพลทฟอร์มเสริมสร้ำงทักษะที่เรียกว่ำ Sandbox ส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรใน
ระยะสั้น โดยเริ่มตั้งแต่กำรก ำหนดโจทย์ กำรพัฒนำโครงสร้ำงและระบบข้อมูล กำรวิเครำะห์และประมวลผล
ข้อมูล กำรแสดงผลข้อมูลเชิงประจักษ์  ตลอดไปจนถึงกำรน ำสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์
และประมวลผลมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินงำนในรูปแบบต่ำงๆ แพลทฟอร์มดังกล่ำวเน้นกำร
พัฒนำบุคลำกรผ่ำนหลักสูตรที่น ำรูปแบบกำรพัฒนำแบบ Project based Learning มำปรับใช้ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมสำมำรถ “ท ำได้ ท ำเป็น” มำกกว่ำเรียนรู้จำกทฤษฎี ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ 
ก ำหนดโจทย์/ 

ประเด็นเชิงนโยบำย 
สรรหำ/คัดเลือกบุคลำกร 

เข้ำร่วมโครงกำร 
พัฒนำบุคลำกร แบบ 

Project based Learning  
น ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ 

กลไกการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินกำรร่วมกับ
หลักสูตร ป.ย.ป.๑ 
(ปลัดกระทรวง) โดยจัด
ให้มีกำรให้ควำมรู้

กำรสรรหำ/คัดเลือกจำก 
๑) ผู้เข้ำรับกำรอบรม/ 
เจ้ำของโจทย์คัดเลือก
บุคลำกรที่มีคุณสมบัติที่
ก ำหนดเข้ำรับกำรพัฒนำ

กำรจัดกำรพัฒนำทักษะ
บุคลำกรผ่ำนกำรเรียนรู้
โดยกำรท ำงำนจริง 

กำรให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล น ำกำร
แสดงผลข้อมูลที่พัฒนำขึ้น 
ในขั้นตอนที่ ๓ มำจัดท ำ
ข้อเสนอนโยบำยแห่งรัฐ  
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ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ 
เกี่ยวกับกำรน ำข้อมูล
ขนำดใหญ่มำใช้ประโยชน์ 

ทักษะบนแพลทฟอร์ม 
Sandbox  
๒) กำรน ำบุคลำกรจำก
โครงกำร Policy Work 
and Study Team ของ 
ก.พ. มำสนับสนุน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สกพ. 
น ำกลไกกำรฝึกอบรม
หลักสูตร ป.ย.ป. มำ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
ดศ.  
ให้กำรสนับสนุนเชิง
เทคนิคและวิธีกำรในกำร
ก ำหนดโจทย์/ประเด็น
ให้กับกลุ่มผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 
ในกำรน ำข้อมูลขนำด
ใหญ่มำใช้ประโยชน์ 

สกพ. 
ประสำนและคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติที่ก ำหนด 
เข้ำร่วมโครงกำร  
ดศ.  
ก ำหนดคุณสมบัติบุคคล
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร และ 
ร่วมคัดเลือกบุคลำกร 

ดศ. 
จัดด ำเนินกำรพัฒนำ
บุคลำกรผ่ำนเครือข่ำย
มหำวิทยำลัย 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
จัดกำรประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน 
สดช.  
จัดประเมินผู้สอน  
สพร.  
พัฒนำ ระบบ e-Learning 
สกพ.  
ออกแบบกำรสร้ำง
แรงจูงใจให้บุคลำกรมี
ควำมสนใจเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม เช่น กำร Top-
Up เงินเดือน กำรให้
รำงวัลหรือทุนกำรศึกษำ 

สกพ. 
จัดให้กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรน ำ
ข้อมูลมำใช้ประโยชน์เป็น
ส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรพัฒนำผู้น ำ
ต่ำงๆ เช่น นบส. ป.ย.ป. 
เป็นต้น  
ดศ.  
จัดด ำเนินกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้สำมำรถน ำ
ข้อมูลมำใช้ประโยชน์ 

 
ระยะกลำง วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ที่มีควำมคล่องตัว 

สำมำรถสนับสนุนกำรพัฒนำนโยบำย กำรตัดสินใจ กำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำรพัฒนำนวัตกรรม
ภำครัฐ โดยมีกรอบกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

 กำรวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนโดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มหลัก ดังนี้ (๑) กลุ่มหน่วยงำนที่มีควำม
พร้อมด้ำนบุคลำกร สำมำรถดูแลบริหำรจัดกำรระบบข้อมูล และมีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำร
วิเครำะห์ ประมวลและแสดงผลข้อมูล แต่ยังคงมีควำมต้องกำรกำรสนับสนุนเทคนิคหรือกำร
ด ำเนินกำรในบำงประกำร (๒) กลุ่มหน่วยงำนที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ โดยมีบุคลำกรที่มีควำมเข้ำใจ
และสำมำรถให้ข้อมูลควำมต้องกำรได้ชัดเจนระดับหนึ่ง ต้องกำรกำรสนับสนุนเชิงเทคนิคในกำรสร้ำง
และพัฒนำระบบ และกำรวิเครำะห์ ประมวลและแสดงผลข้อมูล (๓) กลุ่มหน่วยงำนที่ขำดแคลน
บุคลำกรด้ำนข้อมูล แต่มีควำมจ ำเป็นต้องน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์เพ่ือกำรตัดสินใจ กำรก ำหนด
นโยบำย หรือกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ 
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 น ำบุคลำกรที่มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำรวมไว้ในหน่วยงำนเดียว
เช่น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนำรูปแบบกำรท ำงำนในลักษณะเป็น “ทีมที่
ปรึกษา” (Agile Team) ส าหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐ โดยอำจน ำที่ปรึกษำภำยนอกหรือ
หน่วยงำนเอกชนมำร่วมด ำเนินงำนในรูปแบบต่ำง ๆ ด้วย ในกำรนี้ ให้มีพัฒนำรูปแบบกำรจ้ำงงำนใหม่
นอกเหนือจำก “ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร” เพ่ือดึงดูดจูงใจ และอำจมีกำรเพ่ิม “สำยงำนเฉพำะ
ทำง” ส ำหรับผู้ปฎิบัติงำนที่ต้องใช้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล มีกำรดูแลทำงก้ำวหน้ำใน
อำชีพ กำรสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำที่ต่อเนื่องกำรให้ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม กำรพัฒนำระบบกำร
แต่งตั้งให้สอดคล้องกับลักษณะงำนที่มีควำมซับซ้อนและควำมต้องกำรบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูงและมี
ควำมเป็นมืออำชีพ ทั้งนี้ อำจมีกำรน ำวุฒิบัตรหรือประกำศนียบัตรรับรองมำตรฐำนหรือสมรรถนะ
ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้วย 

 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ใช้ข้อมูลกลุ่มต่ำง ๆ ได้แก่ ผู้บริหำรระดับสูง ผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้ท ำงำน
ด้ำนนโยบำยและวิชำกำร และผู้ท ำงำนด้ำนบริกำรให้สำมำรถก ำหนดโจทย์หรือประเด็นที่ต้องกำร
วิเครำะห์ข้อมูล และน ำสำรสนเทศที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูลมำใช้ประกอบกำร
ด ำเนินงำน ได้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งยกระดับศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
หน่วยงำน โดยอย่ำงน้อยให้มีควำมสำมำรถในกำรก ำกับควบคุมงำนจ้ำงที่ ปรึกษำ (Project 
management)  และในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงปลอดภัยและมีธรรมำภิบำล ( Data 
Management) 

 น ำกลไกกำรให้ทุนรัฐบำลมำใช้สนับสนุนกำรสร้ำงและพัฒนำก ำลังคนด้ำนกำรวิเครำะห์และใช้
ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

 วำงระบบกำรบริหำรองค์ควำมรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำร
ด ำเนินงำนด้วย 

ระยะยำว กำรต่อยอดขยำยผลโดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้เกิดกำรแบ่งปันและสร้ำงประโยชน์ในทรัพยำกร
ข้อมูลของทุกภำคส่วน เพ่ือกำรพัฒนำต่อยอดกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับระบบเศรษฐกิจ สร้ำงควำมมั่นคงให้กับ
สังคม และสร้ำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยเน้นส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนาความร่วมมือกับหุ้นส่วนภาคี (PPP) 
ทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศภำยใต้เจตจ ำนงค์ร่วมกัน โดยร่วมสร้ำง Open Government Data Platform 
for Business and Citizen ให้ควำมรู้และสร้ำงภูมิคุ้มกันเพ่ือให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำร
ดูแลควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำรน ำข้อมูลเปิดภำครัฐมำใช้เพ่ือพัฒนำต่อยอดและกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม 

5.2 เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล

ขนำดใหญ่ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนเสนอนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้
สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยมหำวิทยำลัยชั้นน ำในประเทศไทยเพ่ือวำงแผนในกำรสร้ำงให้บุคลำกรภำครัฐมี
ทักษะในด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยการสร้างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพื่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการวิเคราะห์และ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่  

เครือข่ำยมหำวิทยำลัยดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมผู้เชี่ยวชำญและผู้สอนในมหำวิทยำลัยมำร่วม
ออกแบบโครงสร้ำงกรอบหลักสูตรกลำงและจัดกำรเรียนกำรสอนแบบนอกห้องเรียนให้กับเจ้ำหน้ำที่ ของ
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หน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งกรอบหลักสูตรกลำงรวมถึงเนื้อหำที่จ ำเป็น (Materials) วิธีกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม 
(Pedagogy) ทักษะ/องค์ควำมรู้ที่จะได้ (Learning Outcome) และกำรวัดผล/ประเมินทักษะ (Asessment)  
โดยกรอบหลักสูตรจะสร้ำงทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ข้อมูลทั้งกำรวิเครำะห์และจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ โดยเน้น
พัฒนำให้คนท ำเป็นมำกกว่ำรู้เพียงแค่เรียนเรื่องอะไรเท่ำนั้น ซึ่งคณะผู้สอนจำกแต่ละมหำวิทยำลัยจะสำมำรถ
ปรับเนื้อหำจำกกรอบหลักสูตรกลำงให้เข้ำกับโจทย์ปัญหำของหน่วยงำนภำครัฐแต่ละแห่งได้ตำมควำม
เหมำะสม  

กำรเรียนกำรสอนจะเป็นเชิงปฏิบัติ (Bootcamp) โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
1) ให้มหำวิทยำลัยเสนอกลไกกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบปฏิบัติ (Bootcamp) ที่เหมำะสม เช่น 

a. Lecture โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Based Learning) โดยจัด
เนื้อหำให้อยู่ในบริบทของงำนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับผู้เรียน 

b. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโดยเน้นกำรร่วมกันลงมือปฏิบัติ (Hands-on Workshop) 
c. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning) โดยมอบหมำยโครงงำน

ที่อยู่ในบริบทของงำนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับผู้เรียน 
d. กำรอภิปรำยและกำรสัมมนำถกปัญหำในห้องเรียน 
e. กำรน ำเสนอผลงำน (Showcases) ตอนจบหลักสูตรอย่ำงเป็นทำงกำร 

2) แต่ละ bootcamp ด ำเนินงำนเป็นอิสระต่อกัน โดยอยู่ภำยในกรอบของโครงสร้ำงหลักสูตรกลำงที่
เครือข่ำยมหำวิทยำลัยเห็นชอบ โดยแต่ละค่ำยมีกำรออกแบบชุดองค์ควำมรู้และทักษะ ที่รวมเรียกว่ำ 
Learning Outcome ที่หมำะสม  

3) มีกำรให้หนังสือรับรอง (Certificate) ส ำหรับแต่ละ bootcamp ส ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้
ควำมเข้ำใจและกำรลงมือปฏิบัติ 

4) ผู้เรียนสำมำรถสะสมผลกำรเรียนรู้ (Satisfied learning outcome) ในรูปแบบของ Micro-credential 
ส ำหรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรได้หนังสือรับรองหรือประกำศนียบัตร และ/หรือเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญำระดับมหำบัณฑิตในภำยหลัง ซึ่งกำรใช้กลไกในลักษณะนี้ เครือข่ำยมหำวิทยำลัยฯ ต้องร่วมกัน
แตกเนื้อหำในแต่ละหลักออกเป็นทักษะ/องค์ควำมรู้ย่อย (Micro-credential) ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 5.3 
และออกแบบวิธีกำรประเมินทักษะ/องค์ควำมรู้ย่อยให้ได้ประสิทธิผล ส ำหรับผู้สอนใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรประเมินผล  

 
รูปที่ 5.3 ตัวอย่ำงทักษะ/องค์ควำมรู้ย่อย (Micro-credential) 

ทั้งนี้ กำรออกแบบกรอบหลักสูตรควรที่จะสอดคล้องกับกระบวนกำรกำรด ำ เนินโครงกำรบิ๊กดำต้ำที่
เหมำะสม โดยขั้นตอนแรกของกระบวนกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว นักวิทยำศำสตร์ข้อมูล ผู้บริหำร และ
คณะท ำงำนด้ำนบิ๊กดำต้ำของแต่ละกลุ่มงำนจะร่วมก ำหนดโจทย์ที่เหมำะสมส ำหรับกำรน ำร่อง (Project 
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Inception) และส ำรวจข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันตำมโจทย์น ำร่องที่ก ำหนดเพ่ือประเมินควำมเป็นไปได้และแปลง
จำกควำมต้องกำรในเชิงปัญหำให้เป็นข้อก ำหนดในเชิงข้อมูลและระบบ (Problem Analysis) จำกนั้น
นักวิทยำศำสตร์ข้อมูลท ำกำรศึกษำกำรกระจำยตัวของข้อมูลและหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรโดยใช้
ตัวอย่ำงต้องกำรตัวอย่ำงข้อมูลจริงเพ่ือระบุข้อมูลที่ต้องกำรเพ่ิมเติม (Exploratory Data Analysis) และ
เตรียมข้อมูลมำใช้ในกำรสร้ำงแบบจ ำลองหรือโมเดลทำงคณิตศำสตร์เพ่ือกำรท ำนำยโดยใช้เทคนิคและ
อัลกอริทึมต่ำงๆ รวมทั้งทดสอบควำมแม่นย ำของโมเดลคณิตศำสตร์ที่สร้ำงขึ้น  (Predictive Analytics) และ
ออกแบบวิธีกำรแสดงผลโดยเลือกมิติของข้อมูลที่เหมำะสมเพ่ือให้คณะท ำงำนทดลองใช้และสื่อสำรกับทีม
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติ ให้สำมำรถน ำเอำควำมเข้ำใจดังกล่ำวไปแปลงเป็นแผนกำรพัฒนำต่อยอด (Visualization 
Dashboard) จำกนั้นนักพัฒนำระบบสำรสนเทศจะสำมำรถพัฒนำโปรแกรมตำมรูปแบบของโมเดล
คณิตศำสตร์ที่วำงไว้ ตั้งค่ำให้โปรแกรมให้ประมวลผลโมเดลแบบอัตโนมัติตำมควำมถี่ที่วำงแผนไว้ และติดตั้ง
ระบบซอฟท์แวร์เพ่ือกำรใช้งำนจริง (Implementation and Deployment) ซึ่งขั้นตอนต่ำงๆ ดังกล่ำวจะ
ต้องกำรบุคลำกร 3 กลุ่มอย่ำงชัดเจนดังแสดงในรูปที่ 5.4 

 

รูปที่ 5.4 ขั้นตอนกำรท ำโครงกำรบิ๊กดำต้ำ 

ดังนั้น กรอบหลักสูตรจึงต้องถูกออกแบบส ำหรับทั้ง 3 กลุ่มเป้ำหมำย โดยตัวอย่ำงหลักสูตรของกลุ่มที่ 
1 ผู้ใช้ข้อมูลแสดงในรูป 5.5 ตัวอย่ำงกรอบหลักสูตรดังกล่ำวเป็นหลักสูตร 2 วัน กระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน
จะถูกแบ่งเป็นช่วงบรรยำยและช่วงปฏิบัติ โดยช่วงบรรยำยเน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องบิ๊กดำต้ำผ่ำน
กรณีศึกษำในบริบทที่เก่ียวข้องกับองค์กร และช่วงปฏิบัติจะเน้นให้ผู้เรียนเข้ำใจและสำมำรถเลือกโจทย์ปัญหำที่
เหมำะสมกับองค์กร เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ผู้บริหำร และเป็นโจทย์ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดย
ค ำนึงถึงข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลที่หำเพิ่มเติมได้ และกระบวนกำรท ำงำนในปัจจุบัน  
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รูปที่ 5.5 ตัวอย่ำงกรอบหลักสูตรของกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล (Problem Selection Workshop and Basic BI) 

ส่วนกรอบหลักสูตรของกลุ่มที่ 2 ผู้วิเครำะห์ข้อมูล จะมี 2 ส่วนดังแสดงในรูปที่ 5.6 และ 5.7 ซึ่ง
รำยละเอียดและลักษณะกลไกกำรฝึกอบรมของตัวอย่ำงหลักสูตร Data Science Basic ในรูปที่ 5.6 นั้น กำร
ฝึกอบรมเริ่มต้นด้วยกำรทดสอบก่อนกำรอบรม (Admission test) เพ่ือคัดเลือกบุคลำกรที่เหมำะสมที่จะเข้ำรับ
กำรอบรม กำรทดสอบระหว่ำงกำรอบรม (Comprehensive Test) เพ่ือทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของ
ผู้รับกำรอบรม โดยอำจจะเป็นช่วงกลำงของระยะเวลำอบรมทั้งหมด รวมทั้งกำรทดสอบหลังกำรอบรมเสร็จสิ้น
โดยผู้รับกำรอบรมจะได้รับกำรทดสอบโดยวิธีน ำเสนอโครงกำรให้กับอำจำรย์และผู้บริหำรจำกหน่วยงำนต้น
สังกัดเพ่ือเป็นกำรประเมินด้ำนเทคนิคและมุมมองจำกบริบทของงำนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับกำรอบรม ซึ่งจะคล้ำย
กับกำรสอบวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับมหำบัณฑิต หลักสูตรใช้เวลำเรียน 20-30 วันท ำกำร ในช่วงระยะ 
5-6 เดือน 

เนื้อหำหลักของหลักสูตรนี้จะเน้นกำรปูพื้นฐำนด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงสถิติ กำรทดสอบสมมติฐำน 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยและเทรนด์ ผู้เข้ำอบรมจะได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลจริงโดยใช้หลักกำรทำงสถิติเพ่ือให้ได้ผล
ลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งมีกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโดยกำรท ำงำนกับข้อมูลและเน้นกำรเข้ำไปวิเครำะห์ข้อมูล
จริง โดยผู้สอนจะให้ค ำแนะน ำในกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละขั้น ตั้งแต่กำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรส ำรวจข้อมูล 
กำรเลือกใช้วิธีกำรในกำรวิเครำะห์ กำรสร้ำงแบบจ ำลองและกำรประเมินผล รวมถึงแนะน ำในกำรน ำเอำผลไป
ต่อยอด ตัวอย่ำงเนื้อหำคือ 

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) 
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- 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) 

 

 
Learning Outcome Examples:  
Being able to capture, clean, and manipulate data 
through programming interface 

Understand data integration and gain basic 
hands-on experience (Tabular, 
file/documents, streaming) 
Acquire skill to program in R/Python 

 
Being able to analyze data using basic techniques 

Understand statistics for data science 
Explore data distribution using R or Python 
Analyze data with data mining techniques 

Being able to make decision using insights 
Understand consumer behaviors 
Understand business analytics and data-
driven decisions 

รูปที่ 5.1 ตัวอย่ำงกรอบหลักสูตรกลุ่มผู้วิเครำะห์ข้อมูล (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, Cost-

benefit) 
ผู้เรียนจะสำมำรถตั้งค ำถำมจำกข้อมูล วิเครำะห์ค ำถำม เตรียมข้อมูล สร้ำงแบบจ ำลอง และวิเครำะห์

ผลจำกแบบจ ำลองได้  
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ตัวอย่ำงกรอบหลักสูตรด้ำน Business Intelligence แสดงในรูปที่ 5.7 จะใช้เวลำเรียน 5-8 วันท ำกำร 
ในช่วงระยะเวลำ 1-2 เดือน และตัวอย่ำงกรอบตัวอย่ำงหลักสูตรส ำหรับกลุ่มผู้สร้ำงและพัฒนำระบบ แสดง           
ในรูปที่ 5.8 ซึ่งต้องกำรเวลำเรียน 15-20 วันท ำกำรในช่วงระยะเวลำ 4-5 เดือน ทั้งนี้กำรออกแบบกรอบ
หลักสูตรทั้งหมดจะเป็นหน้ำที่ของคณะท ำงำนในเครือข่ำยมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยำศำสตร์ข้อมูลต่อไป ซึ่งขณะนี้
ยังอยู่ในกระบวนกำรท ำงำน ดังนั้นรูปที่ 5.5-5.8 จึงเป็นกำรแสดงตัวอย่ำงกรอบหลักสูตรเท่ำนั้น  

 

 
รูปที่ 5.7 ตัวอย่ำงกรอบหลักสูตรกลุ่มผู้วิเครำะห์ข้อมูล (Business Intelligence Analytics) 

 

 
รูปที่ 5.8 ตัวอย่ำงกรอบหลักสูตรกลุ่มผู้สร้ำงและพัฒนำระบบ (Data Engineering) 
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นอกจำกนี้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมยังมีแผนที่จะสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันพัฒนำ
บุคลำกรดิจิทัลภำครัฐ ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับระบบ E-Learning ด้ำน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ในอนำคต และขณะนี้ทำงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้เตรียมกำร
ด้ำนกำรท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกับเครือข่ำยมหำวิทยำลัยในปี 2562 จ ำนวน 14 มหำวิทยำลัย และคำดหวังว่ำ
จะมีกำรขยำยเครือข่ำยในปีต่อๆ ไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยมหำวิทยำลัยที่ร่วมโครงกำรจะเสนอรำยชื่อผู้สอนที่มี
ควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ เพ่ือเข้ำร่วมในกำร
ออกแบบโครงสร้ำงหลักสูตรกลำงพร้อมจัดท ำสื่อกำรสอนพ้ืนฐำน รวมทั้งวิธีกำรประเมิน ทักษะ/องค์ควำมรู้
ย่อยต่ำงๆ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นเจ้ำภำพในกำรบริหำรจัดกำร และจัดสัมมนำเรื่อง
วิธีกำรสอนบุคลำกรภำครัฐให้กับผู้สอนจำกมหำวิทยำลัยในเครือข่ำย รวมทั้งออกแบบวิธีกำรประเมินผู้สอนที่
เหมำะสม ทั้งนี้ เป้ำหมำยของเครือข่ำยควำมร่วมมือดังกล่ำวคือ กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data Sciences) อย่ำงน้อย 250 คน ด้ำนวิศวกรข้อมูล (Data Engineering) อย่ำงน้อย 
250 คน และด้ำนวิเครำะห์ธุรกรรมข้อมูล (Business Analytics) อีกอย่ำงน้อย 800 คน โดยวำงเป้ำหมำยให้
สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรได้ในเดือนมิถุนำยน 2562 นี้  
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บทท่ี 6 กรณีตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
หลังจำกที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ริเริ่มโครงกำรดังที่กล่ำวในข้ำงต้นของเอกสำร

ฉบับนี้เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลในภำครัฐแล้ว ทำงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ยังได้วำงแผนที่จะร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐจ ำนวนหนึ่งในกำรพัฒนำระบบน ำร่องกำรวิเครำะห์ข้อมูล           
ขนำดใหญ่ในหลำกหลำยสำขำ เช่น กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข กำรใช้ข้อมูลจำก
สื่อสังคมออนไลน์กับกำรส ำรวจควำมคิดเห็น กำรบริหำรงำนจรำจร กำรพัฒนำกำรศึกษำ ฯลฯ เพ่ือให้บุคลำกร
ภำครัฐได้เห็นถึงประโยชน์ของกำรใช้ข้อมูลประกอบกำรสร้ำงนโยบำยและแผนงำนในอนำคต รวมถึงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพและพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน โดยตัวอย่ำงของกรณีศึกษำต่ำงๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

6.1 การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเมืองรอง 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมด ำเนินงำนร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำในกำรวิเครำะห์และน ำเสนอสถำนที่ท่องเที่ยวที่เหมำะสมกับนักท่องเที่ยวแต่
ละกลุ่ม ด้วยระบบกำรแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติ โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรเพิ่มควำมพึงพอใจและกระตุ้น
กำรใช้จ่ำยของนักทอ่งเที่ยว รวมถึงช่วยกระจำยนักท่องเที่ยวสู่เมืองรอง (Emerging Destinations) ระบบนี้จะ
ใช้ข้อมูลลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในภำพรวม (Demand Side) ร่วมกับข้อมูลสถำนที่ท่องเที่ยว 
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว ฯลฯ (Supply Side) เพ่ือน ำมำท ำกำรวิเครำะห์สร้ำงโมเดลทำงคณิตศำสตร์ที่สำมำรถ
ให้ค ำแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติได้ และสำมำรถน ำมำสนับสนุนกำรท่องเที่ยวในมิติต่ำงๆ ได้ด้วย เช่น 
กำรจัดท ำแคมเปญโฆษณำแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองที่มีประสิทธิผล กำรน ำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง
ให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น โดยเป้ำหมำยหลักของโจทย์นี้ คือ นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ 

ในภำพรวม ระบบกำรแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ 1) 
นักท่องเที่ยวคนใหม่เข้ำมำใช้งำนระบบ (เพ่ือให้กำรกล่ำวถึงนักท่องเที่ยวรำยใหม่นี้มีควำมกระชับและเข้ำใจ
ง่ำย เรำจะเรียกนักท่องเที่ยวคนนี้ว่ำ นำย ก.) ตอบค ำถำมสั้นๆ เพ่ือให้ระบบท ำควำมรู้จักกับนำย ก.  2) ระบบ 
AI ค ำนวณหำสถำนที่ท่องเที่ยวที่เหมำะสมกับลักษณะเชิงพฤติกรรมของนำย ก. และ 3) ระบบน ำเสนอสถำนที่
ท่องเที่ยวต่ำงๆ กลับมำให้นักท่องเที่ยว ดังแสดงในรูปที่ 6.1 

ระบบ AI ดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักซึ่งมีกำรสร้ำงจำกโมเดลทำง
คณิตศำสตร์ อยู่ 3 องค์ประกอบด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 6.2 

องค์ประกอบแรก คือ โมเดลกำรจัดกลุ่มนักท่องเที่ยว (Market Segmentation) ซึ่งไม่จ ำเป็นจะต้อง
เป็นมิติเดียวกัน เช่น กลุ่มหนึ่งชอบเที่ยวจังหวัดใกล้ๆ กัน กลุ่มหนึ่งชอบเที่ยวเน้นควำมโอ่อ่ำหรูหรำ อีกกลุ่ม
หนึ่งชอบกิจกรรมผจญภัยแต่เน้นประหยัด เป็นต้น ซึ่งวิเครำะห์ข้อมูลกำรจัดกลุ่มจำกข้อมูลกำรส ำรวจ
นักท่องเที่ยว โดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีกำรส ำรวจนักท่องเที่ยวต่ำงชำติมำกกว่ำ 120,000 คนใน
เวลำ 4 ปีที่ผ่ำนมำมีกำรเก็บข้อมูลทั้งหมด 4 มุมมองเพ่ือใช้ในกำรแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว คือ เชิงลักษณะ
ประชำกร (Demographic) เชิงภูมิศำสตร์ (Geographic) เชิงลักษณะจิตวิทยำ (Psychographic) และเชิง
พฤติกรรม (Behavioral) ซึ่งสำมำรถจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวจำกข้อมูลเหล่ำนี้ด้วยเทคนิควิธีกำรวิเครำะห์จัดกลุ่ม 
(Clustering Analysis) 
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รูปที่ 6.1 ภำพรวมของระบบกำรแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติในมุมมองของผู้ใช้งำน 

 
รูปที่ 6.2 องค์ประกอบในกำรสร้ำงระบบกำรแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวอัตโนมัติ 

องค์ประกอบที่สอง คือ โมเดลค ำนวณค้นหำสถำนที่ท่องเที่ยว (Recommender System) จำกกลุ่มที่
เรำค ำนวณด้วยข้อมูลนักท่องเที่ยวในอดีตจำกองค์ประกอบที่หนึ่ง ระบบสำมำรถหำกลุ่มที่ใกล้เคียงกับนำย ก. 
มำกที่สุด และใช้กลุ่มนักท่องเที่ยวนี้ เพ่ือค้นหำสถำนที่ท่องเที่ยวที่เหมำะสม โดยจะมีกำรอ้ำงอิงกับข้อมูลขนำด
ใหญ่อีกแหล่งหนึ่ง คือ TripAdvisor ซึ่งเป็นแหล่งร่วมข้อมูลกำรให้คะแนนสถำนที่ท่องเที่ยวเขียนโดย
นักท่องเที่ยวจ ำนวนหลำยล้ำนคนจำกทั่วโลก ข้อมูลคะแนนดังกล่ำวจะช่วยให้ระบบ AI น ำเสนอสถำนที่
ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวรำยใหม่ (นำย ก.) มำกที่สุด โดยอ้ำงอิงกับ
ลักษณะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นำย ก. ได้รับกำรจ ำแนกจำกองค์ประกอบแรก 

องค์ประกอบที่สำม คือ โมเดลค ำนวณหำสถำนที่ท่องเที่ยวที่คล้ำยคลึงกัน (Similarity Analysis) เพ่ือ
แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่แพร่หลำย หรือไม่มีข้อมูลกำรไปเที่ยวมำกนักในเมืองรอง ควำมคล้ำยคลึงในทีนี้
อำจมีควำมหมำยในหลำยมิติ เช่น อยู่จังหวัดใกล้ๆกัน ขนำดสถำนที่ท่องเที่ยวพอๆกัน หรือเป็นประเภทวัด 
ประเภทภูเขำ เหมือนกัน องค์ประกอบนี้จะช่วยเสริมองค์ประกอบที่สอง โดยนอกจำกระบบ AI จะแนะน ำ
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สถำนที่ท่องเที่ยวในเมืองรองเข้ำมำแนะน ำเพ่ิมด้วย โดยยังอิงกับกลุ่มเชิงพฤติกรรมและรสนิยมของ
นักท่องเที่ยวคนใหม่ (นำย ก.) ซึ่งในกำรวิเครำะห์เรำจะใช้ข้อมูลจำกกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ที่มีกำร
ส ำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมกว่ำ 8,000 รำยกำร 

ระบบ AI เพ่ือแนะน ำนักท่องเที่ยวนี้ อำจมีกำรปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้เพ่ือสร้ำงระบบให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลตำมควำมเหมำะสม ซึ่งข้อมูลจำกแหล่งอื่นๆ ที่สำมำรถน ำมำช่วยในกำรวิเครำะห์ได้แก่ 

 ข้อมูลจำกหน่วยงำนภำครัฐ เช่น ข้อมูลโรงแรมที่จดทะเบียนจำกกระทรวงมหำดไทยและข้อมูล
ส ำรวจจำกส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, ข้อมูลกำรเข้ำออกประเทศของนักท่องเที่ยวจำกส ำนักงำนตรวจ
คนเข้ำเมือง, ข้อมูลกำรเข้ำพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวจำกกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ , 
รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ได้มีกำรเก็บรวบรวมไว้ในฐำนข้อมูลของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

 ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลภำยนอก เช่น ข้อมูลเที ่ยวบินทั ่วโลกจำก IATA (International Air 
Transport Association), ข้อมูลกำรเข้ำพักใน Airbnb โดยบริษัท AirDNA, ข้อมูลบนสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Instagram และ Wongnai, ข้อมูลกำรค้นหำเกี่ยวกับประเทศไทยจำก Google 
Trends, ข้อมูลกำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวจำกบริษัทเครดิตกำร์ด เช่น Mastercard, Visa 

ระบบกำรแนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวอัตโนมัตินี้ สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำแอปพลิเคชันหรือหน้ำ
เว็บไซต์ที่กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ใช้เสริมกับระบบที่มีอยู่แล้วได้
เพ่ือเปิดให้ผู้คนจำกทั่วโลกสำมำรถเข้ำมำใช้ระบบนี้เพ่ือค้นหำและวำงแผนกำรเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย โดย
ระบบสำมำรถช่วยเพ่ิมพูนควำมพึงพอใจและกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันสำมำรถ
กระจำยนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรองใหม่ๆ ได้ด้วย 

6.2 การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์และพัฒนาเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลส ารวจความคิดเห็นของภาครัฐ 
: กรณีศึกษาเน็ตประชารัฐ 

กรณีศึกษำของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ภำยใต้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ท ำกำรศึกษำ
พัฒนำเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มส ำหรับกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจต่อนโยบำยต่ำงๆ ของ
รัฐบำล โดยใช้โครงกำรเน็ตประชำรัฐ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรณีศึกษำน ำร่อง
ส ำหรับกำรทดสอบแพลตฟอร์มนี้ ในปัจจุบันกำรท ำส ำรวจเกี่ยวกับควำมควำมเห็นและควำมพึงพอใจของ
ประชำชนด ำเนินกำรโดยกำรส่งเจ้ำหน้ำที่ลงพ้ืนที่เพ่ือพบประชำชนกลุ่มตัวอย่ำงโดยตรง และท ำกำรเก็บข้อมูล
ผ่ำนทำงแบบสอบถำมที่เป็นกระดำษ หรือผ่ำนแท็บเล็ตของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งวิธีกำรดังกล่ำวใช้ก ำลังคน เวลำ และ
งบประมำณค่อนข้ำงมำก โครงกำรนี้จึงมุ่งเน้นกำรสร้ำงเครื่องมือส ำหรับกำรท ำกำรส ำรวจในลักษณะดังกล่ำว
โดยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำพัฒนำกระบวนกำรส ำรวจให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยแพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นกำร
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในโลกดิจิทัลอยู่แล้วนั่นคือ 1) ข้อมูลควำมพึงพอใจหรือควำมคิดเห็นในรูปแบบของภำษำเขียน
จำกสื่อสังคมออนไลน์ 2) ข้อมูลกำรใช้งำนเน็ตประชำรัฐจำกเครื่องแม่ข่ำยผู้ให้บริกำรเน็ตประชำรัฐ  3) กำร
ส ำรวจข้อมูลผ่ำนกำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์ โดยมีกำรเลือกกลุ่มที่จะส ำรวจด้วยเทคโนโลยีกำรตลำดแบบ
ดิจิทัล โดยแบบสอบถำมออนไลน์จะใช้ส ำหรับประเด็นที่ไม่พบในสื่อสังคมออนไลน์ รูปที่ 6.3 แสดงแหล่งข้อมูล
และกรอบวิธีกำร 
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รูปที่ 6.3 โครงสร้ำงแพลตฟอร์มส ำหรับกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนแบบดิจิทัล 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลและส ำรวจในประเด็นต่ำงๆ จะอ้ำงอิงจำกแบบสอบถำมเดิมที่ด ำเนินกำร
โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ในกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อโครงกำรเน็ตประชำรัฐ โดยน ำ
ข้อมูลจำกแพลตฟอร์มนี้เทียบกับข้อมูลจำกวิธีเดิมเพ่ือหำควำมเหมือนหรือควำมต่ำงกันในลักษณะแนวโน้มของ
ข้อมูล (Correlation)  

จำกกำรศึกษำแบบสอบถำมพบว่ำมีข้อมูลทั้งหมด 5 ประเด็นด้วยกัน คือ 1) ข้อมูลลักษณะทำง
ประชำกรของผู้ใช้งำนเน็ตประชำรัฐ 2) ประสิทธิภำพกำรใช้งำนและปัญหำที่พบในกำรใช้งำน 3) วัตถุประสงค์
กำรใช้เน็ตประชำรัฐของประชำชน 4) บริกำรอ่ืน ๆ ที่ประชำชนอยำกให้มีผ่ำนทำงเน็ตประชำรัฐ เช่น กำร
ฝึกอบรมเกี่ยวกับใช้เน็ตส ำหรับกำรค้ำขำย 5) ค่ำบริกำรที่เหมำะสมส ำหรับกำรต่อเน็ตประชำรัฐเข้ำบ้ำน
โดยตรง  

กำรใช้ข้อมูลจำกแหล่งที่มีอยู่แล้วในโลกดิจิทัลต่ำงๆ จะสำมำรถน ำมำใช้ตอบในทั้ง 5 ประเด็นนี้ได้ 
ดังนี้ 1) ประเด็นข้อมูลลักษณะทำงประชำกรของผู้ใช้งำนเน็ตประชำรัฐ เนื่องจำกในกำรใช้งำนเน็ตประชำรัฐ
จะต้องมีกำรเข้ำสู่ระบบและลงทะเบียนด้วยบัตรประชำชน ในอนำคตจะสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่ำนี้กับ
ระบบสำรสนเทศของส ำนักทะเบียนรำษฎร์ กรมกำรปกครองเพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ได้ 2) ประสิทธิภำพ
กำรใช้งำนและวัตถุประสงค์กำรใช้งำน สำมำรถน ำข้อมูลจำกสื่อสังคมออนไลน์และบันทึกกำรใช้งำนจำกเครื่อง
แม่ข่ำยผู้ให้บริกำรได้ โดยข้อมูลจำกสื่อสังคมออนไลน์จะอยู่ในรูปแบบของควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจ 
ประเด็นที่พบว่ำมีกำรกล่ำวถึงในสื่อสังคมออนไลน์ คือ ควำมเร็ว ควำมเสถียร วัตถุประสงค์กำรใช้งำน ควำม
เหมำะสมของจุดติดตั้ง Wi-Fi ฟรี โดยข้อมูลที่เก็บนั้นจะเป็นข้อมูล 2 ปีย้อนหลังจำกเว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ทั้งหมด 74 แห่ง ข้อมูลเหล่ำนี้เก็บโดยกำรใช้โปรแกรม Web Crawler และสำมำรถแสดงผลใน
รูปแบบของ Dashboard ที่อัพเดตโดยอัตโนมัติดังตัวอย่ำงในรูปที่ 6.4 ส ำหรับข้อมูลบันทึกกำรใช้งำนจำก
เครื่องแม่ข่ำย (Server Log) จะสำมำรถบ่งบอกได้อย่ำงชัดเจนว่ำประชำชนใช้เน็ตประชำรัฐเพ่ือท ำกิจกรรมใด
หรือมีวัตถุประสงค์กำรใช้งำนอย่ำงไร โดยข้อมูลบันทึกนี้เป็นข้อมูลที่เกิดจำกกำรใช้งำนจริง และสำมำรถถูกจัด
กลุ่มวิเครำะห์กำรใช้งำนได้หลำกหลำย เช่น ช่วงเวลำที่เข้ำใช้เน็ตประชำรัฐ หรือพ้ืนที่ที่เข้ำใช้งำน เป็นต้น ดัง
ตัวอย่ำงในรูปที่ 6.4 

ส ำหรับประเด็น 4) บริกำรอ่ืนๆ ที่ประชำชนอยำกให้มีผ่ำนทำงเน็ตประชำรัฐ เช่น กำรฝึกอบรม
เกี่ยวกับใช้เน็ตส ำหรับกำรค้ำขำย 5) ค่ำบริกำรที่เหมำะสมส ำหรับกำรต่อเน็ตประชำรัฐเข้ำบ้ำนโดยตรง เป็น
ข้อมูลที่ไม่พบในสื่อสังคมออนไลน์และบันทึกกำรใช้งำนจำกระบบแม่ข่ำย จึงอำจยังจ ำเป็นต้องเก็บข้อมูล
ดังกล่ำวในรูปแบบของแบบสอบถำม แต่อยู่ในรูปแบบของแบบสอบถำมออนไลน์ โดยสำมำรถออกแบบให้ใน
ทุกครั้งที่มีกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำกเน็ตประชำรัฐ จะมีแบบสอบถำมสั้นๆ ให้ผู้ใช้ตอบก่อนกำรใช้งำน โดย
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กำรตอบค ำถำมสำมำรถออกแบบกำรสุ่มข้อถำม 4-5 ค ำถำมจำก 20 ค ำถำมท่ีต้องกำรทรำบข้อมูล และอำจใช้
เทคโนโลยี AI เขำมำช่วยในกำรเลือกค ำถำมที่เหมำะสมกับผู้ตอบ จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวในเบื้องต้นของ
กำรศึกษำพบว่ำในข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมด้วยวิธีเดิมมีแนวโน้มในทิศทำงเดียวกันกับข้อมูลจำกแหล่งต่ำง 
ๆ ที่น ำมำใช้ในแพลตฟอร์มจำกกรณีศึกษำในครั้งนี้ 

   

                  
รูปที่ 6.4 ตัวอย่ำง Dashboard และ ไฟล์บันทึกกำรใช้งำน 

6.3 การจัดท าเครื่องมือประเมินช่วยคัดกรองผู้กระท าผิดที่มีโอกาสย้อนกลับไปกระท าผิดซ้ า 
กระทรวงยุติธรรมเห็นควำมส ำคัญของกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลโดยเฉพำะกำรน ำผลของกำรวิเครำะห์

ข้อมูลมำพัฒนำงำนด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม โดยในเบื้องต้น กระทรวงยุติธรรมมีควำมร่วมมือกับกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในกำรก ำหนดโจทย์กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ รวมถึงกำรวิเครำะห์คัดเลือก
ข้อมูลในเบื้องต้นส ำหรับกำรจัดท ำโจทย์ และเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์ในเชิงลึก ซึ่งผลของกำรก ำหนด
โจทย์คือ กำรวิเครำะห์เชิงพยำกรณ์ช่วยคัดกรองผู้กระท ำผิดซ้ ำ  

ในเบื้องต้นได้มีกำรศึกษำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลหลักของ 3 หน่วยงำน คือ กรมรำชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ
และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน โดยท ำ Exploratory Data Analysis และสร้ำงเป็น Dashboard 
เพ่ือดูกำรกระจำยตัวของข้อมูลผู้กระท ำผิดซ้ ำ จำกนั้นกระทรวงยุติธรรมได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลจำกเครื่องมือ
ทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มเติมเพ่ือเสริมกับข้อมูลจำกฐำนข้อมูลหลัก ตัวอย่ำงเช่น 

 แบบสอบถำมเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริง จัดท ำประวัติ เพ่ือจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด
ซ้ ำ โดยแบบสอบถำมนี้ถูกใช้เก็บข้อมูลในขั้นตอนกำรสืบเสำะ/พินิจ กำรจ ำแนก/วิเครำะห์เพ่ือ
พัฒนำพฤตินิสัย และ กำรกลับเข้ำสู่สังคม 

 แบบส ำรวจสภำวะจิตใจ ร่ำงกำย และพฤติกรรม ซึ่งถูกใช้ในขึ้นตอนกำรสืบเสำะ/พินิจ 
 แบบสัมภำษณ์เพ่ือติดตำมกำรพัฒนำสภำวะ ซึ่งถูกใช้เก็บข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำสภำวะในขั้นตอน

กำรจ ำแนก/วิเครำะห์เพื่อพัฒนำพฤตินิสัยเป็นระยะหลังกำรพิจำรณำคดี 
 แบบสอบถำมข้อมูลของผู้กระท ำควำมผิด เช่น ประวัติกำรกระท ำผิด ประวัติกำรใช้ สำรเสพติด

และกำรบ ำบัดรักษำ ภูมิหลังทำงครอบครัว ประวัติกำรศึกษำและอำชีพ ประวัติกำรใช้ควำม
รุนแรง สภำวะทำงจิตและพฤติกรรม ชุมชนและสภำพแวดล้อม กำรคบเพ่ือน ฯลฯ โดยข้อมูลใน
ส่วนนี้สำมำรถใช้งำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้เพ่ือระบุกรณีที่ผู้กระท ำผิดย้อนกลับ
เข้ำมำในระบบหลังกำรปล่อยตัว 

 หน่วยงำนในกลุ่มพฤตินิสัยของกระทรวงยุติธรรมได้วำงแผนที่จะน ำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จัดเตรียมไว้เพ่ือ
จัดท ำโมเดลพยำกรณ์ 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
ส่วนที่ 1 เครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงในกำรช่วยคัดกรองกลุ่มผู้มีโอกำสย้อนกลับไปกระท ำผิด 

ภำพ Dashboard สรุปกำรวเิครำะห์อำรมณ์/ควำมรูส้ึก 
(Sentimental analysis) ของข้อควำมจำกภำษำทีเ่ขียน 

ภำพตัวอย่ำง บันทึกกำรใช้งำนจำกเครื่องแม่ข่ำยผู้ให้บริกำร 
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เป็นกำรสร้ำงโมเดลส ำหรับกำรวิเครำะห์เชิงท ำนำย เพ่ือใช้ในกำรคัดกรองผู้กระท ำผิดที่มีโอกำส
กระท ำผิดซ้ ำ หนีกำรคุมประพฤติ หรือฝ่ำฝืนกฎกำรภำคทัณฑ์ โดยในเบื้องต้นใช้ทฤษฎีทำงด้ำนสถิติประยุกต์ใช้
เพ่ือสร้ำงโมเดลพ้ืนฐำนที่สำมำรถคัดกรองแบ่งกลุ่มผู้กระท ำผิด ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มควำมเสี่ยงต่ ำ ควำม
เสี่ยงปำนกลำง และควำมเสี่ยงสูง (ในลักษณะเดียวกับกำรท ำ Credit Scoring ของธนำคำร) ซึ่งกำรแบ่งกลุ่ม
ในลักษณะนี้จะสำมำรถช่วยในกำรออกแบบวิธีกำรคุมประพฤติที่แตกต่ำงกันส ำหรับนักโทษแต่ละกลุ่มเสี่ยง 
รวมถึงเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรดูแล คุมประพฤติ และฟ้ืนฟู ผู้กระท ำผิดได้ 

โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นต้นมำนักสังคมศำสตร์ได้เริ่มศึกษำและสร้ำงเครื่องมือวิจัยเพ่ือประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรกระท ำผิดซ้ ำ เครื่องมือเหล่ำนั้นได้ถูกน ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงเป็นรูปธรรมในประเทศ  
แคนำดำดังน ำเสนอในบทควำมเรื่อง “Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and 
Rehabilitation”  โดย Andrew and Bonta ซึ่งจุดหลักที่เ พ่ิมประสิทธิผลในกำรท ำนำยคือกำรดึงเอำ 
Dynamic Risk Factor เข้ำมำใช้ประกอบกำรสร้ำงโมเดล  

ข้อมูลที่ใช้ในกำรสร้ำงโมเดลเชิงคณิตศำสตร์จะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ 
 Static Factors เช่น ประเภทกำรกระท ำผิด อำยุปัจจุบัน อำยุเมื่อถูกจับครั้งแรก ประวัติกำร

มีงำนท ำ ประวัติกำรกระท ำผิด ฯลฯ 
 Dynamic Factors เช่น เจตคติ (Attitude) กลุ่มเพ่ือนที่คบ สำรเสพติดที่ใช้ บุคลิกในมิติด้ำน

กำรต่อต้ำนสังคม ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องเก็บเพิ่มเติมและประเมินคะแนนโดยผู้เชี่ยวชำญ 
 Real-time Data เช่น พฤติกรรม และสถำนที่ม่ัวสุม ในเวลำปัจจุบัน  

ในปัจจุบันกลุ่มงำนด้ำนพฤตินิสัยมีข้อมูลบำงส่วนใน 2 หมวดแรกแล้ว โดยมีควำมน่ำจะเป็นที่สำมำรถ
ทดสอบกำรสร้ำงโมเดลคณิตศำสตร์เพ่ือน ำร่องได้ จำกนั้นค่อยเริ่มประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนในกระบวนกำร
ยุติธรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลในหมวดที่ 3  
ส่วนที่ 2 กำรใช้ระบบ Recommender เพ่ือแนะน ำโครงกำรฟ้ืนฟูพฤติกรรมที่เหมำะสมส ำหรับผู้กระท ำผิด
ส่วนบุคคล 

สร้ำงโมเดลส ำหรับกำรวิเครำะห์เชิงท ำนำยเพ่ือใช้ในกำรคัดเลือกวิธี กำรที่เหมำะสมเพ่ือแทรกแซง 
(Intervention) แนวโน้มกำรกระท ำผิดซ้ ำ โดยพิจำรณำลักษณะและควำมต้องกำรของแต่ละบุคคล ในเบื้องต้น
ทฤษฎีทำงด้ำนสถิติและควำมน่ำจะเป็น จะถูกประยุกต์ใช้เพ่ือสร้ำงระบบ Recommender ในลักษณะ
เดียวกับระบบที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในภำคธุรกิจ ระบบ Recommender จะถูกสร้ำงและฝึก (Build and 
Train) จำกพฤติกรรมหลังจำกร่วมโครงกำรฟ้ืนฟูของผู้กระท ำผิดในอดีต โดยจัดกลุ่มตำมลักษณะนิสัยและเจต
คติ จำกนั้นเมื่อมีผู้กระท ำผิดรำยใหม่เข้ำมำในระบบ โมเดล Recommender จะสำมำรถเลือกโครงกำรฟ้ืนฟูที่
เหมำะสมจำกข้อมูล รูปแบบ (Pattern) ที่มีอยู่โดยดูจำกควำมคล้ำยคลึงได้ ข้อมูลที่ใช้ในกำรสร้ำงระบบ 
recommender จะรวมถึง ประวัติกำรกระท ำผิด สภำวะแวดล้อมที่อยู่อำศัย กำรเข้ำร่วมหรือควำมเกี่ยวเนื่อง
กับกลุ่มมิจฉำชีพ กลุ่มเพ่ือน และ ข้อมูลควำมเสี่ยงในกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำ (Credit Score) ฯลฯ 

6.4 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเบิกจ่ายสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาล 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมเจรจำกับส ำนักงำนกลำงสำรสนเทศบริกำรสุขภำพ 

(สกส.) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลค่ำเบิกจ่ำยสิทธิกำรรักษำพยำบำลจำกรัฐบำล เพ่ือให้กระทรวงสำธำรณสุข
สำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์ที่ได้ไปช่วยในกำรวำงแผนงำนและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยกำรวิเครำะห์เป็นกำรน ำศำสตร์ทำงด้ำน AI มำใช้เพ่ือหำโมเดลที่เหมำะสมเพ่ือให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับระบบประกันสุขภำพ เช่น สกส. ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) กรมบัญชีกลำง 
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และส ำนักงำนประกันสังคม สำมำรถน ำโมเดลดังกล่ำวไปใช้พัฒนำงำนในมิติต่ำงๆ ได้ เช่น ใช้ในกำรประเมิน
งบประมำณกองทุนและกำรเบิกจ่ำยตำมพ้ืนที่ ใช้เพ่ือท ำนำยหรือพยำกรณ์โรคที่อำจจะเกิดขึ้นของผู้ป่วยเดิม 
ใช้เพ่ือกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคล สถำนที่ และรถพยำบำลได้อย่ำงเหมำะสมมีประสิทธิภำพ เป็นต้น โดย
ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์สร้ำงมโนภำพข้อมูล เพ่ือจัด
กลุ่มข้อมูลค้นหำลักษณะควำมสัมพันธ์ของข้อมูลที่แอบแฝงอยู่และพัฒนำให้เป็นแบบจ ำลองข้อมูลเพ่ือกำร
พยำกรณ์ โดยโมเดลที่ได้จะสำมำรถผลักดันให้ระบบประกันสุขภำพของประเทศไทยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
และสำมำรถไปถึงหรือเหนือกว่ำระบบประกันสุขภำพในมำตรฐำนสำกล 

ปัจจุบันคนไทยได้รับกำรคุ้มครองสิทธิกำรรักษำพยำบำลจำกรัฐบำล โดยสิทธิกำรรักษำพยำบำลที่มีอยู่ 
3 ระบบ คือ 1) สิทธิสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร 2) สิทธิประกันสังคม และ 3) สิทธิหลักประกัน
สุขภำพ 30 บำท โดยองค์กรที่ก ำกับดูแลแต่ละระบบมีหน้ำที่ดูแลจัดเก็บข้อมูลกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำกำร
พยำบำล ได้แก่ 1) กรมบัญชีกลำงและกระทรวงกำรคลังดูแลค่ำเบิกจ่ำยสิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำลของ
ข้ำรำชกำร 2) ส ำนักงำนประกันสังคมดูแลกำรเบิกจจ่ำยสิทธิประกันสังคม และ 3) สปสช. ดูแลสิทธิประกัน
สุขภำพ โดยกำรจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้สิทธิทั้ง 3 สิทธิ  ซึ่งส ำนักงำนกลำงสำรสนเทศบริกำรสุขภำพเป็นหน่วยงำน
กลำงที่รวบรวมข้อมูลผู้ใช้สิทธิทั้ง 3 ประเภท แต่ในปัจจุบัน สกส. มีควำมร่วมมือกับกรมบัญชีกลำงและ
ส ำนักงำนประกันสังคมในกำรพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในโครงกำรจะใช้
ข้อมูลที่ได้จำก สกส. (กรมบัญชีกลำง และส ำนักงำนประกันสังคม) มำใช้ในกำรวิเครำะห์เป็นหลัก นอกจำกนั้น
จะขอควำมร่วมมือขอใช้ข้อมูลจำก สปสช. เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลบำงส่วนมำร่วมในกำรวิเครำะห์ในครั้งนี้ด้วย โดย
ข้อมูลที่น ำมำใช้คือ ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร ข้อมูลแจ้งค่ำรักษำพยำบำลของ
ประกันสังคม ข้อมูลรำยละเอียดธุรกรรมค่ำรักษำพยำบำล ข้อมูลตรวจรักษำ ข้อมูลกำรท ำหัตถกำร ข้อมูลกำร
วินิจฉัย เป็นต้น 

6.5 การศึกษาปัจจัยเพื่อท านายระดับความสามารถของบิดามารดาในการดูแลบุตรวัย 0-3 ขวบ 
กรณีศึกษำที่เกิดจำกควำมร่วมมือของกระทรวงต่ำงๆ ทั้งหมด 5 กระทรวง คือ กระทรวงสำธำรณสุข 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรคลัง และกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือตอบโจทย์กำรท ำนำยระดับควำมสำมำรถของบิดำมำรดำในกำรดูแลบุตรวัย 
0-3 ปี โดยกำรบูรณำกำรข้อมูล 

 โดยน ำข้อมูลของเด็กจำกกระทรวงสำธำรณสุข เช่น กำรได้รับวิตำมิน กำรได้รับกำรตรวจไทรอยด์ 
กำรเข้ำรับกำรตรวจครรภ์ ควำมถี่ในกำรพบแพทย์ ระดับพัฒนำกำร ฯลฯ เป็นต้น มำท ำกำรวิเครำะห์ด้วย
เทคนิค Cluster Analysis  เพ่ือจัดกลุ่มเด็กตำมคุณภำพกำรเลี้ยงดู โดยจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีได้รับ
กำรเลี้ยงดูในระดับดี กลุ่มที่ได้รับกำรเลี้ยงดูระดับปำนกลำง และกลุ่มที่ได้รับกำรเลี้ยงดูระดับที่ควรได้รับ
ค ำแนะน ำ จำกนั้นน ำข้อมูลของเด็กจับคู่กับข้อมูลของบิดำมำรดำ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรบูรณำกำรของ 5 
กระทรวง เช่น ข้อมูลสุขภำพพ่อและแม่ ข้อมูลด้ำนสถำนะทำงเศรษฐกิจ กำรรับเงินกู้ ระดับกำรศึกษำ เป็นต้น 
เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์หำสำเหตุรำกเหง้ำ (Root Cause Analysis) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) สร้ำงสูตรส ำหรับคัดกรองพ่อและแม่ที่มีโอกำสเสี่ยงที่จะไม่สำมำรถเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภำพที่
ดีได้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือสำมำรถท ำนำยปัญหำกำรเลี้ยงดูของพ่อและแม่รำยใหม่ได้ตั้งแต่วันคลอด เพ่ือให้
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องสำมำรถวำงแผนเตรียมควำมพร้อมในกำรให้ควำมช่วยเหลือกับพ่อและแม่ เพ่ือให้
สำมำรถเลี้ยงดูเด็กได้อย่ำงมีคุณภำพ และพร้อมส ำหรับก้ำวเข้ำสู่เยำวชนที่ดีในอนำคตได้ 
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6.6 การวิเคราะห์เสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยว  
 กรณีศึกษำโดยกำรรวบรวมข้อมูลจำกสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือน ำมำใช้วิเครำะห์ควำมคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยว ในกรณีศึกษำนี้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจำก TripAdvisor.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้ำนกำรท่องเที่ยว
อันดับ 1 ของโลก โดยเน้นควำมคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกำรท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรำย ซึ่งเป็นจังหวัด
ที่มีผู้ให้ควำมคิดเห็นใน TripAdvisor.com มำกที่สุด โดยมีกำรน ำข้อมูล ควำมคิดเห็นนักท่องเที่ยวมำท ำกำร
วิเครำะห์ด้วยเทคนิค Descriptive Statistics, Spatial Analytics และ Sentiment Analytics  

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิเครำะห์ คือ ท ำให้ทรำบแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจ สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรกำรท่องเที่ยว กำรบริหำรจัดกำรสถำนที่ท่องเที่ยวได้อย่ำงเหมำะสมทั้งสถำนที่
ท่องเที่ยวใหม่ที่ก ำลังได้รับควำมนิยม หรือสถำนที่ท่องเที่ยวเดิมที่มีปริมำณนักท่องเที่ยวหนำแน่น 

6.7 การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดเก็บภาษี 
เป็นกำรด ำเนินกำรร่วมกับกรมสรรพำกรในกำรจัดล ำดับกรณีกำรตรวจสอบกำรจ่ำยภำษี ซึ่งโจทย์

ดังกล่ำวเป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีด้ำนกำรเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) เพ่ือสร้ำง
แบบจ ำลองในกำรพยำกรณ์รำยรับของธุรกิจในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว และพัฒนำระดับกำรจ่ำยภำษีมำตรฐำน 
(benchmarks) ตำมประเภทธุรกิจ จำกนั้นแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ที่ได้จำกกำรเรียนรู้ของเครื่องจะถูกใช้
ในกำรท ำนำยรำยรับเพ่ือน ำมำเปรียบเทียบกับรำยรับที่ธุรกิจได้รำยงำนแก่กรมสรรพำกร หำกธุรกิจใดมีโอกำส
สูงที่จะมีรำยงำนรำยรับต่ ำกว่ำควำมเป็นจริงมำก โดยพิจำรณำจำกธุรกิจที่เป็นค่ำผิดปกติ (Outlier) จำกระดับ
มำตรฐำนข้ำงต้น ระบบจะสำมำรถแจ้งเตือนเจ้ำหน้ำที่สรรพำกรได้ ข้อมูลที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ 
เช่น ข้อมูลภำษีเงินได้ ภำษีกำรขำย  ข้อมูลรำยได้ รำยจ่ำย ก ำไรสุทธิของธุรกิจในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว ข้อมูล
โรงแรม ที่พัก ร้ำนอำหำร ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของธุรกิจในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น 

6.8 การวิเคราะห์รูปแบบภูมิอากาศเพื่อการวางแผนของท่าอากาศยาน 
กรมอุตุนิยมวิทยำภำยใต้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดท ำกรณีศึกษำกำรบูรณำกำร

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสภำพอำกำศที่มีอยู่ ได้แก่ 1) ข้อมูลอุณหภูมิ/ควำมชื้นสัมพัทธ์/ทิศทำงลม/ควำมกดอำกำศ 
2) ข้อมูลสภำพทัศนวิสัย 3) ข้อมูลปริมำณเมฆ 4) ข้อมูลลักษณะอำกำศปัจจุบัน 5) มำท ำกำรวิเครำะห์ด้วย
เทคนิค Cluster Analysis อุตุนิยมวิทยำ ในพ้ืนที่น ำร่อง จ.สุโขทัย เพ่ือหำรูปแบบกำรจัดกลุ่มของภูมิอำกำศ ซึ่ง
ท ำให้พบกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือ สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเรื่องกำรบิน และใช้ในกำรจัดท ำแผนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวให้เหมำะสมกับสภำพอำกำศที่
เปลี่ยนไปได ้

6.9 การจัดท าแพลตฟอร์มการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ “Digital Transformation ตาม
มาตรฐาน” OECD (Digital Economy Outlook) 

เนื่องจำกประเทศไทยมีควำมร่วมมือกับองค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ในประเด็นกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำและปฏิรูปประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน เพ่ือสอดรับกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำของประเทศ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล ในกำรด ำเนินกำรตำมกรอบควำมร่วมมือดังกล่ำวประเทศ
ไทยโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จะด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือเพ่ือ
ศึกษำบริบทกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (Thailand Digital Economy Outlook)  ใน 6 มิติหลัก 
คือ กำรเข้ำถึง กำรใช้นวัตกรรม กำรท ำงำน สังคม ควำมเชื่อมั่น และกำรเปิดตลำด โดยผลกำรวิเครำะห์
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สำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรวำงแผนกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภำค
ต่อไปได้ ซึ่งในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องท ำกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ รวมทั้งกำรวิเครำะห์และ
น ำเสนอข้อมูลปรำกฏกำรณ์ Digital Transformation ให้ครอบคลุมทั้ง 6 มิติ  

กำรรวบรวมข้อมูลจำกหลำยแหล่งเพ่ือให้ครอบคลุมทุกมิตินั้น อำจมีควำมหลำกหลำยของแหล่งที่มำ 
และควำมหลำกหลำยของรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูล ดังนั้นในกำรศึกษำนี้จึงเป็นกำรสร้ำงแพลตฟอร์มในกำร
รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ กำรจัดเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์ รวมไปถึงกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบ 
Dashboard ซึ่งกำรท ำแพลตฟอร์มดังกล่ำว มีแนวโน้มที่จะพัฒนำต้นแบบให้กับจังหวัดรำชบุรี และหำก
กรณีศึกษำประสบผลส ำเร็จกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจะสำมำรถน ำแพลตฟอร์มดังกล่ำวนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่อ่ืนต่อไปได้ เพ่ือให้วิธีกำรรวบรวมข้อมูลปรำกฏกำรณ์ Digital Transformation ที่เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกันทั้งประเทศ  
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เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ ก1 สรุปรายชื่อหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ที่มี  Agency Data 
Center / Cloud 
กระทรวงกลำโหม 

 กองทัพไทย13 
 กองทัพบก1 
 กองทัพเรือ1 
 กองทัพอำกำศ1 

กระทรวงกำรคลัง 
 กรมบัญชีกลำง 
 กรมศุลกำกร 
 กรมสรรพสำมิต  
 กรมสรรพำกร 
 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง  

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
 กรมท่องเที่ยว  
 สถำบันกำรพละศึกษำ 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย ์
 กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน  
 กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ  
 กรมส่งเสรมิและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  
 กำรเคหะแห่งชำติ  
 ส ำนักงำนธนำนุเครำะห ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 องค์กำรสะพำนปลำ 

กระทรวงคมนำคม 
 กรมกำรขนส่งทำงบก  
 กรมทำงหลวง  
 กรมทำงหลวงชนบท 
 กรมท่ำอำกำศยำน  
 กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย  
 กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย  
 กำรรถไฟแห่งประเทศไทย  
 บริษัท ขนส่ง จ ำกัด  
 บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน)  
 บริษัท ไทยสมำยล์แอร์เวย์ จ ำกัด  
 บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด  
 สถำบันกำรบินพลเรือน  

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 กรมอุตุนิยมวิทยำ  
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 
 ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์กำรมหำชน) 
 ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 กรมควบคุมมลพิษ  
 กรมทรัพยำกรน้ ำ 

 

                                                           
13กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอำกำศ เป็นหน่วยงำนที่ขึ้นตรงต่อกองทพัไทย (ซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับกรม) ที่วำงแผนจะจัดท ำ data 
center ของหน่วยงำนเอง 
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กระทรวงพลังงำน 
 กรมธุรกิจพลังงำน  
 กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
 กำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลิตแห่งประเทศไทย  
 บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกจิกำรพลังงำน  

กระทรวงพำณิชย ์
 กรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ 
 กรมกำรคำ้ภำยใน  
 กรมส่งเสรมิกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

กระทรวงมหำดไทย 
 กรมที่ดิน  
 กำรประปำนครหลวง  
 กำรประปำส่วนภมูิภำค  
 กำรไฟฟ้ำนครหลวง  
 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค  
 ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง 

กระทรวงยุติธรรม 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

ยำเสพตดิ  

กระทรวงแรงงำน 
 กรมกำรจดัหำงำน 

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
 ศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนชีววิทยำศำสตร์  
 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย  
 สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน)  
 สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและกำรเกษตร 

(องค์กำรมหำชน)  
 ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภมูิ

สำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)  
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชำติ 
กระทรวงสำธำรณสุข 

 กรมควบคุมโรค  
 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
 กรมอนำมัย  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  

กระทรวงอุตสำหกรรม 
 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
 กรมส่งเสรมิอุตสำหกรรม 

ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
 บริษัท อสมท. จ ำกัด (มหำชน) 
 ส ำนักงบประมำณ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำต ิ
 ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 

หน่วยงำน/องค์กรอิสระ และอื่นๆ 
 ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรทุจริตแห่งชำติ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม

กำรฟอกเงิน 
 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  
 ส ำนักงำนศำลยุติธรรม  
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เอกสารแนบ ก2 สรุปจ านวนหน่วยงานที่จะร่วมใช้คลาวดร์ะดับกระทรวง (Ministry 
Cloud) 

สังกัดหน่วยงำน จ ำนวนหน่วยงำนท่ี
จะร่วมใช้คลำวด์
ระดับกระทรวง 

จ ำนวน
หน่วยงำนใน

สังกัด 

เปอร์เซนต์ของหน่วยงำน
ที่จะร่วมใช้คลำวด์ระดับ

กระทรวง 
กระทรวงกลำโหม2 4 8 50% 
กระทรวงกำรคลัง3 14 19 74% 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ4  13 13 100% 
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 5 7 71% 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย ์ 4 9 44% 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 21 22 95% 
กระทรวงคมนำคม 10 22 45% 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4 9 44% 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  14 16 88% 
กระทรวงพลังงำน 4 9 44% 
กระทรวงพำณิชย ์ 10 13 77% 
กระทรวงมหำดไทย 6 12 50% 
กระทรวงยุติธรรม 14 16 88% 
กระทรวงแรงงำน  5 6 83% 
กระทรวงวัฒนธรรม5 9 9 100% 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 9 15 60% 
กระทรวงศึกษำธิกำร6  12 12 100% 
กระทรวงสำธำรณสุข 7 11 64% 
กระทรวงอุตสำหกรรม  17 19 89% 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี7 3 26 85% 
รวม 1851 2731 75% 

ข้อสังเกต: 
1. สถำนะปัจจุบัน ได้มีกำรส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลหน่วยงำนแล้ว 159 หน่วยงำนจำกหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ (รวมหน่วยงำนอิสระ) 

ซึ่งได้รวมถึงส ำนักงำนปลัดจำกทุกกระทรวง ผู้เชี่ยวชำญในคณะอนุกรรมกำรออกแบบสถำปัตยกรรมระบบบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ 
ได้อนุมำนหน่วยงำนบำงส่วนว่ำจะร่วมใช้คลำวด์ระดับกระทรวง ซึ่งหน่วยงำนเหล่ำนี้สำมำรถให้ข้อมูลยืนยันในภำยหลัง  ส ำหรับ
จ ำนวนหน่วยงำนท้ังหมดใน 20 สังกัด ได้มีกำรรวบรวมจำกเว็บไซต์ของแต่ละสังกัดโดยตรงเพื่อควำมครบถ้วนและทันสมัย 

2. จ ำนวนหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกลำโหม นับกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอำกำศ เสมือนเป็นกรม เพื่อจุดประสงค์
ในกำรนับจ ำนวน Agency Data center / Cloud เนื่องจำกเหล่ำทัพมีข้อมูลชั้นควำมลับสูงจึงประสงค์จะดูแลดำต้ำเซนเตอร์เอง 

3. จ ำนวนหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรคลัง ไม่รวมกำรพิจำรณำธนำคำรต่ำงๆ ในสังกัดกระทรวง 
4. กระทรวงต่ำงประเทศ มีแผนจะใช้ระบบคลำวด์ผสม มีดำต้ำเซนเตอร์และระบบคลำวด์ โดยส ำนักงำนปลัดจะให้บริกำร           

ทุกหน่วยงำนในสังกัด 
5. กระทรวงวัฒนธรรม มีแผนจะใช้ระบบคลำวด์กลำงภำครัฐ  
6. กระทรวงศึกษำธิกำร มีแผนจะสร้ำงระบบคลำวด์ผสม มีดำต้ำเซนเตอร์และระบบคลำวด์ส่วนตัวและมีบำงส่วนเช่ือมต่อไปยัง

คลำวด์สำธำรณะ โดยส่วนกลำงจะให้บริกำรทุกหน่วยงำนในสังกัด 
7. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี วำงแผนจะจัดท ำคลำวด์ระดับกระทรวงส ำหรับส่วนรำชกำรที่ขึ้นตรงต่อปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีเท่ำนั้น 

ประกอบด้วย 3 หน่วยงำน คือ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กรมประชำสัมพันธ์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
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เอกสารแนบ ข แนวทางปฏิบัติทางเทคโนโลยีส าหรับการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
พร้อมใช้งาน 

เอกสำรแนบฉบับนี้อธิบำยแนวทำงปฏิบัติในกำรแปลงข้อมูลในรูปแบบ CSV (ย่อมำจำก Comma-
Separated Values) ให้อยู่ในรูปแบบ XML (ย่อมำจำก Extensible Markup Language) และ JSON (ย่อมำ
จำก JavaScript Object Notation) ที่พร้อมส ำหรับกำรน ำไปพัฒนำต่อยอดเป็นรูปธรรม เช่น พัฒนำเป็น
โปรแกรมพร้อมใช้ งำนผ่ ำน Web/Mobile Applications หรือกำรวิ เครำะห์ข้อมูล  Data Analytics                   
โดยเอกสำรฉบับนี้มีที่มำจำกผลกำรส ำรวจที่พบว่ำข้อมูลในหน่วยงำนภำครัฐส่วนใหญ่ยังถูกเก็บอยู่ในรูปแบบ         
ที่หลำกหลำย แต่สำมำรถแปลงออกมำ (Export) ให้ในรูปแบบ CSV ได้เป็นอย่ำงต่ ำ ดังนั้นแนวทำงปฏิบัติ         
จึงตั้งต้นด้วยกำรที่ข้อมูลในรูปแบบ CSV ถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่มีมำตรฐำนพร้อมน ำไปใช้งำนมำกขึ้น 
ได้แก่ XML หรือ JSON ซึ่งมีกำรใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยทั้งในและต่ำงประเทศ สำมำรถใช้งำนได้สะดวก และ          
ที่ส ำคัญคือ มีข้ันตอนกำรแปลงข้อมูลที่ชัดเจนพร้อมส ำหรับกำรน ำไปปฏิบัติใช้และเชื่อถือได้ 
วิธีกำรแปลงข้อมูลเป็น JSON และ XML ในเอกสำรฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่  

1. กำรแปลงด้วยเครื่องมือออนไลน์ : เหมำะส ำหรับข้อมูลที่ไม่ต้องกำรควำมปลอดภัยสูง และจ ำนวน           
ไม่มำกนัก สำมำรถแปลงข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วทั้งยังไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง   

2. กำรแปลงด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งบนเครื่อง :  เหมำะส ำหรับข้อมูลที่ต้องกำรควำมปลอดภัยสูง                      
มีขั้นตอนที่เยอะกว่ำกำรใช้เครื่องมือออนไลน์ เครื่องมือที่เอกสำรฉบับนี้แนะน ำคือ Openrefine             
ซึ่ ง เป็ น โปรแกรม Open Source ที่ ไ ด้ รั บกำรยอมรั บจำก  European Open Data Portal 
https://www.europeandataportal.eu  ผู้ใช้สำมำรถดำวน์โหลดซอฟท์แวร์ Openrefine ส ำหรับ
ระบบปฏิบัติกำรต่ำงๆได้จำก http://openrefine.org/download.html จำกนั้นท ำกำรติดตั้ง           
ตำมข้ันตอนที่ระบุในเว็บไซต์ดังกล่ำว 

ข.1. วิธีการแปลงข้อมูลจาก CSV เป็น JSON 
ข.1.1 กำรแปลงข้อมูลเครื่องมือออนไลน์ สำมำรถเลือกได้ 2 วิธีดังนี้ 

 กรณีข้อมูลถูกเก็บอยู่ในเครื่องอย่ำงเดียว สำมำรถแปลงข้อมูลผ่ำน URL: https://www.csvjson.com/ 
csv2json โดยผู้ใช้งำนต้องอับโหลดไฟล์ CSV โดยคลิก “Select a file..” จำกนั้นคลิกปุ่ม “Convert” 
ระบบจะแปลงข้อมูลในรูปแบบ CSV ไปยัง JSON โดยอัตโนมัติ จำกนั้นคลิก “Download” เพ่ือ           
เก็บข้อมูลในรูปแบบ JSON ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 

 กรณีมีข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่บนคลำวด์ สำมำรถแปลงข้อมูลผ่ำน URL: https://codebeautify.org/csv-
to-json-converter  โดยผู้ใชง้ำนต้องอับโหลดไฟล์ CSV โดยคลิก “Browse” หรือคลิก “Load Url” 
ในกรณีที่ไฟล์อยู่บนคลำวด์ จำกนั้นคลิกปุ่ม “CSV to JSON” ระบบจะแปลงไฟล์ในรูปแบบ CSV ไปยัง 
JSON โดยอัตโนมัติจำกนั้นผู้ใช้งำนคลิก “Download” เพ่ือเก็บไฟล์ JSON ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 

 
ข.1.2 กำรแปลงข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งบนเครื่อง สำมำรถใช้ Openrefine 3.0 ตำมขั้นตอนดังนี้ 

 ดับเบ้ิลคลิกเพ่ือเปิด Openrefine   

https://www.europeandataportal.eu/en/resources/training-companion/cleaning-open-data
http://openrefine.org/download.html
https://www.csvjson.com/csv2json
https://codebeautify.org/csv-to-json-converter
https://codebeautify.org/csv-to-json-converter
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 เลือกไฟล์ CSV ที่ต้องกำรแปลง  

 
 คลิก Create project  
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 คลิก Templating  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรเปลี่ยน Template จำก CSV ไปเป็น JSON นั้น ผู้ใช้ต้องท ำกำรแก้ไข Prefix และ Suffix โดย 
Prefix จะอยู่ในรูปแบบ “ [ ” และSuffix จะอยู่ในรูปแบบ “ ] ” ทั้งนี้ผู้ใช้สำมำรถใช้ Row template 
เป็นค่ำ default ได้ 
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 เมื่อแก้ไขเสร็จคลิก “Export”เพ่ือดำวน์โหลดไฟล์ 

ข.2 วิธีการแปลงข้อมูลจาก CSV เป็น XML 
ข.2.1 กำรแปลงข้อมูลเครื่องมือออนไลน์ สำมำรถเลือกได้ 2 วิธีดังนี้  

 แปลงข้อมูลผ่ำน URL: http://convertcsv.com/csv-to-xml.htm  ผู้ใช้งำนต้องอัพโหลดไฟล์ CSV 
โดยคลิก “Choose File” หรือคลิก “Enter URL” ในกรณีที่ไฟล์อยู่บนคลำวด์ จำกนั้นคลิกปุ่ม 
“Convert CSV to XML” ระบบจะแปลงไฟล์ในรูปแบบ CSV ไปยัง XML โดยอัตโนมัติจำกนั้น
ผู้ใช้งำนคลิก “Download” เพ่ือเก็บข้อมูลในรูปแบบ XML ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป  

 แปลงข้อมูลผ่ำน URL: https://codebeautify.org/csv-to-xml-converter ผู้ใช้งำนต้องอัพโหลด
ไฟล์ CSV โดยคลิก “Browse” หรือคลิก “Load Url” ในกรณีที่ไฟล์อยู่บนคลำวด์ จำกนั้นคลิกปุ่ม 
“CSV to XML” ระบบจะแปลงไฟล์ในรูปแบบ CSV ไปยัง XML โดยอัตโนมัติจำกนั้นผู้ใช้งำนคลิก 
“Download” เพ่ือเก็บข้อมูลในรูปแบบ XML ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 

ข.2.2 กำรแปลงข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งบนเครื่อง สำมำรถใช้ Openrefine 3.0 ตำมข้ันตอนดังนี้ 
 ดับเบ้ิลคลิกเพ่ือเปิด Openrefine  
 เลือกไฟล์ CSV ที่ต้องกำรแปลง  
 คลิก Create project ตำมด้วย Export 
 คลิก Templating  
 เพ่ิม Prefix, Row Template และ Suffix ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

http://convertcsv.com/csv-to-xml.htm
https://codebeautify.org/csv-to-xml-converter
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ข้อมูลที่ถูกเก็บเป็น XML โดยปกติจะมีรูปแบบดังนี้ 
<row> 

<ชื่อ Attribute1> ค่ำของ Attribute1 </ชื่อ Attribute1> 
    <ชื่อ Attribute2> ค่ำของ Attribute2 </ชื่อ Attribute 2> 
    <ชื่อ Attribute3> ค่ำของ Attribute3 </ชื่อ Attribute3> 
</row> 
ตัวอย่ำงเช่น 
<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> 
โดยควำมหมำยของตัวอย่ำงนี้คือข้อมูลอำหำร (food) ถูกเก็บในรูปแบบของ XML และมี Attribute 
สี่ชนิดคือ  

name มีค่ำ Belgian Waffles  
price มีค่ำ $5.95 
description มีค่ำ Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple 
syrup  
calories มีค่ำ 650 

ในกรณีที่ผู้ใช้งำนต้องกำรแปลงข้อมูล CSV เป็น XML โดยใช้ Openrefine ซึ่งโปรแกรมจะอ่ำนค่ำ  
{{cells ["ชื่อ Attribute1"].value }} เป็นค่ำของ Attribute นั้นๆ ในขั้นตอนกำรเขียน row template 
ดังนั้นจำกตัวอย่ำงผู้ใช้งำนสำมำรถเขียน row template ได้ดังนี ้
<food> 

<name> {{cells["name"].value}} </name> 
<price> {{cells["price"].value}} </price> 
<description> {{cells["description"].value}} </description> 
<calories> {{cells["calories"].value}} </calories> 

</food> 

 จำกนั้นคลิก Export เพ่ือดำวน์โหลดไฟล์  
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ข.3 ขั้นตอนหลังจากการแปลงไฟล์เป็น JSON และ XML เพื่อน าไปสู่การต่อยอดใช้งาน 

 
แผนภำพแสดงขั้นตอนหลั งจำกแปลงไฟล์ เป็น JSON และ XML เ พ่ือน ำ ไปสู่ กำรต่อยอดใช้ งำน                                  
ใน Web/Mobile App หรือกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Analytics) โดยสำมำรถเลือกใช้งำนจำกข้อมูลในรูปแบบ 
XML/JSON ได้โดยตรงหรือแปลงเป็นรูปแบบของ RDF / Linked RDF ก่อน 

Data (CSV) 

XML/JSON 

Customize, 
Prioritize 

Web/Mobile App Analytics 

RDF/ 
Linked RDF 

1 

2 

A B 

3 


