แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี

-

๒-

สารบัญ
แผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
หนา
สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร

ตามมติคคณะรั
ณะรัฐฐมนตรี
มนตรี
สวนที่ ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับตามมติ
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
สวนที่ ๓ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๓.๑ การประเมินสถานการณ ปญหา และความจําเปน
ของแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
๓.๑.๑ นิยามศัพท
๓.๑.๒ สภาพปญหาและบริบทการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคง
๓.๒ สาระสําคัญแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๓.๒.๑ วัตถุประสงค
๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด
๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา
๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๑ นโยบายการบูรณาการฐานขอมูล
ดานความมั่นคง
๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานความมั่นคง
๓) แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การดําเนินงานดานเทคนิคเพื่อบูรณาการ
ขอมูลระหวางหนวยงาน
๔) แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ
ดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
๓.๒.๔ ปจจัยแหงความสําเร็จ
๓.๓ โครงการสําคัญ (สาระสําคัญ/หนวยดําเนินการ/กรอบเวลาดําเนินการ)

ภาคผนวก

ผนวก ก บัญชีขอมูลดานความมั่นคงของหนวยงาน
ผนวก ข ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง - ๓ ผนวก ค การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวกับการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลดานความมั่นคง
ผนวก ง ตารางการแบงมอบหนวยงาน
ผนวก จ การอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ

๑๑
๔๓
๙๖
๙๖
๑๐๘
๑๑๘
๑๐
๑๔

๑๑
๑๔
๑๑
๑๔
๑๑
๑๕
๑๑
๑๕
๑๒
๑๕
๑๒
๑๖
๑๓
๑๗
๑๔
๑๘
๑๕
๑๘

-

๑-

แผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร
ดวย ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ใหความสําคัญกับ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข” จึงกําหนดใหมีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ซึ่งใหความสําคัญกับการกําหนดแผนยอยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อเสริมสรางกลไก
การแกไขปญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงแบบองครวมใหเปนรูปธรรมพรอมตอบสนองตอปญหา
ในทุกมิติ พรอมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวกับการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงไวอยางชัดเจน เนื่องจาก
การบริหารจัดการขอมูลดานความมั่นคงที่ผานมามีความซ้ําซอนและมีอุปสรรคในดานตาง ๆ เชน ดานกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ดานนโยบายในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานเปนไปดวยความลาชาและขาดหนวยงานกลาง
ดําเนินการที่ชัดเจน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบูรณาการฐานขอมูลและการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล และ
ดานบุคลากรในการบริหารจัดการขอมูล ทําใหรัฐบาลเห็นความสําคัญของการบูรณาการฐานขอมูลเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
ดังนั้ น สํ านั กงานสภาความมั่น คงแหงชาติ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบูร ณาการขอมูล
ดานความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพื่อสนับสนุนการวางระบบบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงใหมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการแกไขปญหาความมั่นคงไดทุกมิติและทุกรูปแบบตามที่ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงและ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ใหความสําคัญ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ
มีเปาหมายเพื่อสรางระบบฐานขอมูลและขอมูลดานความมั่นคงที่ทันสมัย ถูกตอง และสมบูรณเพียงพอสามารถ
สนับสนุ นกลไกการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงในระดั บชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําฐานขอมูล
ดานความมั่นคง และพัฒนาระบบขอมูลในการประเมินสถานการณในการรับมือภัยคุกคาม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน ดานความมั่นคง และบริหารจัดการขอมูลดานความมั่นคงที่ทันสมัย
โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ นโยบายการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง มุงเนนการศึกษา ทบทวน
ปรับปรุง นโยบาย แผน กฎ ระเบียบ เพื่อกําหนดกรอบแนวทางดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับฐานขอมูล
ดานความมั่นคง รวมทั้งเสริมสรางและบูรณาการขอมูลรวมกันเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานความมั่นคง มุงเนนพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานความมั่นคงที่เหมาะสม โดยสงเสริมการจัดทําประเภทบัญชีขอมูลดานความมั่นคง พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ใหกับหนวยงานที่มีหนาที่ดําเนินการในกิจการงานความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาและวางแผนระบบโครงสรางอัตรากําลัง และ
ศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การดําเนินงานดานเทคนิคเพื่อบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน
ใหความสําคัญกับการจัดทํา Big Data Platform ดานความมั่นคง โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการจัดเก็บและประมวลผล
หนวยงานที่เกี่ยวของที่เหมาะสม พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล

-

๒-

สําหรับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) และพัฒนาระบบรายการขอมูลภาครัฐ (Government Data
Catalog)
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
กําหนดแนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ที่สอดคลองกับ “แนวความคิดการบริหารจัดการยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง” ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติการฯ ใหสอดคลองกับประเด็นการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวมภายใตยุทธศาสตร
ชาติดานความมั่นคง และสรางกลไกความรวมมือ/ความตกลงหรือการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
ตลอดจนเสริมสรางและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการมีขอมูลและการบูรณาการ
(๑) ระดั บนโยบาย การบริหารจัดการแผนปฏิ บัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
ในระดับนโยบาย มอบให สภาความมั่นคงแหงชาติ (โดย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ : สมช.) เปนหนวย
รับผิดชอบ โดยแตงตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธาน เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง
(๒) ระดับอํานวยการ การอํานวยการและประสานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงในระดับอํานวยการ
และประสานการปฏิบัติ มอบให กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปนหนวยงานกลาง
รับผิดชอบทําหนาที่เปนศูนยกลางขอมูลดานความมั่นคง (Data Center) เชื่อมโยงและประสานกับหนวยงาน
ดานความมั่นคงอื่น ๆ
(๓) ระดับปฏิบัติ หนวยงานระดับกระทรวง/กรมที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการ
ขอมูลดานความมั่นคง รวมทั้งศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) เปนหนวยดําเนินการ
ทั้งนี้ การบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงระหวางหนวยงานดานความมั่นคงและหนวยงานที่มี
ภารกิ จ สนั บ สนุ น งานด า นความมั่ น คงภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ก ารฯ จะถู ก จั ด อยู ในบั ญชี ข อมู ลด านความมั่ นคง
ที่ดําเนินการทั้งหมด ๑๐ ดานสําคัญ ไดแก ๑) ฐานขอมูลความมั่นคงดานการเตรียมพรอมแหงชาติ ๒) ฐานขอมูลความมั่นคง
ดานการบริหารจัดการชายแดน ๓) ฐานขอมูลดานการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ๔) ฐานขอมูลความมั่นคง
ดานอาชญากรรมขามชาติและการกอการราย ๕) ฐานขอมูลความมั่นคงดานปญหาผูหลบหนีเขาเมือง ๖) ฐานขอมูล
ความมั่นคงดานอัตลักษณบุคคล ๗) ฐานขอมูลความมั่นคงดานการแกไขปญ หาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
๘) ฐานขอมูลความมั่นคงด านการขาว ๙) ฐานขอมูลความมั่นคงดานการปองกั นและปราบปรามการค ามนุษย และ
๑๐) ฐานขอมูลความมั่นคงอื่น ๆ เพื่อใหการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคง การทําบัญชีขอมูลดานความมั่นคง และ
การเชื่อมโยงขอมูลดานความมั่นคงมีความสอดคลองซึ่งกันและกัน สามารถนําไปใชในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใชเปนขอมูลประกอบการตกลงใจของหนวยงานทั้งในระดับนโยบาย ระดับอํานวยการ และ
ระดับปฏิบัติไดอยางครอบคลุม

-

๓-

สวนที่ ๒ ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑)
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
(๑) เปาหมาย
การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร
ขอที่ ๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสําคัญ
ตาง ๆ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศไดอยางแทจริง
เปนรูปธรรม มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัด
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง เกิดความมั่นใจไดวาหนวยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพรอม
รับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปจจุบันและอนาคต
๒.๒ แผนระดับที่ ๒
๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง
๑) แผนยอย : การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
๒) แนวทางการพัฒนา : บูรณาการขอมูลดานความมั่นคง มุงพัฒนาสงเสริมการวางแผน
คูขนานแบบบูรณาการใหสอดคลองรองรับยุทธศาสตรชาติในทุก ๆ ดาน รวมไปถึงการบริหารประเทศที่เกี่ยวของ
ในทุ กมิ ติ อย างครบถ วนสมบู รณ และมี ประสิ ทธิ ภาพ เสริ มสร างผลั กดั นการบริ หารจั ดการตลอดถึ งการบู รณาการ
การดําเนินการในทุกดาน ใหประสานสอดคลองและสามารถปฏิบัติรวมกันไดอยางใกลชิดระหวางหนวยงานดานความมั่นคง
ดานเศรษฐกิจ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งครอบคลุมการสรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติในทุกมิติ
อยางยั่งยืน โดยการวางระบบการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการวางแผน
และแกไขปญหาความมั่นคงไดทุกมิติทุกรูปแบบ โดยจัดทําแผนยอยการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงขึ้นรองรับ
พรอมทั้งกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญไวอยางชัดเจนดวย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก (๑) การวางแผน
คูขนานกันทั้งทางดิ่งและทางระดับ เพื่อใหแผนทุกระดับเสร็จสมบูรณในเวลาไลเลี่ยกัน สามารถปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว
(๒) การทํางานแบบบูรณาการรวมกันตั้งแตขั้นการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และ (๓) การบริหารจัดการขอมูลดานความมั่นคงแบบบูรณาการรวมกัน เพื่อใหมีขอมูลที่ทันสมัย ถูกตอง
และสมบูรณเพียง
๓) เปาหมายของแผนยอย : กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
๔) ตัวชี้วัด : ระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานดานการจัดการความมั่นคง

๖๔ -

ภาพที่ ๑ แนวความคิดการบริหารจัดการยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

-

-

๗๕ -

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
๑) เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล
๒) กลยุทธ
(๑) บูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
(๒) นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
(๓) บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
และยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง

แนวทางการพั ฒนาหลักที่ ๓.๒ การพัฒ นาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ
เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
แนวทางการพัฒนายอยที่ ๓.๒.๒ พัฒนาระบบงานดานการขาวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไก
เสริมสรางความรวมมือพัฒนาองคความรู ศึกษาวิเคราะหแนวโนมภัยคุกคาม รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลดานการขาวที่มี
ความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภายในประเทศและตางประเทศอยางเปนระบบ ใหมีความพรอมในการสนับสนุนขอมูล
เพื่อเตรียมการรับมือภัยคุกคามดานความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ

สวนที่ ๔ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เปน
กรอบทิ ศ ทางหลั ก ที่ ทุ ก ส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ งนํ า ไปกํ า หนดหรื อ บู ร ณาการให ส อดคล อ งกั บ นโยบาย/แผน
ยุทธศาสตรของกระทรวง/กรม รวมถึงการกําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตรเฉพาะเรื่อง/แนวทาง/มาตรการ กรณีที่มี
ความสําคัญรองรั บการดําเนิ นการตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ตลอดจนการจัดทํา
แผนงานโครงการรองรับ โดยสภาความมั่นคงแหงชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานเปนกลไกหลักในการอํานวยการ
และขั บ เคลื่ อนในระดั บ ชาติ คณะกรรมการภายใต ส ภาความมั่น คงแหง ชาติเป น กลไกสนับ สนุ น ในการกํากั บ
ติ ด ตาม บู ร ณาการและขั บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบาย และสํ า นั ก งานสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ รั บ ผิ ด ชอบภาพรวม
ในการอํานวยการ กํากับ ติดตามและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติใหประสาน
สอดคลองกัน โดยมีการประเมินสถานการณและประเมินผลการดําเนินการ ทั้งนี้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) ทําหนาที่รวม
ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนดังกลาว
จะสอดรับและเปนไปในแนวทางการดําเนินขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคงดวย

-

๘๖ -

๒.๒.๕ นโยบายรัฐบาล (นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
นโยบายหลักดานการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขามาชวยในการใหบริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ เชน การพัฒนา
ระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดินที่มีระบบการวิเคราะห แบงปนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และ
เชื่อถือได และการเปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับตองเปดเผยและเชื่อมโยง
ขอมูลซึง่ กันและกัน ทั้งในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง และระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชน เพื่อใหทุกภาคสวน
มีความเขาใจถึงสถานการณ และแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของประเทศที่มีความซับซอน ปรับเปลี่ยนใหเปน
การทํางานเชิงรุก เนนการยกระดับไปสูความรวมมือกันของทุกภาคสวนอยางจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและ
สรางนวัตกรรม โดยมีการคาดการณสถานการณ วิเคราะหความเสี่ยง และผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นไวลวงหนา เพื่อให
สามารถเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนที่ ๓ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๓.๑ การประเมินสถานการณ ปญหา และความจําเปนของแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูล
ดานความมั่นคง
การจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคงมีความสําคัญเนื่องจากหนวยงานดานความมั่นคงในปจจุบัน
มีการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ในฐานขอมูลของหนวยงานโดยรัฐบาลไดกําหนดแนวทางในการรวบรวมขอมูลของราชการ
ในภาคสวนตาง ๆ ประกอบกับการดําเนินงานที่ผานมาการรวบรวมขอมูลหรือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
เปนเรื่องที่ทําไดยาก ทําใหการแลกเปลี่ยนและประสานขอมูลระหวางหนวยงานมีปญหาและอุปสรรค เชน ขอมูล
อาชญากรรมของตํารวจกับขอมูลลายนิ้วมือของสถาบันนิติวิทยาศาสตร เปนตน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการเชื่อมโยง
ขอมูลสามารถทําไดสะดวกขึ้น เนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลในพื้นที่ไซเบอร ซึ่งในพื้นที่ไซเบอรหนวยงานตาง ๆ
สามารถเขาไปเชื่อมโยงหรือใชขอมูลในพื้นที่ (Platform) การจัดเก็บขอมูลไดเพื่อใชประโยชนในงานตาง ๆ
ไดอยางทันทวงที
การดําเนินงานของหนวยงานดานความมั่นคงที่ผานมาเกี่ยวกับฐานขอมูลดานความมั่นคง ไดแก
๑) กระทรวงมหาดไทย ดํ า เนิ น การ (๑) ระบบการบู ร ณาการฐานข อ มู ล ประชาชนและการบริ ก ารภาครั ฐ
(LINKAGE CENTER) (๒) ระบบการเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร (IKNO) (๓) ระบบการตรวจพิสูจนยืนยัน
ตัวตนดวยลายพิมพนิ้วมือ (Automated fingerprint identification systems: AFIS) และ (๔) ระบบการตรวจ
พิสูจนยืนยันตัวตนดวยภาพใบหนา (Face Recognition) ๒) กระทรวงกลาโหม ดําเนินการ (๑) โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการระดมสรรพกําลัง และ (๒) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกําลังสํารองและการสัสดี
๓) กระทรวงยุติธรรม ดําเนินการ (๑) ระบบฐานขอมูลดีเอ็นเอ (๒) ระบบฐานขอมูลลายพิมพนิ้วมือ (๓) ระบบฐานขอมูล
บุคคลสูญหายและศพนิรนาม และ (๔) ระบบฐานขอมูลการตรวจพิสูจน ทางนิติวิทยาศาสตร ๔) สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดย (๑) สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ระบบการสืบคนขอมูลหมายจับ) (๒) ตํารวจภูธรภาค ๙
และ (๓) สํ านั กงานตรวจคนเขาเมื อง (ข อมู ลแรงงานตางดาว ๓ สัญชาติ (เมี ยนมา ลาว กั มพู ชา)) และ ๕) ศู นย
อํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) ดําเนินงานเกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนของชาติทาง

-

๙๗ -

ทะเลต อจากศู นย ประสานการปฏิ บั ติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลภายใตพระราชบัญญัติการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีภารกิจ หนาที่เกี่ยวของในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล รวมถึง
การบูรณาการขอมูลของหนวยงานของรัฐใหสามารถติดตอ เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันได เพื่อประโยชนใน
การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล
นอกจากนี้ การบู รณาการฐานข อมู ลด านความมั่ นคงรวมกั บหน วยงานที่ เกี่ ยวข องโดยแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ ๓ คณะ ไดแก ๑) คณะอนุกรรมการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคงในการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต กํากับดูแลโครงการใน ๒ ระดับ ไดแก (๑) ระดับยุทธศาสตร โดยสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต (ตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) และ
(๒) ระดับยุทธการและยุทธวิธี โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ สวนหนา และกองทัพอากาศ
ดําเนินโครงการบูรณาการจัดทําฐานขอมูลกลางดานความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใตและโครงการถายภาพถาย
ทางอากาศพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ๒) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการจัดตั้งฐานขอมูลอัตลักษณ
บุคคลแหงชาติ ดําเนินโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลอัตลักษณบุคคลเพื่อจัดตั้งฐานขอมูลอัตลักษณ
บุคคลแหงชาติใหมีความชัดเจน เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ ๓) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทาง
การจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคง มีอํานาจหนาที่คือ (๑) ปรับปรุงรางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางแผน
ฐานข อมู ลด านความมั่ นคง โดยมี ผู แทนหน วยงานที่ เกี่ ยวของที่ รับผิดชอบด านนโยบายและเทคนิ ค และ (๒) ให จั ดทํ า
ราง Platform ฐานขอมูลดานความมั่นคง เพื่อรองรับการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคง และเสนอคณะทํางานฯ/
คณะอนุกรรมการฯ
การจัดเก็บขอมูลภาครัฐไดแบงพื้นที่การเก็บเพื่อใหเขากับความสําคัญของขอมูลตาง ๆ ที่จะตอง
เชื่อมโยงหรือบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ออกเปน ๓ กลุม ไดแก ๑) พื้นที่เก็บขอมูลของรัฐบาล (Government
Cloud) ที่จะใชเปนพื้นที่เก็บขอมูลขนาดใหญที่มีการเชื่อมโยงกันในหนวยงานภาครัฐทั้งหมด ๒) พื้นที่เก็บขอมูล
ของกระทรวง (Ministry Cloud) เปนพื้นที่เก็บขอมูลสําคัญที่จะรวมในแตละกระทรวง และ ๓) พื้นที่เก็บขอมูลของ
หนวยงานยอย (Agency Cloud) จะเปนพื้นที่เก็บขอมูลสําคัญที่รวมกันในแตละกรม กอง หรือสํานักโดยโครงสรางของพื้นที่
เก็บขอมูลนี้เปนการเริ่มตนสําหรับการจัดทําพื้นที่เก็บขอมูลของแตละหนวยงาน ซึ่งจะมีผูรับผิดชอบหลักคือ สํานักงาน
คณะกรรมการดิ จิทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคมแหงชาติ (สดช.) ซึ่งหนวยงานดานความมั่นคงก็จะไดนําตัวแบบ
ดังกลาวมาปรับใชในการเชื่อมโยงขอมูลดานความมั่นคง เพื่อการทํางานที่รวดเร็วและสรางความปลอดภัยใหกับประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําฐานขอมูลและการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงเกิดการใชประโยชน
จากขอมูลความมั่นคงแตละหนวยงานในการตอบสนองการดําเนินงานดานความมั่นคงของประเทศตามแผนแมบท
งานสภาความมั่นคงแห
่นคงแห่
งชาติจึงได
จึงจได้ัดทํจัาดแผนการบู
ท� ำ แผนปฏิรณาการข
บัติการด้อามูนล
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง ส�สําำ นั กงานสภาความมั
งชาติ
ดานความมั
่นคงอ(พ.ศ.
เพื่อสนั
สนุนการวางระบบบู
รณาการข
ลดนาการวางระบบบู
นความมั่นคงใหรมณาการข้
ีประสิทธิอภมูาพ
การบู
รณาการข้
มูลด้า๒๕๖๒
นความมั- ๒๕๖๕)
น่ คง ระยะที
่ ๑ บ(พ.ศ.
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
เพือ่ สนัอนมูสนุ
ล
บสนุน่ นคงให้
การแก
ขปญทหาความมั
่นคงทุ
กมินตการแก้
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ด้และสนั
านความมั
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ธิภาพและสนั
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๓.๑.๑ นิยามศัพท
“ความมั่นคงแหงชาติ”๑ หมายความวา ภาวะที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามตอเอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขต สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ความปลอดภัยของประชาชน การดํารงชีวิต
โดยปกติสุขของประชาชน หรือที่กระทบตอผลประโยชนแหงชาติหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งความพรอมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณตาง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ
“ขอมู ลด า นความมั่น คง”๒ หมายความวา ขอมูล ที่เกี่ยวของกับ ความมั่น คงของประเทศ
ควรไดรับการปกปองดวยมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด มีการเขารหัส และจํากัดสิทธิ์การเขาถึงอยางเขมงวด
เนื่องจากการรั่วไหลของขอมูลจะสรางความเสียหายตอประเทศเปนอยางมาก
“ระบบฐานขอมูลดานความมั่นคง” หมายความวา ระบบการจัดการขอมูลดานความมั่นคง
ระหวางผูใชงานกับขอมูลอิเล็กทรอนิค และการสรางกระบวนการรองขอของผูใชงานอันแสดงถึงการกระทํากับ
ขอมูลที่อยูในฐานขอมูล
๓.๑.๒ สภาพปญหาและบริบทการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคง
๑) ดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ปญหาและอุปสรรคของกฎหมายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ ประกอบดวย
๒ ประการสําคัญ ไดแก (๑) ขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎหมายมีอยู ๓ ลักษณะ กลาวคือ ขอมูลสาธารณะและขอมูล
ขาวสารของทางราชการ ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลความมั่นคงหรือขอมูลความลับที่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบ
หามเปดเผย และขอมูลที่มีกฎหมายหามเปดเผยขอมูล และ (๒) ปญหาในทางปฏิบัติ ไดแก เจาหนาที่ของรัฐ
ปฏิเสธการเขาถึงการเปดเผยขอมูล หรือการเชื่อมโยงขอมูล เพราะขาดความเขาใจในการแยกประเภทขอมูล หรือถือปฏิบัติ
ตามระเบียบของหนวยงานที่ตองมีคําขอหรือไดรับอนุมัติกอนจึงจะใหขอมูลได
อยางไรก็ตาม ปจจุบันพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใชบริการภาครัฐผานระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทําใหการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ
ในระยะตอไปเปดกวางมากขึ้น อาทิ มาตรา ๑๒ (๑) การจัดทําขอมูลในภารกิจใหอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล โดยสามารถ
แลกเปลี่ยนกับหนวยงานของรัฐแหงอื่นและนําไปประมวลผลตอไปได มาตรา ๑๒ (๒) การจัดทํากระบวนการหรือการดําเนินงาน
ทางดิจิทัล ใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงระหวางหนวยงานของรัฐแหงอื่นได และมาตรา ๑๓ ใหหนวยงานของรัฐ
จัดใหมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลที่มีการจัดทําและครอบครองตามที่หนวยงานของรัฐแหงอื่นรองขอ
ที่จะเกิดการบูรณาการรวมกัน เปนตน รวมทั้งมีธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance) เปนกรอบในการบริหาร
จัดการขอมูล
๑
๒

มาตรา ๔ ของพระราชบัญญัตสิ ภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

รางมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการออกแบบโครงสรางพื้นฐานทางดานสารสนเทศเพื่อการประมวลผลขอมูลภาครัฐ โดย
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายเพื่อใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ศูนยขอมูล (Data Center) และคลาวด
คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-
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๒) ดานนโยบาย
หนวยงานดานความมั่นคงไดใหความสําคัญกับการจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชขอมูลประเภทตาง ๆ
ในภารกิจของหนวยงานถึงแมจะมีความพยายามในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานแตยังคงเปนไปดวย
ความลาชาและขาดหนวยงานกลางดําเนินการที่ชัดเจน โดยปจจุบันขาดการกําหนด Platform การบูรณาการ
ขอมู ล ด า นความมั่ น คงเพื่ อเป น ตั ว กลางอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ย นและบูร ณาการเชื่อมโยงขอมูล
ในการดําเนินงานดานความมั่นคง (Data Exchange Platform) ดังนั้น ควรมีการออกแบบพิมพเขียว (Blueprint)
Platform การบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง เพื่อสนองตอบตอการกําหนดนโยบาย แผน และการปฏิบัติของหนวยงาน
ดานความมั่นคงในการปองกันและแกไขปญหาที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ ประกอบกับบางหนวยงานซึ่งเปนเจาของ
หนวยงานและแหลงตนทางของขอมูล (Data Owner and Data Source) ยังขาดความพรอมในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน อาทิ การขาดการบริหารจัดการขอมูลที่ดีจึงทําใหขอมูลที่จัดเก็บไมมีคุณภาพ
และไมทันสมัย และการขาดกรอบสถาปตยกรรมการบูรณาการขอมูลจึงทําใหไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรอบการใหบริ การขอมูลภาครัฐ ประกอบดวย ๖ สวน ที่จะสรางใหเกิดระบบนิเวศขอมูล
ที่สามารถถูกใชประโยชนรวมกันไดอยางเปนระบบ ดังนี้

ภาพที่ ๒ แนวคิดของการใหบริการขอมูลภาครัฐ (Government Data Service Framework)
๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการประมวลผลภาครัฐที่เหมาะสม มีประสิทธิผลในการใชงาน
ทั้งในมิติดานความตอเนื่องของบริการ การรักษาความปลอดภัย และการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลอยางเปนระบบ
ซึ่งสถาปตยกรรมโครงสรางพื้นฐานควรเปนแบบแบงปนที่ผูรับบริการมองเสมือนวาเปนโครงสรางเดียวที่ใชรวมกัน
ในขณะที่ทางกายภาพโครงสรางพื้นฐานเปนแบบกระจายที่มีการเชาใชคลาวดผสมกับการสรางดาตาเซนเตอร

-
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หนวยงานภาครัฐสามารถวางแผนการปรับโครงสรางพื้นฐานการประมวลผลที่เหมาะสมใหกับหนวยงานได โดยทําการวิเคราะห
ชองวาง (Gap Analysis) ตามแนวทางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนดขึ้น
การวางแผนและดําเนิน งานดานการพัฒ นาบุคลากรภาครั ฐ เพื่อเตรีย มความพรอ ม
สําหรับการประยุกตใชขอมูลในการวิเคราะหเพื่อวางแผนยุทธศาสตร การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การบริหารงาน
ของหน ว ยงานภาครั ฐ และการให บ ริ ก ารประชาชน โดยเน น การอบรมเพื่ อ พั ฒ นานั ก วิ เ คราะห ข อ มู ล
นั ก วิ ท ยาศาสตร ข อ มู ล และวิ ศ วกรข อ มู ล โดยอาศั ย ความร ว มมื อ กั บ เครื อ ข า ยมหาวิ ท ยาลั ย และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
๒. การสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐสามารถกํากับดูแลขอมูลของตนใหมีความถูกตอง ตรงกัน
สมบู ร ณ และทั น สมั ย รวมทั้ ง อยู ในสภาพที่ พร อมใช ง านโดยมี การกํา กับ ดูแ ลความปลอดภัย ของขอ มูล ให ไ ด
มาตรฐานตามชั้นความลับ เพื่อใหการใชประโยชนและการบริการขอมูลเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม
๓. การพัฒนาระบบรายการขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) โดยรวบรวม
รายละเอียดของขอมูล (Metadata) สําคัญจากหนวยงานภาครัฐทั้งหมดเพื่อจัดสรางเปนรายการจากนั้นพัฒนา
กลไกการสืบคนในมิติตาง ๆ เพื่อใหบริการการสืบคนขอมูล (Directory Service) โดยระบบรายการขอมูลและ
หนาจอสืบคนที่ใชงานงายจะเปนเสมือนสมุดหนาเหลือง (Yellow pages) สําหรับใหบุคลากรภาครัฐคนหา
แหลงขอมูลเพื่อใชประกอบการวิเคราะห หรือใหบริการไดอยางสะดวก รวมไปถึงการออกแบบเครื่องมือตาง ๆ
ที่หนวยงานภาครัฐตองใชในการกํากับดูแลและใหบริการขอมูลของหนวยงานไดอยางเปนระบบ
๔. การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อบริห ารจั ด การการเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ย นขอ มู ล
สําหรับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) และการใหบริการประชาชนแบบ One Stop Services
ของหนวยงานภาครัฐ โดยมีบริการพื้นฐาน เชน การยืนยันตัวตน การจํากัดสิทธิในการเขาถึงขอมูล บริการสงขอมูล
ขามหนวยงานผานระบบสารสนเทศ บันทึกธุรกรรม (Transaction) การเขาถึงขอมูลเพื่อเปนหลักฐาน และ
การบริการขอมูลประเภทอื่น
๕. การศึ ก ษากระบวนการทางกฎหมายและกฎกระทรวงต า ง ๆ รวมทั้ ง ศึ ก ษา
พระราชบัญญัติคุมครองสวนบุคคล และพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร เพื่อออกแบบ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อเอื้อใหเกิดประโยชนขอมูลและการบูรณาการขอมูลขามหนวยงานไดอยางเปนรูปธรรม
๖. เปาหมายระยะยาวของกรอบการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญภาครัฐนี้คือ การที่กระทรวง
รัฐวิสาหกิจ และสวนราชการทุกแหงมีศักยภาพในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล ไดอยางเปนระบบ รวมทั้ง
สามารถใชประโยชนขอมูลขนาดใหญและเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดการใหบริการ
ประชาชนที่มีประสิ ทธิ ภาพ พัฒ นาศักยภาพการแขงขัน ของอุตสาหกรรมโดยรวมและสรางใหเกิดการบริหาร
ราชการที่มีประสิทธิภาพ ตนทุนลดลง และเพิ่มความโปรงใสเปนธรรม
๓.๒ สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

-

๑๑ ๑๓

๓.๒.๑ วัตถุประสงค
๑) เพื่อกําหนดกรอบแนวนโยบายการจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคง
๒) เพื่อพัฒนาระบบขอมูลในการติดตาม วิเคราะห ประเมินสถานการณ เพิ่มศักยภาพ
ในการรับมือภัยคุกคาม ปองกันแกไข ระงับ ยับยั้งปญหาภัยคุกคามและภัยพิบัติ
๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานดานความมั่นคง
และหนวยงานที่สนับสนุนภารกิจดานความมั่นคงใหมีประสิทธิภาพ
๔) เพื่ อบริ หารจัดการขอมูลดานความมั่นคงที่ทันสมัย ถูกตอง และสมบูรณเพียงพอ
ที่จะใชในการแกไขปญหาความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒.๒ เปาหมายและตัวชี้วัด
๑) เปาหมาย
การมี ร ะบบฐานขอมูล และขอมูล ดานความมั่น คงที่ทัน สมัย ถูกตอง และสมบูร ณ
เพียงพอสามารถสนับสนุนกลไกการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงในระดับชาติ
๒) ตัวชี้วัด

ดานความมั่นคง

(๑) ระดับความสําเร็จการมีแผนฐานขอมูลดานความมั่นคง
(๒) ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบขอมูลดานความมั่นคงระหวางหนวยงาน
(๓) ระดับความสําเร็จการมีกลไกการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน

(๔) ระดับความสําเร็จการบริหารจัดการขอมูลดานความมั่นคงเพื่อประกอบการเสนอแนะ
นโยบาย/แผนและแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง

๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา
๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๑ นโยบายการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง
(๑) ศึ ก ษา ทบทวน ปรับ ปรุ ง นโยบาย แผน กฎ ระเบี ย บ ประกาศ คํา สั่ ง และ
แนวทางดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับฐานขอมูลดานความมั่นคง เพื่อเปนกรอบนโยบายหรือแนวทาง
การจัดทําฐานขอมูลดานความมั่นคงมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) รวมทั้งเกื้อหนุนการทํางานในเชิงบูรณาการ
ฐานขอมู ลด านความมั่น คง ตลอดจนมีกฎหมายที่คุมครองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยการประชุมหารื อ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนและจัดทําแผนรองรับใหมีความสอดคลองกันทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ
(๒) เสริมสรางและบูรณาการขอมูลรวมกันเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นความมั่นคง การดําเนินนโยบายและแผนงานดานความมั่นคง โดยประสาน

-

๑๒
๑๔ -

และบูรณาการการจัดทํารวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการตางประเทศ
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร ศู น ย อํ า นวยการรั ก ษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓) สนับสนุนการมีฐานขอมูลของหนวยงานที่สอดคลองกับสถานการณและสภาพปญหา
ด านความมั่ นคง เพื่อนําข อมู ลมาใช ในการบริหารจัดการเชิงปองกันและแก ไขปญหาที่ เกิดขึ้นตั้งแตก อนเกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุ โดยกําหนดประเภทของขอมูลที่จําเปนตองดําเนินการในจัดทําเปนฐานขอมูล
ดานความมั่นคงในแตละหวงเวลาที่ชัดเจน
(๔) กําหนดฐานขอมูลดานความมั่นคงในแตละประเภทและจัดการลําดับความเรงดวน
ในการจัดเก็บขอมูล ทั้งนี้ ฐานขอมูลที่จะดําเนินการตองมีการจัดชั้นความลับอยางเหมาะสมตามระเบียบและ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปดโอกาสใหผูที่ใชประโยชนจากฐานขอมูลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นตอไป
๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานความมั่นคง
(๑) พัฒ นาระบบฐานขอมูล ดานความมั่นคงทั้งในระดับ นโยบายและระดับ ปฏิ บั ติ
ที่เหมาะสมโดยใหความสําคัญกับการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห และนําขอมูลมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําประเภทบัญชีขอมูลดานความมั่นคง (ไมมีชั้นความลับ
และกํ า หนดชั้ น ความลั บ ) เพื่ อประโยชน ในการบริ ห ารจัด การภัย คุกคามหรื อ ป ญ หาที่ กระทบต อ ความมั่ น คง
ทุกรู ป แบบ โดยวางแผนและทํ า การแลกเปลี่ย นขอมูล กับ หนว ยงานที่ เกี่ย วขอ ง เพื่อ ใหขอมู ล มีความทัน สมั ย
โดยใชประโยชนจากชองทางการติดตอสื่อสารและการประสานงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๓) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา เครื่องมือ อุปกรณ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหกับ
หนวยงานที่มีหนาที่ดําเนินการในกิจการงานความมั่นคง โดยจัดทําแผนความตองการและแผนงบประมาณรองรับ
ในกรอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจน
(๔) พัฒนาและวางแผนโครงสรางอัตรากําลังและศักยภาพของบุคคลากรใหมีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คาตอบแทน แรงจูงใจ โดยวางแผนความตองการกําลังคน การจัดสรร
ทุนการศึกษา อบรม และการพัฒนาประสิทธิภาพกําลังคนในสาขาที่เกี่ยวของ อาทิ ผูบริหาร, Data Engineer,
Data Scientist, Data Visualizer รวมทั้งใหมุงเนนการพัฒนาการฝกอบรมในลักษณะ Project Based Learning
เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดจริงมากกวาเรียนรูจากทฤษฎี
ระหวางหนวยงาน

๓) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓ การดํ า เนิ น งานด า นเทคนิ ค เพื่ อ บู ร ณาการข อ มู ล

(๑) พั ฒ นาโครงสรางพื้น ฐานการจัด เก็บ และประมวลผลหน ว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง
ที่เหมาะสม มีประสิทธิผลในการใชงานทั้งในมิติการรักษาความปลอดภัย การจัดหมวดหมูขอมูล การแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงขอมูลอยางเปนระบบ
(๒) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล
สําหรับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) และการใหบริการสาธารณะสําหรับขอมูลทั่วไปแบบ
One Stop Services ของหนวยงานภาครัฐ โดยมีบริการพื้นฐาน เชน การยืนยันตัวตน การจํากัดสิทธิในการเขาถึง

-

๑๓ ๑๕

ขอมูล บริการสงขอมูลขามหนวยงานผานระบบสารสนเทศ บันทึกธุรกรรม (Transaction) การเขาถึงขอมูล
เพื่อเปนหลักฐาน และการบริการขอมูลประเภทอื่น เปนตน
(๓) พัฒนาระบบรายการขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) โดย
รวบรวมรายละเอีย ดของข อมู ล (Metadata) สําคัญ จากหนว ยงานภาครัฐทั้งหมดเพื่อจัดสรางเปน รายการ
(Catalog) โดยแบงจัดทําเปนระยะและพัฒนากลไกการสืบคนในมิติตาง ๆ และหนาจอสืบคนสําหรับบุคลากร
ภาครัฐ เพื่อใหประกอบการวิเคราะหรวมไปถึงการออกแบบเครื่องมือตาง ๆ ที่หนวยงานภาครัฐตองใชในการกํากับ
ดูแลบริหารขอมูลของหนวยงานไดอยางเปนระบบ
(๔) การจัดทําระบบวิเคราะหและจัดทํารายงาน เพื่อใหส อดคลองกั บ ขอเสนอ
Platform ดานความมั่นคงของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(๕) สนับสนุนการออกแบบตามกรอบแนวทางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกําหนดขึ้น (สถาปตยกรรมโครงสรางพื้นฐานแบบแบงปนที่ผูรับบริการมองเสมือนวาเปนโครงสรางเดียวที่ใชรวมกัน)
สวนทางกายภาพโครงสรางพื้นฐานเปนแบบกระจายที่มีการเชาใชคลาวดผสมกับการสรางดาตาเซนเตอร หนวยงานภาครัฐ
สามารถวางแผนการปรับโครงสรางพื้นฐาน การประมวลผลที่เหมาะสมใหกับหนวยงานได โดยทําการวิเคราะหชองวาง
(Gap Analysis)
ขอมูลดานความมั่นคง

๔) แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัด การแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการ

(๑) การบริห ารจัด การแผนปฏิ บัติ การด านการบู ร ณาการขอ มูล ดา นความมั่ น คง
ในระดับนโยบาย มอบให สภาความมั่นคงแหงชาติ (โดย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ : สมช.) เปนหนวย
รับผิดชอบ โดยใหแตงตั้งคณะกรรมการบูรการฐานขอมูลดานความมั่นคง โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายเพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคงใหเปนเอกภาพ
สําหรับการวิเคราะห คาดการณ วางแผนดานความมั่นคงสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี/ประธานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ ในการบริหารราชการแผนดินตลอดจนกํากับ ติดตามการดําเนินงานเรื่องดังกลาว
(๒) การอํ า นวยการและประสานการบู ร ณาการข อ มู ล ด า นความมั่ น คงในระดั บ
อํานวยการและประสานการปฏิบัติ มอบให กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปน
หนวยงานกลางรับผิดชอบทําหนาที่เปนศูนยกลางขอมูลดานความมั่นคง (Data Center) โดยประสานและ
บูรณาการขอมูลตลอดจนทําการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
(ศรชล.) หรือศูนยตาง ๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลเสนอสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงใหการสนับสนุนและนําเขาขอมูลแกกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
การตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหมีขอมูลที่ทันสมัย ถูกตอง และสมบูรณเพียงพอที่จะใชในการปองกัน
และแกไขปญหาความมั่นคงไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) กระทรวง/กรม ที่ เ กี่ย วข อ งในระดั บ ปฏิ บั ติ ส นั บ สนุ น ข อ มู ล และแลกเปลี่ ย น
เชื่อมโยงใหกับศูนยกลางขอมูลดานความมั่นคง สําหรับกระทรวง/กรม ที่เกี่ยวของกับขอมูลสถานการณทางทะเล
(นอกเหนือจาก ๖ หนวยงาน ไดแก กองทัพเรือ กองบังคับการตํารวจน้ํา กรมประมง กรมเจาทา กรมศุลกากร และ

-

๑๔
๑๖ -

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง) สนับสนุนขอมูลใหศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)
เพื่อประมวลผลกอนสงใหศูนยกลางขอมูลดานความมั่นคง (Big Data) ใชประโยชนตอไป
(๔) การอํานวยการและประสานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงในการรักษาความมั่นคง
ภายในประเทศ มอบให กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
โดยประสานกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค (กอ.รมน.ภาค) และกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด)
(๕) การอํานวยการและประสานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงในการรักษา
ความมั่ นคงทางทะเล มอบให ศู น ย อํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) เปน หนว ยงาน
รับผิดชอบดําเนินการรวมกับหนวยงานภายในศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของโดยประสานกับศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลภาค (ศรชล.ภาค) และศูนยอํานวยการ
รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลจังหวัด (ศรชล.จังหวัด) ทั้งนี้ ใหประสานกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรในฐานะหนวยงานกลางบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
(๖) การจัดทําขอมูลเพื่อการระดมสรรพกําลัง การกําลังสํารอง และการสัสดี มอบให
กระทรวงกลาโหม เปนหนวยงานหลักบูรณาการขอมูลภายในกระทรวงกลาโหมและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจการปองกันประเทศ
(๗) การสงเสริมความรวมมือ/ความตกลงเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หน วยงานสามารถจั ด ทํ า เป น บั น ทึ ก ความเข า ใจว า ด ว ยการเชื่ อ มโยงฐานข อ มู ล (Memorandum
of
Understanding : MOU) อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๘) การติดตามและประเมินผล มอบใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติรวมกับ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
(ศรชล.) รับผิดชอบดําเนินการ
๓.๒.๔ ปจจัยแหงความสําเร็จ
๑) นโยบายการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคงตองมีความตอเนื่อง โดยรัฐบาลใหการสนับสนุน
แผนปฏิ บั ติการด านการบู รณาการข อมู ลด านความมั่นคง รวมทั้ งใหการสนับสนุ นทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนงาน
อยางเปนรูปธรรม
๒) หนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงานใหความรวมมือในการเชื่อมตอและแบงปนขอมูล
ภายใน Platform ดานความมั่นคง รวมทั้งปรับปรุงระบบขอมูลใหมีความทันสมัยสามารถนํามาใชงาน เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานไดอยางทันทวงทีเมื่อเกิดสถานการณ
๓) การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร (Peopleware) ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความเชี่ยวชาญสอดคลองตามภารกิจที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีจํานวนเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน

-

๑๕ ๑๗

๓.๓ โครงการสําคัญ (สาระสําคัญ/หนวยดําเนินการ/กรอบเวลาดําเนินการ)
๓.๓.๑ โครงการบูรณาการขอมูลดานการเตรียมพรอมแหงชาติ
๑) สาระสํา คัญ การจัด ทําระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพื่อสนั บสนุน การพั ฒนา
ศักยภาพระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนขอมูลดานความมั่นคงระหวาง
หนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมของชาติ เพื่อใหเกิดระบบการเตรียมพรอมที่มีศักยภาพ
สามารถจัดการกับภาวะไมปกติและจัดการความเสี่ยงไดอยางบูรณาการ นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลของระบบดังกลาว
๒) หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย (กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานอื่น ๆ
๓) โครงการ/ระบบ/ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของที่รวมบูรณาการ
กลาโหม)
กําลังกลาโหม)

(๑) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการระดมสรรพกําลัง (กรมการสรรพกําลัง
(๒) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกําลังสํารองและการสัสดี (กรมการสรรพ

(๓) ระบบบริหารจัดการขอมูลในภาวะวิกฤติ (Crisis Information Management
System) (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๔) กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๓.๓.๒ โครงการบูรณาการขอมูลดานการบริหารจัดการชายแดน
๑) สาระสําคัญ การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
ชายแดนดานความมั่นคง โดยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลความมั่นคงระหวางหนวยงาน
ที่มีภารกิจบริหารจัดการชายแดน เพื่อบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนรวมกันในทุกระดับ
ทั้งในภาวะสถานการณปกติและสถานการณวิกฤติ รวมทั้งทําใหพื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถ
รองรั บ ป ญ หาความมั่ น คงในรู ป แบบต า ง ๆ นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญ กับ การเพิ่มประสิทธิ ภ าพของระบบ
ฐานขอมูลและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลของระบบดังกลาว
๒) หน วยงานหลั ก ที่ เกี่ ยวข อง กระทรวงกลาโหม (กองบั ญ ชาการกองทั พไทย
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครองและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการตางประเทศ (กรมการกงสุล) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สํานักงานตรวจคนเขาเมือง) และสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ

-

๑๘ ๑๖

๓) โครงการ/ระบบ/ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของที่รวมบูรณาการ
CENTER) (กรมการปกครอง)

(๑) ระบบการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (LINKAGE
(๒) ระบบการเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร (IKNO) (กรมการปกครอง)
(๓) ฐานขอมูลการตรวจลงตรา (กรมการกงสุล)
(๔) ฐานขอมูลหนังสือเดินทาง (กรมการกงสุล)
(๕) ฐานขอมูลสินคาเขา - ออก และฐานขอมูลของตองหาม - ของตองจํากัด

(กรมศุลกากร)

(๖) ฐานขอมูลทะเบียนรถ (กระทรวงคมนาคม)
นําเขาสูงสุด) (กรมศุลกากร)

(๗) สถิติการคาชายแดน (มูลคาการคาชายแดน ประเภทสินคาที่มีการสงออก (๘) ขอมูลแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา (กระทรวงแรงงาน)
(๙) ขอมูลการเดินทาง (สํานักงานตรวจคนเขาเมือง)
(๑๐) ขอมูลการขออยูตอ (สํานักงานตรวจคนเขาเมือง)
(๑๑) ขอมูลบุคคลตองหาม (สํานักงานตรวจคนเขาเมือง)
๔) กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

๓.๓.๓ โครงการบูรณาการขอมูลดานการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
๑) สาระสําคัญ การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการปองกันและ
แกไขปญหาดานการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลตามภารกิจของหนวยงานใหเปนระบบที่ตอบสนองตอการใช
งานทั้งภายในพื้นที่ทะเลอาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ สําหรับการแลกเปลี่ยนและใชประโยชนขอมูลรวมกัน
ระหวางหนวยงานที่ปฏิบัติงานกับหนวยงานระดับนโยบายสวนกลางไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ มีการเชื่อมโยงฐานขอมูล
สําคัญระหวางหนวยงานในพื้นที่และหนวยงานสวนกลางในดานขอมูลดานแหลงทรัพยากรทางทะเล การผานนานน้ําไทย
ของเรือธงประเทศไทยและธงตางประเทศ การเคลื่อนยายถิ่นฐานแบบไมปกติและการกระทําที่จะเปนอาชญากรรม
ทางทะเลที่สงผลตอการสนับสนุนการตกลงใจในระดับนโยบายและมีการเพิ่มขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการใหสามารถรองรับภารกิจงานบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง
ดังกลาว
๒) หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการตางประเทศ (กรมการกงสุล) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง) และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

-

๑๙
๑๗ -

๓) โครงการ/ระบบ/ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของที่รวมบูรณาการ
(๑) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.)
(๒) ระบบแกปญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
(IUU) (กรมประมง)
(๓) การจัดทําขอมูลและฐานขอมูลเรือ (ศรชล./กรมเจาทา/กรมประมง)
(๔) การจัดระเบียบการเขา - ออกทางทะเล (ศรชล./กรมเจาทา/กรมประมง)
(๕) ขอมูลทะเบียนเรือไทย (กระทรวงคมนาคม)
๔) กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๓.๓.๔ โครงการบูรณาการขอมูลดานปญหาอาชญากรรมขามชาติและการกอการราย
๑) สาระสําคัญ การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการปองกันและ
แกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติตามภารกิจของหนวยงานใหเปนระบบที่ตอบสนองตอการใชงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ พรอมทั้งเชื่อมโยงและใชประโยชนขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการรวบรวม วิเคราะห และนําขอมูลมาใชในการปองกัน
และแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ
๒) หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการตางประเทศ (กรมการกงสุล) สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการป องกั นและ
ปราบปรามยาเสพติด และหนวยงานอื่น ๆ
๓) โครงการ/ระบบ/ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของที่รวมบูรณาการ
(๑) ระบบฐานขอมูลอาชญากรรมและอาชญากรรมขามชาติขององคการตํารวจ
สากล “I-24/7” (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
(กรมการกงสุล)

(๒) ฐานขอมูลรายการประวัติหนังสือเดินทางและฐานขอมูลการตรวจลงตรา
(๓) ฐานขอมูลผูตองขัง (กระทรวงยุตธิ รรม)
(๔) ฐานขอมูลกลุมตอตานประเทศเพื่อนบาน (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)

(๕) ฐานขอ มูล กลุม องคก ารพัฒ นาเอกชนตางประเทศที่ไ ดรับ อนุ ญาตใหตั้ ง
สํานักงานในประเทศหรือดําเนินงานในประเทศไทย (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
(๖) ฐานขอมูลการตรวจสอบพฤติการณบุคคล (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
(สํานักงานตํารวจแหงชาติ)

(๗) ฐานขอมูลตรวจสอบประวัติบุคคลตางดาวที่เกี่ยวของกับการกอการรายสากล

-

๑๘
๒๐ -

(๘) ฐานขอมูลนักรบตางชาติ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
(สํานักงานตํารวจแหงชาติ)

(๙) ฐานขอมูลบุคคลกลุมบุคคลสนับสนุนทางการเงินใหกับองคกอการรายสากล
(๑๐) ฐานขอมูลการเดินทางเขาออกประเทศไทย (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
(๑๑) ฐานขอมูลการขอสัญชาติไทยของชาวตางชาติ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
(๑๒) ฐานขอมูลการขอวีซาเขาประเทศไทย (กรมการกงสุล/สํานักงานตรวจคนเขาเมือง)

(สํานักงานตํารวจแหงชาติ)

(๑๓) ระบบการสืบคนขอมูลหมายจับในรูปแบบเว็บเซอรวิส (Web Service)

(๑๔) ระบบการบู ร ณาการฐานข อ มู ล ประชาชนและการบริ ก ารภาครั ฐ
(LINKAGE CENTER) (กรมการปกครอง)
(๑๕) ระบบการเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร (IKNO) (กรมการปกครอง)
(๑๖) ระบบการตรวจพิสูจนยืนยันตัวตนดวยลายพิมพนิ้วมือ (AFIS) (กรมการปกครอง)
(๑๗) ระบบการตรวจพิสูจนยืนยันตัวตนดวยภาพ (Face Recognition) (กรมการปกครอง)
(๑๘) ขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามมติหรือประกาศภายใตคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UN list) และขอมูลรายชื่อที่ถูกกําหนดที่ศาลแพงมีคําสั่ง (Thai List) (สํานักงาน ปปง.)
(๑๙) ขอมูลหมายจับตํารวจสากล (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
๔) กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๓.๓.๕ โครงการบูรณาการขอมูลดานปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
๑) สาระสําคัญ มุงเนนการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการแกไข
ป ญ หาด า นการหลบหนี เ ข า เมื อ งหรื อ การเข า เมื อ งแบบผิ ด กฎหมายตามภารกิ จ ของหน ว ยงานให เ ป น ระบบ
ที่ตอบสนองตอการใชงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ สําหรับการแลกเปลี่ยนและใชประโยชนขอมูลรวมกัน
ระหวางหนวยงานที่ปฏิบัติงานกับหนวยงานระดับนโยบายสวนกลางไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลสําคัญระหวางหนวยงานในพื้นที่และหนวยงานสวนกลางในดานการหลบหนีเขาเมือง การเขาเมืองแบบผิด
กฎหมายที่สามารถสนับสนุนการตกลงใจในระดับนโยบายและมีการเพิ่มขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการใหสามารถรองรับภารกิจงานบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง
ดังกลาว
๒) หน ว ยงานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข อ ง กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สํานักงานตรวจคนเขาเมือง) กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการตางประเทศ
(กรมการกงสุล) และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

-

๑๙ ๒๑

๓) โครงการ/ระบบ/ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของที่รวมบูรณาการ
เครือขาย (Network) (กอ.รมน.)

(๑) ระบบแจงเตือนและระบบเฝ าตรวจทั้ งทางบกและทางทะเลในลักษณะ

(๒) การจัดทําระบบฐานขอมูล ผูห ลบหนีเขาเมือง คนตางดาว ระหวางสว น
ราชการ โดยจําแนกกลุมเปาหมาย ๔ กลุม ไดแก (๑) กลุมที่มีปญหาสถานะทางทะเบียน (๒) กลุมแรงงานตางดาวผิด
กฎหมาย (๓) กลุมผูหลบหนีเขาเมืองกลุมเฉพาะ อาทิ โรฮีนยา เกาหลีเหนือ และ (๔) กลุมผูหลบหนีเขาเมืองกลุมอื่น ๆ
(กอ.รมน.)
(๓) ขอมูลที่พักแรมและคนเขาเมือง (กอ.รมน.)
๔) กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๓.๓.๖ โครงการบูรณาการขอมูลดานอัตลักษณ
๑) สาระสําคัญ การจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการบูรณาการ
ขอมูลอัตลักษณบุคคลของประเทศใหเปนมาตรฐานเดียวกัน มีความถูกตองแมนยํา และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
รวมกันภายใตระบบความปลอดภัยขอมูลอัตลักษณบุคคลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสนับสนุนกระบวนการ
ยุติธรรมไดอยางเปนธรรมและรวดเร็ว
๒) หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงมหาดไทย สํ านั กงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กรมการกงสุล กรมการปกครอง และหนวยงานอื่นๆ
๓) โครงการ/ระบบ/ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของที่รวมบูรณาการ
(๑) ระบบฐานขอมูลดีเอ็นเอ (กระทรวงยุตธิ รรม)
(๒) ระบบฐานขอมูลลายพิมพนิ้วมือ (กระทรวงยุตธิ รรม)
(๓) ระบบฐานขอมูลคนหายและศพนิรนาม (กระทรวงยุตธิ รรม)
(๔) ระบบฐานขอมูลการตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร (กระทรวงยุตธิ รรม)
Center) (กระทรวงยุตธิ รรม)

(๕) ระบบศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange

(๖) ระบบการตรวจพิ สู จ น ยื น ยั น ตั ว ตนด ว ยลายพิ ม พ นิ้ ว มื อ (Automated
fingerprint identification systems : AFIS) (กรมการปกครอง)
(กรมการปกครอง)

(๗) ระบบการตรวจพิสูจนยืนยันตัวตนดวยภาพใบหนา (Face Recognition)
(๘) ฐานขอมูลดานนิติวิทยาศาสตร (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
๔) กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

-

๒๐
๒๒ -

๓.๓.๗ โครงการบูรณาการฐานขอมูลดานการแกไขปญหาพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
๑) สาระสํา คัญ การจัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่ส นับ สนุนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ตามภารกิจของหนวยงานใหเปนระบบที่ทันสมัยพรอมใชงานไดทุกสถานการณ พรอมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลดานความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใตสําหรับการแลกเปลี่ยนและใชประโยชน
ข อมู ล ร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานในระดั บ พื้น ที่กั บ หนว ยงานระดั บ นโยบายในส ว นกลางไดอยา งรวดเร็ว และ
ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงฐานขอมูลสําคัญระหวางหนวยงานในพื้นที่และหนวยงานสวนกลางใหสามารถ
สนับสนุนการตกลงใจในระดับนโยบาย และมีความพรอมสําหรับการบัญชาการเหตุการณท้ังในสถานการณปกติและ
สถานการณฉกุ เฉิน
๒) หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ กระทรวงยุติธรรม กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต กรมการปกครอง กองทัพอากาศ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานอื่น ๆ
๓) โครงการ/ระบบ/ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของที่รวมบูรณาการ
(๑) โครงการบูรณาการจัดทําขอมูลกลางความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต (กอ.

รมน.)

(๒) โครงการถายภาพถายทางอากาศสนับสนุนการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต (กองทัพอากาศ)
(๓) ระบบฐานขอมูล Crimes (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)
ภาคใต (สํานักงานตํารวจแหงชาติ)

(๔) ขอมูล พิมพล ายนิ้ว มือ ฝามือ สัน มือ ของบุคคลพน โทษจังหวัดชายแดน

๔) กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๓.๓.๘ โครงการบูรณาการขอมูลดานการขาว
๑) สาระสําคัญ การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการขาว เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
มาสนับสนุนการดําเนินการงานภายในของศูนยประสานขาวกรองแหงชาติทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
เพิ่มศักยภาพการทํางาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน เปนศูนยกลางขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูล
ขาวสาร การติดตอสื่อสารขอมูลตาง ๆ
๒) หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ หนวยงานในประชาคมขาวกรอง
๓) โครงการ/ระบบ/ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของที่รวมบูรณาการ
• โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการขาว (สขช.)

๔) กรอบระยะเวลาดําเนินการ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
๓.๓.๙ โครงการบูรณาการขอมูลดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

-

๒๑ ๒๓

๑) สาระสําคัญ พัฒนาระบบฐานขอมูลของประเทศไทยดานการดําเนินคดี และ
การชว ยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยตามภารกิจของ
หนวยงานที่เกี่ ยวของ โดยใหการจัดเก็บ และการใชขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในระดับ หนวยงานและ
ภาพรวมของประเทศ และเพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางยั่งยืน
รวมทั้งเพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบายของประเทศไทย ดานการดําเนินคดีและบังคับใชกฎหมาย และการคุมครอง
ชวยเหลือผูเสียหาย
๒) หน ว ยงานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข อ ง กระทรวงยุ ติ ธ รรม สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ
สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม สํ า นั ก งานป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมการปกครอง และสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
๓) โครงการ/ระบบ/ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของที่รวมบูรณาการ
ผูเสียหายจากการคามนุษย

• ระบบฐานข อ มู ล ของประเทศไทยด า นการดํ า เนิ น คดี และการช ว ยเหลื อ

๔) กรอบระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2563 - 2567)
๓.๓.๑๐ โครงการบูรณาการขอมูลดานอื่น ๆ
๑) สาระสําคัญ
๒) หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ
๓) โครงการ/ระบบ/ขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของที่รวมบูรณาการ
๔) กรอบระยะเวลาดําเนินการ
---------------------------------------------

ผนวก ก

บัญชีข้อมูลด้านความมั่นคงของหน่วยงาน
โครงสร้างบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคงของหน่วยงาน แบ่งเป็นกลุ่มหรือประเภทตามหน่วยงานต่าง ๆ
ประเภทข้อมูล/หน่วยงาน

คาอธิบายข้อมูล

๑. ข้อมูลด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
๑.๑ กระทรวงกลาโหม
๑) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการระดมสรรพกาลัง
๒) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกาลังสารองและการสัสดี
๑.๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ระบบบริหารจัดการข้อมูลในภาวะวิกฤติ (Crisis Information Management System)
๒. ข้อมูลด้านการบริหารจัดการชายแดน
๒.๑ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
๑) ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (LINKAGE CENTER)
๒) ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร (IKNO)
๒.๒ กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล)
๑) ฐานข้อมูลการตรวจลงตรา
๒) ฐานข้อมูลหนังสือเดินทาง
๒.๓ กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
๑) ฐานข้อมูลสินค้าเข้า - ออก และฐานข้อมูลของต้องห้าม - ของต้องจากัด
๒) สถิติการค้าชายแดน (มูลค่าการค้าชายแดน ประเภทสินค้าที่มีการส่งออก - นาเข้าสูงสุด)
๒.๔ กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน)
 ข้อมูลแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา

-๒ประเภทข้อมูล/หน่วยงาน

คาอธิบายข้อมูล

๒.๕ กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
 ฐานข้อมูลทะเบียนรถ
๒.๖ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๑) ข้อมูลการเดินทาง
๒) ข้อมูลการขออยู่ต่อ
๓) ข้อมูลบุคคลต้องห้าม
๓. ข้อมูลด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๓.๑ ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๑) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล
๒) การจัดทาข้อมูลและฐานข้อมูลเรือ
๓) การจัดระเบียบการเข้า - ออกทางทะเล
๓.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง)
๑) ระบบแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)
๒) การจัดทาข้อมูลและฐานข้อมูลเรือ
๓) การจัดระเบียบการเข้า - ออกทางทะเล
๓.๓ กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า)
๑) ข้อมูลทะเบียนเรือไทย
๒) การจัดทาข้อมูลและฐานข้อมูลเรือ
๓) การจัดระเบียบการเข้า - ออกทางทะเล
๔. ข้อมูลด้านปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
๔.๑ สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑) ระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติขององค์การตารวจสากล “I-24/7”

-๓ประเภทข้อมูล/หน่วยงาน
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๒) ระบบการสืบค้นข้อมูลหมายจับในรูปแบบเว็บเซอร์วิส (Web Service)
๓) ฐานข้อมูลกลุ่มต่อต้านประเทศเพื่อนบ้าน
๔) ฐานข้อมูลกลุ่มองค์การพัฒนาเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งสานักงานในประเทศหรือ
ดาเนินงานในประเทศไทย
๕) ฐานข้อมูลการตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล
๖) ฐานข้อมูลตรวจสอบประวัติบุคคลต่างด้าวที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล
๗) ฐานข้อมูลนักรบต่างชาติ
๘) ฐานข้อมูลบุคคลกลุ่มบุคคลสนับสนุนทางการเงินให้กับองค์ก่อการร้ายสากล
๙) ฐานข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศไทย
๑๐) ฐานข้อมูลการขอสัญชาติไทยของชาวต่างชาติ
๑๑) ข้อมูลหมายจับตารวจสากล

๔.๒ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
 ฐานข้อมูลการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย
๔.๓ กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล)
๑) ฐานข้อมูลรายการประวัติหนังสือเดินทางและฐานข้อมูลการตรวจลงตรา
๒) ฐานข้อมูลการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย
๔.๔ กระทรวงยุติธรรม
 ฐานข้อมูลผู้ต้องขัง
๔.๕ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
๑) ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (LINKAGE CENTER)
๒) ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร (IKNO)
๓) ระบบการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ (AFIS)
๔) ระบบการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยภาพ (Face Recognition)
๔.๖ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
(UN list) และข้อมูลรายชื่อที่ถูกกาหนดที่ศาลแพ่งมีคาสั่ง (Thai List)

-๔ประเภทข้อมูล/หน่วยงาน
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๕. ข้อมูลด้านปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

๑) ระบบแจ้งเตือน และระบบเฝ้าตรวจทั้งทางบกและทางทะเลในลักษณะเครือข่าย (Network)
๒) การจัดทาระบบฐานข้อมูลผู้หลบหนีเข้าเมือง คนต่างด้าวระหว่างส่วนราชการ โดยจาแนกกลุ่มเป้าหมาย
๔ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน (๒) กลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (๓) กลุ่มผู้หลบหนี
เข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ อาทิ โรฮีนจา เกาหลีเหนือ และ (๔) กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มอื่น ๆ
๓) ข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง

๖. ข้อมูลด้านอัตลักษณ์
๖.๑ กระทรวงยุติธรรม
๑) ระบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอ
๒) ระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ
๓) ระบบฐานข้อมูลคนหายและศพนิรนาม
๔) ระบบฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
๖.๒ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
๑) ระบบการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ (Automated fingerprint identification
systems : AFIS)
๒) ระบบการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยภาพใบหน้า (Face Recognition)
๖.๓ สานักงานตารวจแห่งชาติ
 ฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์
๗. ข้อมูลด้านการแก้ไขปัญหาพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๗.๑ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 โครงการบูรณาการจัดทาข้อมูลกลางความมั่นคง จชต.

-๕ประเภทข้อมูล/หน่วยงาน
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๗.๒ กระทรวงกลาโหม (กองทัพอากาศ)
 โครงการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศสนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง จชต.
๗.๓ สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑) ระบบฐานข้อมูล Crimes
๒) ข้อมูลพิมพ์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ สันมือ ของบุคคลพ้นโทษ จชต.
๗.๔ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑) โครงการแผ่นดินเดียวกัน (การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้)
๒) โครงการส่งเสริมการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (เด็กในบริบทโยกย้ายถิ่นฐาน)
๘. โครงการบูรณาการข้อมูลด้านการข่าว
สานักข่าวกรองแห่งชาติ
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว
๙. โครงการบูรณาการข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 ระบบฐานข้อมูลของประเทศไทยด้านการดาเนินคดี และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
๑๐. โครงการบูรณาการข้อมูลด้านอื่น ๆ
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โดย
คณะทํางานดานเทคนิคจัดทํา Platform ดานความมั่นคง
๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒

สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร

๑

บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ ความเปนมา
๑.๑.๑ แนวความคิดการนําระบบบิ๊กดาตามาใหบริการขอมูลภาครัฐ
๑.๑.๒ การบูรณาการขอมูลและประยุกตใชระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง
๑.๒ วัตถุประสงคการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาเพื่อความมั่นคง
๑.๓ เปาหมายในการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง
๑.๔ ตัวชีว้ ัดความสําเร็จในการพํพัฒนา
นาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง

๕
๕
๕
๗
๘
๘
๙

บทที่ ๒ แนวทางการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง
๒.๑ แนวคิดในการพัฒนาระบบบิ๊กดาตา
๒.๒ แผนการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง

๑๐
๑๐
๑๒

๑๔
บทที่ ๓ การพัฒนาบิ๊กดาตาดานความมั่นคงระยะที่ ๑ (ปที่ ๑)
๑๕
๑๕
๓.๑ วัตถุประสงคโครงการ
๑๖
๑๕
๓.๒ แผนการดําเนินการ
๑๖
๓.๓ รายละเอียดการพัฒนาระบบตามแผนการดําเนินการในระยะที่ ๑ (ปที่ ๑)
๑๗
๑๖
๓.๓.๑ ระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม (Big Data Platform)
๑๗
๑๖
๓.๓.๒ ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล (Big Data Security)
๑๙
๑๘
๓.๓.๓ ระบบบริหารจัดการขอมูล (Data Management System)
๒๒
๒๐
๓.๓.๔ ระบบวิเคราะหขอมูลและทํารายงาน (Data Analytics and Visualization) ๒๕
๒๘
๓.๓.๕ ระบบวิเคราะหและแจงเตือนเพื่อความมั่นคงแหงชาติ ๓๖๐° (National Security
Analytics and Notiﬁcations 360°)
๒๙
๒๖
๓.๓.๖ การฝกอบรมบุคลากร (Big Data Training)
๓๑
๒๘
๓.๔ สรุป กิจกรรม ผลลัพธ และงบประมาณของโครงการ
๓๔
๓๑
บทที่ ๔ การพัฒนาบิ๊กดาตาดานความมั่นคงระยะที่ ๒ (ปที่ ๒)
๔.๑ วัตถุประสงคโครงการ
๔.๒ รายละเอียดการพัฒนาระบบตามแผนการดําเนินการในระยะที่ ๒ (ปที่ ๒)
๔.๒.๑ โครงสรางพื้นฐานระบบบิ๊กดาตา (Big data infrastructure)
๔.๒.๒ Digital Transformation
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๓๔
๓๗
๓๗
๓๔
๓๗
๓๔
๓๘
๓๕
๔๐
๓๖

๔.๒.๓ Master Data Management
๔.๒.๔ Data Governance
๔.๓ สรุป กิจกรรม ผลลัพธ และงบประมาณของโครงการ
บทที่ ๕ การพัฒนาบิ๊กดาตาดานความมั่นคงระยะที่ ๓ (ปที่ ๓)
๕.๑ วัตถุประสงคของโครงการ
๕.๒ รายละเอียดการพัฒนาระบบตามแผนการดําเนินการในระยะที่ ๓ (ปที่ ๓)
๕.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอรมการเชื่อมโยงขอมูลแบบสมบูรณ (Fullyintegrated Big Data Platform)
๕.๒.๒ Enterprise Data service and sharing using ESB
๕.๒.๓ Enterprise Data Governance for High Reliability & Availability Data
Interchange
๕.๒.๔ Data integration for unstructured and real-time data
๕.๓ สรุป กิจกรรม ผลลัพธ และงบประมาณของโครงการ

๓๗
๔๑
๔๒
๓๘
๔๕
๔๑
๔๗
๔๓
๔๗
๔๓
๔๗
๔๓
๕๑
๔๓
๔๘
๔๔
๔๘
๔๕
๔๙
๔๕
๕๐
๔๖

๔๗
บทที่ ๖ การพัฒนาบิ๊กดาตาดานความมั่นคงระยะที่ ๔ (ปที่ ๔)
๕๒
๔๗
๖.๑ วัตถุประสงคโครงการ
๕๒
๖.๒ รายละเอียดการพัฒนาระบบตามแผนการดําเนินการในระยะที่ ๔ (ปที่ ๔)
๕๒
๔๗
๖.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบระบบขอมูลความมั่นคงอัจฉริยะ (National Security Data
๔๗
Intelligence)
๕๖
๔๘
๖.๒.๒ AI and Machine Learning
๕๓
๔๘
๖.๒.๓ Data Intelligence
๕๔
๔๘
๖.๒.๓.๑ การปฏิบัติการดานขอมูล (Information Operations)
๕๔
๔๘
๖.๒.๓.๒ การสั่งการและควบคุม (Command and Control)
๕๔
๔๙
๖.๒.๓.๓ ระบบการเฝาระวังภัย (Surveillance System)
๕๔
๖.๒.๓.๔ ระบบการตรวจพบคนหา (Detection System)
๕๔
๔๙
๖.๓ สรุป กิจกรรม ผลลัพธ และงบประมาณของโครงการ
๕๕
๔๙
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ภาคผนวก
ผนวก ก รายการคุณลักษณะเฉพาะของระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม
๕๖
๕๐
ผนวก ข รายการคุณลักษณะเฉพาะของระบบบริหารขอมูลขนาดใหญ
๖๑
๕๔
ผนวก ค รายการคุณลักษณะเฉพาะของระบบ Data Visualization
๖๘
๖๐
ผนวก ง รายการคุณลักษณะเฉพาะ ของระบบแสดงผลการวิเคราะหและแจงเตือนเพื่อความมั่นคง
๖๓
แหงชาติ ๓๖๐° (National Security Analytics and Notiﬁcations 360°)
๗๒
ผนวก จ รายการขอมูลดานความมั่นคง และขอมูลที่เกี่ยวของกับความมั่นคง ที่ไดจัดเก็บ/มีแผนที่จะ
๖๕
จัดเก็บ ในระบบฐานขอมูลของ หนวยงานตางๆ ในขั้นต้น
๗๔
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บทสรุปผูบริหาร
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) สําหรับใชเปนกรอบแนวทางในการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง ใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาความมั่นคงไดทุกมิติและทุกรูปแบบ ตามที่ยุทธศาสตรชาติดาน
ความมั่ น คง และแผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ประเด็ น ความมั่ น คง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให
ความสําคัญ โดยกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาออกเปน ๔ แนวทาง ดังนี้
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ นโยบายการบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การดําเนินงานดานเทคนิคเพื่อบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง
การดําเนินการตามแนวทางดังกลาว ไดใหความสําคัญกับการจัดทํา Big Data ดานความมั่นคง ซึ่ง
มุงเนน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการจัดเก็บและประมวลผลหนวยงานที่เกี่ยวของที่เหมาะสม การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสําหรับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
การพัฒนาระบบรายการขอมูลภาครัฐ และการจัดทําระบบวิเคราะหและจัดทํารายงาน ภายใตกรอบ แนวคิด
ของการใหบริการขอมูลภาครัฐ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนดขึ้น โดยมี กอ.รมน. เปน
หนวยงานกลางทําหนา ที่เปน ศูนยกลางขอมูลดานความมั่นคง (Data Center) ซึ่งรับผิดชอบการประสานและ
บูรณาการขอมูล ตลอด จนเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลเสนอสภาความ
มั่นคงแหงชาติ
ในสวนของการดําเนินงานในการพัฒนาระบบ Big Data ดานความมั่นคง เพื่อรองรับแนวทางการ
พัฒนาตามที่กําหนดใน แผนปฏิบัติการดานการบูรณาการขอมูลดานความมั่นคง ควรตองมีการพัฒนาใน ๔
ระบบ ไปพรอม ๆ กัน เพื่อใหสามารถรองรับงานในอนาคตไดอยางออนตัว และมีการพัฒนาทั้งระบบแบบ
ยั่งยืน ซึ่งประกอบดวย
๑) ระบบบิ๊ ก ดาต า แพลตฟอร ม (Big data platform) เป น โครงสร า งพื้ น ฐานในด า น
ฮารดแวรและซอฟทแวร รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย สําหรับเปนเครื่องมือในการจัดเก็บและประมวลผล
ขอมูลขนาดใหญ ซึ่งจะเปนโครงสรางพื้นฐานสําหรับสนับสนุนงานในระบบอื่นๆ ทั้งระบบบริหารจัดการขอมูล
(Data management system) และระบบวิเคราะหและทํารายงาน (Data analytics and visualization)
๒) ระบบบริหารจัดการขอมูล (Data management system) เปนเครื่องมือชวยใหการ
บริหารจัดการกับขอมูลขนาดใหญ ใหมีการจัดเก็บอยางมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการบัญชีขอมูล (Data
catalog managment) และระบบธรรมาภิบาลขอมูล (Data governance system) เพื่อใหขอมูลมีความ
พรอมสําหรับนําไปใชในการวิเคราะหและทํารายงานไดอยางถูกตอง และเปนไปตามมาตรฐานสากล
๓) ระบบวิเคราะหขอมูล (Data analytics and visualization system) เปนเครื่องมือ
สําหรับนักวิเคราะหขอมูลหรือนักวิทยาศาสตรขอมูล ใหสามารถวิเคราะหขอมูลและทํารายงานแบบ dashboard
หรือ mobile application เพื่อสนับสนุนผูใชงานในระดับตางๆ
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๑

๔) ระบบการฝกอบรบมบุคลากรดานบิ๊กดาตา (Big data training) ใหบุคลากรดานความมั่ง
คงทุกระดับ มีความรูและทักษะในการทํางานดานบิ๊กดาตา รวมทั้งสามารถพัฒนาตอยอดระบบไดอยางยั่งยืน
จากการประเมินในขั้นตน การพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมงานทั้ง ๔ ระบบ
ดังกลาว เปนงานที่ตองกระทําโดยตอเนื่อง เปนระยะเวลไมนอยกวาสี่ป ระบบจึงจะมีความพรอมที่จะนําไปสู
การใหบริการขอมูลอัจฉริยะในดานความมั่งคงแหงชาติไดอยางเต็มรูปแบบ โดยในระยะที่ ๑ จะเริ่มตนพัฒนา
ทั้ง ๔ ระบบไปพรอมกัน โดยมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนาระบบนํารองที่เห็นผลในเวลา
อั น สั้ น (Quickwin) ในระยะที่ ๒ จะยกระดั บ ของบิ๊ กดาตา แพลตฟอร ม ให เ ปน ระดั บ องค ก ร (Enterprise
Platform) และเพิ่มระบบสํารอง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลชั้นสูง โดยเริ่มนําระบบ AI
และ Machine Learning มาชวยในการวิเคราะหขอมูล ในระยะที่ ๓ จะมุงไปสูการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูลโดยสมบูรณ (Fully-Integrated Platform) โดยมีการใชระบบ AI และ Machine Learning สนับสนุน
การวิเคราะหขอมูล สําหรับในระยะที่ ๔ จะเปนการพัฒนาในทุกดานโดยสมบูรณ รองรับการเปนศูนยบริการ
ขอมูลอัจฉริยะดานความมั่งคงแหงชาติ (National Data Intelligence)

แผนการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง (ระยะเวลา ๔ ป)
การพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคงในปที่ ๑

๑) ระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม มุงเนนการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรมพรอมบริการพื้นฐาน
และระบบรักษาความปลอดภัยระดับองคกร
๒) ระบบบริหารจัดการขอมูล พัฒนาระบบการนําเขาและเชื่อมโยงขอมูล (Data integration) จาก
ภายนอกมาจัดเก็บในบิ๊กดาตาแพลตฟอรม การตรวจสอบคุณภาพขอมูล (Data quality) การทําความสะอาด
ขอมูล (Data cleansing) และการใหบริการขอมูล (Data services) แกหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓) ระบบวิเคราะหขอมูล มุงเนนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analytics) และการ
ทํารายงานแบบแผนภาพ รวมทั้งการวิเคราะหแนวโนม (Predicive Analytics) ซึ่งในปนี้จะวิเคราะหโจทย
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๒

นํารองจํานวนสามโจทย ไดแก ระบบวิเคราะหและรายงานสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต ระบบวิเคราะห
ติดตามอาชญากรรมขามชาติและการกอการราย และระบบวิเคราะหสถานการณปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
๔) การฝกอบรมบุคลากร เนนการใหความรูพื้นฐานดานบิ๊กดาตา การใชงานแพลตฟอรม การบริการ
จัดการขอมูลเบื้องตน การวิเคราะหและทํารายงานเบื้องตน และบิ๊กดาตาสําหรับผูบริหารระดับสูง
การพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคงใน ปที่ ๒
๑) ระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม จะยกระดับของบิ๊กดาตาแพลตฟอรมใหเปนระดับองคกร รองรับการ
นํา เข า ขอมู ลแบบ Real-time รวมทั้งเพิ่มระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรมสํารอง (DR-site) เพื่อใหระบบงาน
สามารถทํางานไดอยางตอเนื่องแมระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรมหลักจะมีปญหาขอขัดของ
๒) ระบบบริ ห ารจั ด การข อ มู ล จะเพิ่ ม บริ ก ารที่ ห ลากหลายมากขึ้ น เช น การทํ า Digital
Transformation การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานผานบริการขอมูล (Data Service) การกํากับดูแล
การใชขอมูลในองคกรหรือธรรมมาภิบาลขอมูล (Data Governance) และการบริหารจัดการขอมูลหลักหรือ
ขอมูลตนทาง (Master Data Management)
๓) ระบบวิเคราะหขอมูล จะยกระดับความซับซอนของการวิเคราะหขอมูลใหเปนระดับสูง (Advanced
Analytics and Visualization) รวมทั้งเริ่มมีการนําปญญาประดิษฐหรือ AI และ Machine Learning เขามา
ใชในการเรียนรูและทํานายผลการวิเคราะห
๔) การฝกอบรมบุคลากร จะเพิ่มระดับของเนื้อหาในหลักสูตรใหเปนระดับสูง (Advanced big data
training) เพื่อใหสอดคลองกับระบบที่พัฒนาขางตนทั้งสามสวน
การพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคงในปที่ ๓
๑) ระบบบิ๊ ก ดาต า แพลตฟอร ม จะเน น การเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข อ มู ล โดยสมบู ร ณ (Fullyintegrated Big Data Platform) ระหวางหนวยงานความมั่นคงกับหนวยงานภายนอกอื่นๆ โดยสวนของ
แพลตฟอรมจะยังคงเปนระบบเดิมที่พัฒนามาจากปที่สองที่เปนแพลตฟอรมระดับองคกร
๒) ระบบบริหารจัดการขอมูล จะเปนสวนที่ไดรับพัฒนาใหเปนระดับสูงสุดในปนี้ เปนระดับองคกร หรือ
Enterprise data management โดยยกระดับสวนของการบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลเปน Enterprise
data services and sharing และยกระดับสวนธรรมาภิบาลขอมูลเปน Enterprise data governance โดย
บริการสวนอื่นยังคงมีครบเหมือนเดิม
๓) ระบบวิเคราะหขอมูล จะยังคงพัฒนาตอในโจทยดานอื่นๆ ตอเนื่องจากปที่ ๒ โดยใชฟงกชันในการ
วิเคราะหระดับสูงเชนเดียวกับปที่ผานมา แตจะเพิ่มการนําเขาขอมูลแบบ real-time และ IoT เพื่อรองรับ
ขอมูลที่มาจากระบบอัตโนมัติในอนาคต รวมทั้งการใช AI และ Machine learning ทําโมเดลในการวิเคราะห
และเรียนระดับสูง
๔) การฝกอบรมบุคลากร จะเพิ่มหลักสูตรการพัฒนานักวิทยาศาสตรขอมูล (Data scientist) ที่มี
ความ รูและทักษะสูงกวานักวิเคราะหขอมูล (Data analyst) ทั่วไป เชน การใช AI และ machine learning
ในการพัฒนาโมเดลหรือแอพพลิ
อป เคชั่นดวยตนเองได
การพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคงในปที่ ๔
๑) ระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม จะไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย รวมทั้งจัดใหมีการบํารุงรักษาใหระบบ
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
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๓

๒) ระบบบริหารจัดการขอมูล ที่ไดรับพัฒนาถึงระดับองคกรในปที่ ๓ จะไดรับการบํารุงรักษาใหระบบ
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
๓) ระบบวิเคราะหขอมูล จะนําเทคโนโลยี AI และ Machine learning เขามาใชในการวิเคราะห
ขอมูล ใหเปนระบบ Data intelligence ดานความมั่นคง รวมทั้งนําขอมูลแบบ real-time และ IoT เขามาใช
โดยสวนของ และ ในปกอนจะถูกนํามาใชอยางตอเนื่อง
๔) การฝกอบรมบุคลากร เพิ่มระดับการฝกอบรมนักวิทยาศาสตรขอมูลระดับสูง (Advanced data
science training) รายละเอียดในการพัฒนาโครงการตามแผนแมบทแตละปจะอธิบายในบทตอไปตามลําดับ

ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง

๔

บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ ความเปนมา

๑.๑.๑ แนวความคิดการนําระบบบิ๊กดาตามาใหบริการขอมูลภาครัฐ
สิ่งจําเปนและเปนหัวใจตอการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูยุคไทยแลนด ๔.๐
คือ การที่ภาครัฐมีระบบการจัดเก็บและบริหารจัดการ รวมทั้งการใชประโยชนจากขอมูลดิจิทัลขนาดใหญอยาง
เปนรูปธรรม มีการรวบรวมขอมูลที่หลากหลายจากทุกภาคสวน และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
อยางเปนระบบ เพื่อใหประชาชนและหนวยงานตาง ๆ สามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดโดยงาย รวมทั้งมีระบบ
คลั งข อมูล (Data Warehouse) ขนาดใหญของประเทศ บนโครงสรางพื้น ฐานทั้ งทางดานฮาร ดแวรและ
ซอฟทแวร ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย เพื่อใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลขนาด
ใหญ ห รื อที่ เ รี ย กว า บิ๊ ก ดาต า (Big Data) รวมถึ งการที่มีบุ คลากรที่มีค วามรู และประสบการณ ในการให
คําปรึกษาและฝกอบรมบุคลากรภาครัฐ ใหสามารถบริการจัดการเทคโนโลยีดานบิ๊กดาตา และใชประโยชน
จากขอมูลขนาดใหญในสวนที่ตนเองรับผิดชอบได ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาว จะอยูบนพื้นฐานของกรอบแนว
คิดการใหบริการขอมูลภาครัฐ (Government Data Service Framework) ดังแสดงในแผนภาพที่ ๑

แผนภาพที่ ๑ แนวคิดของการใหบริการขอมูลภาครัฐ (Government Data Service Framwork)
ที่มา: เอกสาร Big Data Framework กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรอบแนวคิ ด การให บ ริ ก ารข อ มู ล ภาครั ฐ (Government Data Service Framwork)
ประกอบดวยสวนงานหลัก ๖ สวน ที่จะสรางใหเกิดระบบนิเวศขอมูล เพื่อสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยาง
เปนระบบ โดยทุกสวนงาน ควรดําเนินการไปพรอมๆ กัน ดังนี้
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๕

๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานฮารดแวร ซอฟทแวร และ Big Data Platform ที่เหมาะสม ทั้ง
ในมิติดานความตอเนื่องของการบริการ การรักษาความปลอดภัย และการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลอยาง
เปนระบบ บนสถาปตยกรรมโครงสรางพื้นฐานแบบแบงปน ที่ผูรับบริการมองเสมือนวาเปนโครงสรางเดียวที่ใช
รวมกัน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีศักยภาพ โดยเนนการพัฒนานักวิทยาศาสตรขอมูล และวิศวกร
ขอมูล
๒) การสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ สามารถจัดเก็บและกํากับดูแลขอมูลในความรับผิดชอบ ใหมีความ
ถูกตอง สอดคลองตรงกัน สมบูรณ ทันสมัย และอยูในสภาพที่พรอมใชงาน โดยมีการกํากับดูแลความปลอดภัย
ของขอมูลตามชั้นความลับที่ไดมาตรฐาน
๓) การพัฒนาระบบรายการขอมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) โดยรวบรวมสรุปรายการ
โครงสรางขอมูล (Metadata) ของขอมูลสําคัญ จากหนวยงานภาครัฐทั้งหมด เพื่อจัดสรางเปนรายการขอมูล
(Data Catalog) เพื่อใหบริการสืบคนขอมูล เสมือนสมุดหนาเหลือง (Yellow Pages)
๔) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ
เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) และการใหบริการประชาชน โดยมีบริการ
พื้นฐาน เชน การยืนยันตัวตน การกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล การบริการสงขอมูลขามหนวยงานผาน
ระบบสารสนเทศ การบันทึกธุรกรรม (Transaction) การเขาถึงขอมูลเพื่อเปนหลักฐาน และการบริการขอมูล
ประเภทอื่น
๕) ศึกษากระบวนการทางกฎหมาย และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อออกแบบแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม เพื่อเอื้อใหเกิดการใชประโยชนขอมูล และการบูรณาการขอมูลขามหนวยงานไดอยางเปนรูปธรรม
๖) เปาหมายระยะยาวของกรอบการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญภาครัฐ คือ การที่กระทรวง รัฐวิสาหกิจ
และสวนราชการทุกแหง มีศักยภาพในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลไดอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลและใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ ไดอยางเปนรูปธรรม
กรอบการกํากับดูแลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน จะประกอบดวยองคประกอบตางๆ ผนวกเขา
ดวยกัน ทั้งในดานของนิยามและกฎที่เกี่ยวของกับขอมูล บุคคล และกระบวนการ ซึ่งองคประกอบเหลานี้มี
ความสําคัญที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายในการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไว สรุปรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๒
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๖

แผนภาพที่ ๒ กรอบการกํากับดูแลขอมูลในระดับหนวยงาน
ที่มา: เอกสาร กรอบการกํากับดูแลขอมูล สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
แผนภาพที่ ๒ แสดงกรอบการกํากับดูแลขอมูลในระดับหนวยงาน ประกอบดวย นิยามและกฎที่เกี่ยว
ของกับขอมูล (Deﬁnitions and Rules) โครงสรางการกํากับดูแลขอมูล (Data Governance Structure)
และกระบวนการกํ า กั บ ดู แลข อมู ล (Data Governance Processes) โดยบุคคลตา งๆ ที่เกี่ย วของกั บ
โครงสรางการกํากับดูแลขอมูล จะเปนผูกําหนดนิยามและกฎที่เกี่ยวของกับขอมูล สําหรับใชในการสรางการ
กํากับดูแลขอมูล เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการที่กําหนดไว
๑.๑.๒ การบูรณาการขอมูลและประยุกตใชระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) ในฐานะหนวยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบกํากับดูแลดาน
นโยบาย ความมั่นคงทั้งปวง และ กํากับดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) ให บังเกิดผลสํ าเร็จ อยางเปนรูปธรรมชัดเจนตามเปาหมายที่กําหนด ได เล็งเห็นความสําคัญของ
ระบบบิ๊กดาตา ที่สามารถนํามาประยุกตใชในการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลดานความมั่นคงระหวางหนวยงาน
ตางๆ จึงได จั ดทํ าแผนปฏิบั ติ การด านการบู รณาการข อมู ล ดานความมั่น คง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยมี
เปาหมายเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลดานความมั่นคงใหมีความทันสมัย เพื่อใชประโยชนในการแกไขปญหา
ความมั่นคงของประเทศ โดยเนนบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน และการใหความสําคัญกับการ
จัดทํา Big Data Platform ดานความมั่นคง ซึ่งประกอบดวย การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการจัดเก็บและ
ประมวลผลหนวยงานที่เหมาะสม การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการจัดการการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูลสําหรับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และการพัฒนาระบบรายการขอมูลภาครัฐ (Governance Data
Catalog) รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรดานความมั่นคง ใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการใช
ประโยชนขอมูลแบบองครวม
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๗

๑.๒ วัตถุประสงคการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาเพื่อความมั่นคง

๑.๒.๑ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลที่เหมาะสม โดยหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลอยางเปนระบบ ภายใตการรักษาความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน
และรองรับการใหบริ การขอมู ลได อยางตอเนื่อง บนพื้นฐานสถาปต ยกรรมแบบแบงปน ที่ผูรับบริการมอง
เสมือนวาเปนโครงสรางเดียวที่ใชรวมกัน
๑.๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนขอมูล ดานความ
มั่นคง สําหรับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) โดยมีบริการพื้นฐาน เชน การยืนยันตัวตน
การกําหนดสิทธิ ในการเขาถึงขอมูล การใหบริการการ รับ-สง ขอมูล ระหวางหนวยงานผานระบบสารสนเทศ
การบันทึกธุรกรรม (Transaction) การเขาถึงและใชขอมูลเพื่อเปนหลักฐาน และการบริการขอมูลประเภท
อื่นๆ รวมทั้งการจัดทํารายการโครงสรางขอมูลดานความมั่นคง และขอมูลที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
๑.๒.๓ เพื่ อ พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น ระบบวิ เ คราะห ข อ มู ล และรายงาน (Data analytics and
visualization system) เพื่อใชในการติดตามสถานการณ การเฝาระวัง และการแจงเตือน ภัยความมั่นคงของ
ชาติในทุกมิติ ครอบคลุมการวิเคราะหหาสาเหตุ การวิเคราะหเพื่อปองกันเหตุ การวิเคราะห เพื่อสนับสนุนการ
ตัด สิน ใจ โดยสามารถตอบสนองกลุมผูใ ชง านในทุก ระดับ ตั้ งแตผู บริ หารระดั บสู ง นัก วิเ คราะหข อมู ล และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
๑.๒.๔ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานบิ๊กดาตา (Big data training) ใหบุคลากรดานความมั่งคงทุกระดับ มี
ความรูและทักษะในการทํางานดานบิ๊กดาตาไดจริง และสามารถพัฒนาตอยอดระบบที่มีอยูไดเองอยางยั่งยืน

๑.๓ เปาหมายในการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง

๑.๓.๑ ระบบ Big Data Platform ดานความมั่นคง ที่มีลักษณะเปนดาตาเซ็นเตอรติดตั้งบนระบบ
คลาวด บนพื้นฐานสถาปตยกรรมแบบแบงปน ที่ผูรับบริการมองเสมือนวาเปนโครงสรางเดียวที่ใชรวมกัน และ
มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยสูง
๑.๓.๒ ระบบบริหารจัดการการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลดานความมั่นคง ที่มีการกําหนดระดับ
การ เขาถึงขอมูล ภายใตระบบการรักษาความปลอดภัยขอมูลตามมาตรฐานระดับสากล มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลที่เปนระบบ สามารถการทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทํารายการขอมูล
ดานความมั่นคง และขอมูลที่เกี่ยวของกับความมั่นคง ที่หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสืบคนไดงาย
๑.๓.๓ ระบบการสนับสนุนและชวยเหลือ การรายงานสถานการณความมั่นคงของชาติในทุกมิติ และ
ครอบคลุมทุกๆ ดาน ทั้งดานการวิเคราะหสาเหตุ การวางแผนและตัดสินใจ โดยตอบสนองทุกกลุมผูใชงาน ไม
วาจะเปนในระดับผูบริหาร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทั้งในและนอกสํานักงาน รวมถึงมีการพัฒนาระบบขอมูลแจง
เตือนสถานะที่จําเปนรอบดาน แบบ Real-time
๑.๓.๔ บุคลากรภาครัฐ ที่เกี่ ยวข องในทุก ระดั บมี ศักยภาพในการประยุ กต ใชร ะบบบิ๊กดาตา ในการ
ปองกัน และแกไขปญหาดานความมั่นคง ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑.๔ ตัวชี้วัดความสําเร็จในการพํพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง

๑.๔.๑ ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคงที่เปนแพล็ตฟอรมบิ๊กดาตาบน
คลาวดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงาน
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๘

๑.๔.๒ ระดับความสําเร็จการมีกลไกในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูล ระหวางหนวยงานดานความ
มั่น คงและ/หรื อกั บ หน ว ยงานที่ ส นั บ สนุน ภารกิจ ดานความมั่น คง ในระบบบิ๊กดาตาดานความมั่น คง ใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๑.๔.๓ ระดับความสําเร็จการบริหารจัดการขอมูลดานความมั่นคง ในระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง
เพื่อประกอบการเสนอแนะนโยบาย/แผนและแนวทาง ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
๑.๔.๔ ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการพัฒ นาบุคลากรดานความมั่น คงใหไดใชเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงาน และนําขอมูลขนาดใหญมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปองกันและแกไขปญหา
ดานความมั่นคงของประเทศ
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๙

บทที่ ๒ แนวทางการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง
๒.๑ แนวคิดในการพัฒนาระบบบิ๊กดาตา

แนวคิดในการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง (Big Data Concept) เพื่อใหสามารถรองรับงาน
ในอนาคตไดหลากหลายและมีความยั่งยืน จําเปนตองมีการพัฒนาองคประกอบหลัก ๔ ดาน ไปพรอมๆ กัน ดัง
แผนภาพที่ ๓

แผนภาพที่ ๓ องคประกอบหลักในการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง
องคประกอบหลักในการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง ๔ ดาน ประกอบดวย
๑) บิ๊กดาตาแพลตฟอรม (Big data platform) เปนเครื่องมือในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล
ขนาดใหญ และชวยสนับสนุนงานในระบบอื่นๆ ทั้งระบบบริหารจัดการขอมูล (Data management system)
และระบบวิเคราะหและทํารายงาน (Data analytics and visualization) ใหมีประสิทธิภาพ
๒) ระบบบริหารจัดการขอมูล (Data management system) เปนเครื่องมือชวยใหการบริหาร
จัดการขอมูลขนาดใหญอยางมีคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการบัญชีขอมูล (Data catalog management)
และระบบธรรมาภิบาลขอมูล (Data governance system) เพื่อใหขอมูลมีความพรอมสําหรับนําไปใชในการ
วิเคราะหและทํารายงานไดอยางถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานสากล
๓) ระบบวิเคราะหขอมูลและทํารายงาน (Data analytics and visualization system) เปน
เครื่องมือสําหรับชวยนักวิเคราะหขอมูลหรือนักวิทยาศาสตรขอมูล เพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูลและจัดทํา
รายงาน ในรูปแบบ dashboard หรือ mobile application สนับสนุนผูบริหารระดับสูง ในการนําผลการ
วิเคราะหไปใชในการวางแผนและตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและแมนยํา
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๑๐

๔) การฝกอบรบมบุคลากรดานบิ๊กดาตา (Big data training) ใหบุคลากรดานความมั่งคงทุกระดับ
มีความรูและทักษะในการทํางานดานบิ๊กดาตาไดจริง และสามารถพัฒนาตอยอดระบบที่มีอยูไดเองอยางยั่งยืน
ดวยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training workshop) กับงานและขอมูลจริง โดยผูเชี่ยวชาญดานบิ๊กดาตาใน
แตละสาขา
จากการประเมินในขั้นตน การพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมงานทั้ง ๔ ดาน
ดังกลาว เปนงานที่ตองกระทําโดยตอเนื่อง เปนระยะเวลไมนอยกวา ๔ ป ระบบจึงจะมีความพรอมที่จะนําไปสู
การใหบริการขอมูลอัจฉริยะในดานความมั่งคง (Security Data Intelligence) ไดอยางเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ไดมี
การกํ าหนดแนวทางในการวางแผนแมบ ทหรือแผนระยะยาว (Road map) ในการพัฒ นาระบบไวในหว ง
ระยะเวลา ๔ ป ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔

แผนภาพที่ ๔ แผนระยะยาวในการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง
จากแผนภาพที่ ๔ ซึ่งแสดงกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง (Security big
data road map) โดยเริ่มจากการพัฒนาแพลตฟอรมพื้นฐาน (Quickwin data platform) ในปแรก เพื่อเนน
การสรางโครงสรางพื้นฐานทั้ง ๔ ดาน โดยเฉพาะในสวนของแพลตฟอรมที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
จากนั้นในปที่สองจะยกระดับสวนของการบริหารจัดการขอมูลใหเปน แพลตฟอรมระดับองคกร (Enterprise
data platform) ที่สามารถบริหารจัดการขอมูลในระดับประเทศไดครบถวน เปนไปตามมาตรฐานสากล และ
เพิ่มเติมขีดความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) สําหรับปที่สามจะเปนการพัฒนาตอ
ยอดจากระบบบริหารจัดการขอมูล นําไปสูแพลตฟอรมการเชื่อมโยงขอมูลแบบสมบูรณ (Fully-integrated
data platform) โดยเนนการเชื่อมโยงขอมูล (Data integration) จากขอมูลที่หลากหลาย โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานดานความมั่นคงที่ครบถวน และในปที่สี่จะเปนการนําขอมูล
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๑๑

ที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ ไปวิเคราะหเชิงลึกดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐหรือ AI และ Machine
Learning ซึ่งเปนการพัฒนาโมเดลตนแบบใหมีการเรียนรูและวิเคราะหดวยตนเอง และนําไปสูการใหบริการ
ขอมูลอัจฉริยะ (Data intelligence) ไดอยางแทจริง

๒.๒ แผนการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง

เพื่ออธิบายกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบบิ๊กดาตาความมั่นคง ตามที่กลาวมาขางตน จึงไดกําหนด
รายละเอียดแนวทางแผนแมบทในการพัฒนาบิ๊กดาตาดานความมั่นคงในแตละป ดังแสดงในแผนภาพที่ ๕

แผนภาพที่ ๕ องคประกอบในการพัฒนาระบบตามแผนแมบทบิ๊กดาตาดานความมั่นคง
แผนภาพที่ ๕ แสดงใหเห็นองคประกอบในการพัฒนาระบบแตละป โดยแยกการพัฒนาออกเปน ๕
สวน ไดแก การพัฒนาบิ๊กดาตาแพลตฟอรม การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูล การพัฒนาระบบวิเคราะห
และทํารายงาน การพัฒนาระบบอัจฉริยะ และการฝกอบรมบุคลากรดานบิ๊กดาตา โดยแผนแมบทไดออกแบบ
ใหมีการพัฒนาองคประกอบเหลานี้อยางตอเนื่องตั้งแตปที่หนึ่งจนถึงปที่สี่ สรุปไดดังนี้
ปที่หนึ่ งจะเนน การพั ฒนาระบบพื้น ฐานทั้งสี่ดาน ไดแก ระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรมพรอมบริการ
พื้นฐาน (Big data platform and foundation services) และระบบรักษาความปลอดภัยระดับองคกร
(Enterprise security) เพื่อเนนประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ ระบบบริหารจัดการขอมูล (Data
management system) โดยมีบริการนําเขาและเชื่อมโยงขอมูล (Data integration) จากภายนอกมาจัดเก็บ
ในบิ๊กดาตาแพลตฟอรม การตรวจสอบคุณภาพขอมูล (Data quality) การทําความสะอาดขอมูล (Data
cleansing) และการใหบริการขอมูล (Data services) แกหนวยงานที่เกี่ยวของ ระบบวิเคราะหขอมูลและการ
ทํารายงานแบบแผนภาพ (Data analytics and visualization) รวมทั้งระบบแจงเตือนภัย ซึ่งในปนี้จ ะ
วิเคราะหโจทยดานความมั่นคงจํานวนสามโจทย ไดแก (๑) ระบบวิเคราะหและรายงานสถานการณสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต (๒) ระบบวิเคราะหติดตามอาชญากรรมขามชาติและการกอการราย (๓) ระบบวิเคราะห
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สถานการณ ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม รวมทั้งการฝกอบรมบุคลากรดานบิ๊กดาตา (Big data training)
ซึ่งเน นการให ความรู พื้น ฐานด านบิ๊ กดาตา การใชงานแพลตฟอรม การบริการจัดการขอมูล เบื้องตน การ
วิเคราะหและทํารายงานเบื้องตน และบิ๊กดาตาสําหรับผูบริหารระดับสูง
ปที่สองจะเนนการยกระดับของบิ๊กดาตาแพลตฟอรมใหเปนระดับองคกร (Enterprise Big Data
Platform) สามารถรองรับการนําเขาขอมูลแบบ real-time ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มบิ๊กดาต า
แพลตฟอรมสํารอง (DR-site) เพื่อใหระบบงานสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องแมบิ๊กดาตาแพลตฟอรมหลักจะ
มีปญหาขอขัดของ หรือขอมูลหลักสูญหาย ในสวนของระบบบริหารจัดการขอมูลจะเพิ่มบริการที่หลากหลาย
มากขึ้น ไดแก การทํา Digital Transformation การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานผานบริการขอมูล
(Data service) การกํากับดูแลการใชขอมูลในองคกรหรือธรรมมาภิบาลขอมูล (Data governance) และการ
บริหารจัดการขอมูลหลักหรือขอมูลตนทาง (Master data management) สําหรับการวิเคราะหขอมูลและทํา
รายงาน จะยกระดั บ ความซั บ ซ อนของการวิเคราะหขอมูลใหเปน ระดับ สูง (Advanced analytics and
visualization) รวมทั้งเริ่มมีการนําปญญาประดิษฐหรือ AI และ Machine learning เขามาใชในการเรียนรู
และทํานายผลการวิเคราะหและสวนสุดทายคือการฝกอบรมบุคลากร จะเพิ่มระดับของเนื้อหาในหลักสูตรให
เปนระดับสูง (Advanced big data training) เพื่อใหสอดคลองกับระบบที่เราพัฒนาขางตนทั้งสามสวนดวย
ป ที่ ส ามจะเน น การเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข อ มู ลโดยสมบู ร ณ (Fully-integrated Big Data
Platform) ระหวางหนวยงานความมั่นคงกับหนวยงานภายนอกอื่นๆ โดยสวนของแพลตฟอรมจะยังคงเปน
ระบบเดิมที่พัฒนามาจากปที่สองที่เปนแพลตฟอรมระดับองคกร สวนการบริหารจัดการขอมูลจะเปนสวนที่
พัฒนาใหเปนระดับสูงสุดในปนี้เปนระดับองคกรหรือ Enterprise data management โดยยกระดับสวนของ
การบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลเปน Enterprise data services and sharing และยกระดับสวนธรรมาภิ
บาลข อมู ล เป น Enterprise data governance โดยบริการส ว นอื่น ยังคงมีค รบเหมือนเดิ ม สําหรับ การ
วิเคราะหและทํารายงานในปนี้ จะยังคงพัฒนาตอในโจทยดานอื่นๆ ที่ยังไมไดทําหรือทําไมสมบูรณ โดยใช
ฟงกชันในการวิเคราะหระดับสูงเชนเดียวกับปที่ผานมา แตจะเพิ่มการนําเขาขอมูลแบบ real-time และ IoT
เพื่อรองรับขอมูลที่มาจากระบบอัตโนมัติในอนาคต รวมทั้งการใช AI และ Machine learning ทําโมเดลในการ
วิเคราะหและเรียนระดับสูง สวนสุดทายในการฝกอบรมบุคลากร จะเพิ่มหลักสูตรการพัฒนานักวิทยาศาสตร
ขอมูล (Data scientist) ที่มีความรูและทักษะสูงกวานักวิเคราะหขอมูล (Data analyst) ทั่วไป เชน การใช AI
และ machine learning มาทําโมเดลหรือการพัฒนาแอพพลิ
แอปพลิเคชัน่ ดวยตนเองได
ปที่สี่จะนําเทคโนโลยี AI และ Machine learning เขามาใชในการวิเคราะหขอมูลอยางเต็มรูปแบบ
ใหเปนระบบ Data intelligence ดานความมั่นคง รวมทั้งนําขอมูลแบบ real-time และ IoT เขามาใชอยาง
เต็มรูปแบบ โดยสวนของบิ๊กดาตาแพลตฟอรม และระบบบริหารจัดการขอมูลที่ไดพัฒนาถึงระดับองคกร ในป
ก อ นจะถู ก นํ า มาใช อ ย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง การเพิ่ ม ระดั บ การฝ ก อบรมนั ก วิ ท ยาศาสตร ข อ มู ล ระดั บ สู ง
(Advanced data science training) รายละเอียดในการพัฒนาโครงการตามแผนแมบทแตละปจะอธิบายใน
บทตอไปตามลําดับ
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บทที่ ๓ การพัฒนาบิ๊กดาตาดานความมั่นคงระยะที่ ๑ ปที่ ๑
โครงการปที่ ๑ เปนการพัฒนาบิ๊กดาตาแพลตฟอรมพื้นฐาน (Quickwin Big Data Platform) โดย
สรางระบบพื้นฐานของบิ๊กดาตาทั้ง ๔ ดาน ไดแก ระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรมพรอมระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบบริหารจัดการขอมูล ระบบวิเคราะหขอมูลและทํารายงาน และการฝกอบรมบุคลากร โดยปนี้จะเนนใน
ดานความปลอดภัยขอมูลใหเปนระดับองคกร (Enterprise security) เปนหลัก ในสวนของโครงสรางระบบจะ
เปนดังแผนภาพที่ ๖

า
แผนภาพที่ ๖ สถาปตยกรรมบิ๊กดาต้
ดาตาแพลตฟอร
มพื้นฐานระยะที่ ๑ ปที่ ๑
แผนภาพที่ ๖ แสดงสถาปตยกรรมบิ๊กดาตาแพลตฟอรมพื้นฐาน (Quickwin Big Data Platform)
ระยะที่ ๑ ปที่ ๑ ซึ่งเนนการวางรากฐานของระบบทั้ง ๔ ดาน โดยเฉพาะสวนของระบบรักษาความปลอดภัย ที่
เปน Enterprise security หรือระบบรักษาความปลอดภัยระดับองคกรทําใหแพลตฟอรม มีทั้งประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในระดับสูง โดยขอมูลที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานความมั่นคงตางๆ และขอมูลจากแหลง
ขอมูลทั่วไปจะถูกนําเขามาจัดเก็บในบิ๊กดาตาแพลตฟอรมที่สวนของทะเลสาบขอมูล (Data lake) กอนจากนั้น
ขอมูลในสวนนี้จะถูกนําไปตรวจสอบคุณภาพและทําความสะอาด รวมทั้งแปลงใหอยูในรูปแบบที่นักวิเคราะห
ตองการ ซึ่งจะถูกเก็บไวในคลังขอมูล (Data warehouse) สําหรับสวนสุดทายเรียกวาตลาดขอมูล (Data
mart) จะเป น ชุดข อมู ล คุณภาพสู ง ที่ถูกปรับ ปรุ งใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตองานเฉพาะ ซึ่งจะถูก
นําไปใชในการ วิเคราะหขอมูล (Data analytics) การทํารายงานแบบแผนภาพ (Data visualization) หรือ
Dashboard และการใหบริการขอมูล (Data service) เปนตน ซึ่งขอมูลที่ผานกระบวนการตางๆ เหลานี้ตั้งแต
ตนจนจบ จะ ถูกควบคุมดวยระบบรักษาความปลอดภัย ที่มีการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) และการ
กํ า หนดสิ ท ธิ ใน การเข า ถึ ง และการใช ง านข อ มู ล (Authorization) รวมทั้ ง การเข า รหั ส ข อ มู ล (Data
encryption) สําหรับราย ละเอียดของ โครงการระยะที่ ๑ มีดังนี้
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๓.๑ วัตถุประสงคโครงการ

๓.๑.๑ เพื่อสรางและวางรากฐานที่เขมแข็ง ของระบบบิ๊กดาตาดานความมั่นคง ใหเปนไปตามมาตรฐาน
สากล รวมถึงการพัฒนาระบบใหมีความยืดหยุน สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตได
๓.๑.๒ เพื่อนําระบบบิ๊กดาตาเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานทางดานความมั่นคง ในสวนของการติดตาม
สถานการณและเฝาระวังภัยคุกคาม
๓.๑.๓ เพื่อใหขอมูลดานความมั่นคงที่มีอยู ไดรับการบริหารจัดการที่ถูกตอง เปนระบบที่มีรูปแบบการ
จัดเก็บที่เปนมาตรฐานกลาง ซึ่งรองรับการเขาถึงในทุกรูปแบบ เชน Web app และ Mobile app เปนตน
พรอมทั้งมีการรักษาความปลอดภัยขอมูลระดับองคกร (Enterprise Security)
๓.๑.๔ เพื่อสามารถนําขอมูลที่มี มาสรุปออกมาในรูปแบบกราฟกเชิงสถิติที่สามารถเขาใจไดงาย
๓.๑.๕ เพื่อใหมีทรัพยากรที่สามารถนํามาสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานดานความมั่นคง
ในดานการบริหารจัดการขอมูลบิ๊กดาตา

๓.๒ แผนการดําเนินการ

โครงการพั ฒ นาระบบบิ๊ ก ดาต า พื้ น ฐาน ระยะที่ ๑ ป ที่ ๑ มี แ ผนการดํ า เนิ น งาน ๑๒ เดื อ น
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก จํานวน ๑๐ กิจกรรม ดังนี้
๓.๒.๑ การวิเคราะหและออกแบบระบบ
๓.๒.๒ การจัดประชุมและสัมภาษณผูบริหาร
๓.๒.๓ การกําหนดโจทยและขอมูลที่เกี่ยวของกับโจทย
๓.๒.๔ การกําหนดมาตรฐานขอมูลและมาตรการในการปฏิบัติ
๓.๒.๕ การจัดหาฮารดแวรและซอฟตแวร
๓.๒.๖ การพัฒนาระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม
๓.๒.๗ การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูล
๓.๒.๘ การพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลและทํารายงาน
๓.๒.๙ การทดสอบระบบที่พัฒนา
๓.๒.๑๐ การเชื่อมโยงขอมูลดานความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกมาจัดเก็บที่คลังขอมูล
๓.๒.๑๑ การวิเคราะหขอมูลและทํารายงานแบบ Dashboard
๓.๒.๑๒ การฝกอบรมบุคลากร
๓.๒.๑๓ การจัดทําเอกสารและคูมือการใชงานระบบ
๓.๒.๑๔ สงมอบระบบและรายงานปดโครงการ
ตารางแสดงแผนการดําเนินงานในหวงเวลา ๑๒ เดือน
กิจกรรม

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

๑. วิเคราะหและออกแบบระบบ
๒. จัดประชุมและสัมภาษณ
๓. กําหนดโจทยและขอมูลที่เกี่ยวของ
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๔. กําหนดมาตรฐานและการปฏิบัติ
๕. จัดหาฮารดแวรและซอฟตแวร
๖. พัฒนาระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูล
๘. พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล
๙. ทดสอบระบบที่พัฒนา
๑๐. เชื่อมโยงขอมูลและทําคลังขอมูล
๑๑. วิเคราะหขอมูลและทํารายงาน
๑๒. ฝกอบรมบุคลากร
๑๓. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงาน
๑๔. สงมอบระบบและปดโครงการ

๓.๓ รายละเอียดการพัฒนาระบบตามแผนการดําเนินการในระยะที่ ๑ ปที่ ๑
๓.๓.๑ ระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม (Big Data Platform)
ระบบบิ๊กดาตานั้นพัฒนามาจากระบบแบบกระจาย (Distributed system) ซึ่งระบบที่นิยมใชกันสวน
ใหญจะพัฒนามาจาก Apache Hadoop ซึ่งเปนซอฟตแวรไมมีลิขสิทธิ์หรือ Open source ดังนั้นการติดตั้ง
ซอฟตแวรบริหารจัดการแพลตฟอรม จึงตองการเครื่องแมขายหลายเครื่องมาทํางานรวมกันเปนกลุม เรียกวา
คลัสเตอร (Cluster) โดยในคลัสเตอรจะแบงเครื่องแมขายออกเปนสองประเภท ไดแก เครื่องแมขายหลัก
(Master node) ทีเ่ ปนสวนบริการหลักของบิ๊กดาตาทํางานอยู โดยเฉพาะสวนของตัวบริหารจัดการทรัพยากร
(Resource manager) และตัวบริการจัดการงาน (Job manager) ซึ่งทําหนาที่แบงงานหรือขอมูลขนาดใหญ
ไปประมวลผลบนเครื่องแมขายสําหรับจัดเก็บและประมวลผลขอมูล (Data node) โดยขอมูลและงานบน
Data node จะใชเทคนิคการประมวลผลแบบขนาน (Parallel computing) เพื่อใหระบบสามารถรองรับการ
ทํางานกับขอมูลขนาดใหญไดและทําใหการประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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แผนภาพที่ ๗ บิ๊กดาตาคลัสเตอรและแพลตฟอรม
แผนภาพที่ ๗ ทางด านซ ายแสดงบิ๊กดาตาคลัสเตอร ที่ประกอบดวยเครื่องแมขายหลัก (Master
node) จํานวน ๓ เครื่อง ไดแก Active name node จํานวน ๑ เครื่อง Secondary name node จํานวน ๑
เครื่อง และ Edge node จํานวน ๑ เครื่อง และเครื่องแมขายจัดเก็บและประมวลผลขอมูล (Data node)
จํานวน ๓ เครื่อง เนื่องจากขอมูลที่จัดเก็บในระบบไฟลของ Hadoop หรือ Hadoop ﬁle system (HDFS) จะ
ถูกทําซ้ําสามชุดและแยกกันเก็บบน Data node ทั้งสามเครื่อง แสดงในแผนภาพที่ ๗ ดานซาย สวนแผนภาพ
ดานขวาแสดงบิ๊กดาตาแพลตฟอรมที่พัฒนาบนระบบโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ที่เปน สวนของ
Master node และ Data node โดยแพลตฟอรมที่พัฒนาขึ้นจะมีบริการพื้นฐาน (Foundation services) มา
ใหเพื่อรองรับงานที่หลากหลายและขนาดใหญได สวนดานบนสุดจะเปนบริการในระดับสูง เชน การวิเคราะห
ขอมูล(Data analytics) การทํารายงานแบบแผนภาพ (Data visualization) และการใหบริการขอมูล (Data
service) เปนตน สวนสําคัญอีกสองสวนไดแก ระบบบริหารจัดการขอมูล (Data management) ดานซาย
ของบิ๊ กดาตาแพลตฟอร ม และระบบรั กษาความปลอดภั ย (Data security) ที่อ ยูดา นขวาของบิ๊ก ดาต า
แพลตฟอรม

แผนภาพที่ ๘ บริการพื้นฐานในบิ๊กดาตาแพลตฟอรม
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๓.๓.๒.๒.๑ ระดับเริ่มตน (Level 0) เปนระดับที่ยังไมมีการนําระบบรักษาความ
ปลอดภัย มาใช เพื่อให ผูพัฒ นาระบบไดทําการทดสอบบริการตางๆ ที่ติดตั้งในระบบวาสามารถทํางานได
ครบถวนตามที่ตองการ กอนที่จะมีระบบรักษาความปลอดภัยมาควบคุม หลังจากผูพัฒนาระบบไดทดสอบ
ระบบจนมั่นใจวาบริการตางๆ ที่ติดตั้ง ที่ทํางานรวมกันเปนไปตามที่ตองการแลว ผูพัฒนาระบบจะเริ่มนําระบบ
รักษาความปลอดภัยเขามาบังคับใช ซึ่งถือวาเปนระดับที่ ๑
๓.๓.๒.๒.๒ ระดับที่ ๑ (Level 1) เปนการนํากลไกรักษาความปลอดภัยมาใชใน
ระดั บต่ํา สุด ซึ่งประกอบดวย การยืน ยันบุคคล (Authorization) โดยใช account แบบ local และการ
กําหนดสิทธิ (authorization) แบบ local เชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีระบบการตรวจสอบและติดตามการใช
งาน (Auditing) เพื่อใหทราบวาใครเขามาใชขอมูลอะไร เมื่อไหร และใชอยางไร
๓.๓.๒.๒.๓ ระดับที่ ๒ (Level 2) เปนการเพิ่มระดับความปลอดภัยจากระดับที่ ๑
โดยนําการเขารหัสขอมูลมาใช (Data encryption) มีการบริหารจัดการรหัสลับ (Key management) รวมทั้ง
การตราวจสอบการใชงานขอมูลเชิงลึก สําหรับการทําธรรมาภิบาลขอมูล (Data governance) ดวย
๓.๓.๒.๒.๔ ระดับที่ ๓ (Level 3) เปนระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด หรือเปนความ
ปลอดภัยระดับองคกร (Enterprise Security) ซึ่งมีการเขารหัสขอมูลทั้งสวนที่จัดเก็บ (Data encryption at
rest) และขอมูลที่รับสงผานระบบเครือขาย (Data encryption in transit) กลไกการตรวจสอบและการทํา
ธรรมาภิบาลขอมูลเปนไปตามมาตรฐานสากล เชน NIST ซึ่งเปนองคกรกํากับมาตรฐานดานตางๆ รวมทั้ง
มาตรฐานด า นความปลอดภั ย ในประเทศสหรัฐ อเมริกา, HIPAA สําหรับ ระบบความปลอดภัย ขอมูล ทาง
การแพทย และ PCI สําหรับระบบความปลอดภัยขอมูลจากบัตรเครดิต เปนตน ที่สําคัญตองมีการกําหนด
ขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัย (Security procedure) ไวอยางละเอียดและเปนมาตรฐานดวย
๓.๓.๒.๓ มาตรการดานความปลอดภัย (Security Procedure) เปนการกําหนด
แนวทางและกลไกในการปฏิบัติตนของผูใชและเจาหนาที่ ใหสามารถบริหารจัดการกับความเสี่ยงหรือภัยตอ
ระบบในดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสอดคลองกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ซึ่งมี ๗ ดาน
ดังนี้
๓.๓.๒.๓.๑ Acceptable Use Policy (AUP) เปนการกําหนดขอตกลง สําหรับผูใช
ในองคกร ที่ตองปฏิบัติรวมกันในการเขาถึงหรือใชงานระบบ เชน ระบบเครือขาย ระบบฐานขอมูล ระบบแสดง
รายงาน และระบบบิ๊กดาตา เปนตน โดยเฉพาะเจาหนาที่หรือพนักงาน ที่เริ่มเขามาทํางานใหมทุกคน ตอง
ไดรับการทําความเขาใจในขอตกลง และลงนามในเอกสารการยอมรับขอตกลงนี้ตั้งแตแรก
๓.๓.๒.๓.๒ Access Control Policy (ACP) เปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูใช
ในองคกร ในการเขาถึงและการใชงาน ทรัพยากร บริการ และขอมูลของระบบ เชน การกําหนดสิทธิการเขาถึง
ของผูใชแตละคนหรือแตละกลุม วาสามารถเขาถึง ระบบฐานขอมูลใด ตารางใด หรือรายงานใดที่องคกรมีอยู
ไดบาง รวมทั้งกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลหรือรายงานวาสามารถดูไดอยางเดียว หรือสามารถแกไขขอมูล
อะไรไดบาง ทั้งนี้รวมถึงการตรวจสอบและติดตาม (auditing) การเขาถึงและใชงานขอมูลของผูใชในองคกร
ดวย นอกจากนี้ยังควรกําหนดแนวทางในการดําเนินการเมื่อผูใชออกจาก ระบบ เชน ลาออกจากองคกรไปแลว
เปนตน
๓.๓.๒.๓.๓ Change Management Policy เปนการกําหนดนโยบายอยางเปน
ทางการใหผูใชในองคกรปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ในการแกไขหรือเปลี่ยนแปลง อุปกรณ IT การใหบริการ
การใชทรัพยากรและขอมูลในระบบ เปาหมายของการกําหนดนโยบายนี้ เพื่อใหผูใชทุกคนในองคกร ไดรับ
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ทราบหรือตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางๆ ในองคกรทั่วกัน และทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขนโยบายเหลานั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองเหมือนกัน
๓.๓.๒.๓.๔ Information Security Policy เปนนโยบายระดับสูง ที่ครอบคลุมการ
เขาถึงและใชงานขอมูลและสารสนเทศขององคกร เพื่อใหผูใชที่ใชงานขอมูลและสารสนเทศสอดคลองกับกฎ
กฏ
หรือระเบียบที่องคกรกําหนดไว เชน การกําหนดนโยบายในการเขาถึงหรือดําเนินการกับขอมูลและสารสนเทศ
ที่ มี ชั้ น ความลั บ หรื อ ข อ มู ล ในการระบุ ตั ว ตนต า งๆ (Sensitive data) ซึ่ ง ครอบคลุ ม การให บ ริ ก ารและ
แลกเปลี่ยนขอมูล (Data service and sharing) ทั้งภายในและภายนอกองคกร
๓.๓.๒.๓.๕ Communication Policy เปนการกําหนดกรอบในการติดตอสื่อสาร
ระหวางผูใชภายในองคกรดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน email, messenger, blog, chat และ social
network เปนตน ตั้งแตการกําหนดเทคโนโลยี หรือแอปพลิเคชั่นในการติดตอสื่อสาร ที่สามารถใชไดบนเครื่อง
คอมพิ ว เตอร smart phone หรื อ tablet ขององคก ร รวมทั้ง แนวทางในการใชง านสื่ อเหล านี้ไ ดอ ยา ง
เหมาะสม เพื่อไมใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายตอภาพลักษณขององคกรและตัวบุคคล ในอนาคต
๓.๓.๒.๓.๖ Incident Response (IR) Policy เปนการกําหนดแนวทางในการ
จัดการ กับเหตุการณตางๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายกับระบบ ทรัพยากร หรือขอมูล ในองคกร การกําหนด
มาตรการในการลดผลกระทบที่เกิดจากความสูญเสียในเหตุการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งการกําหนดระยะเวลาในการ
กูคืนระบบ (system recovery) ที่เกิดจากความเสียหายตางๆ
๓.๓.๒.๓.๗ Disaster Recovery Policy เปนนโยบายที่ทําตอเนื่องจาก IR Policy
ซึ่งเปนการกําหนดรวมกันระหวางบุคลากรดาน cybersecurity และ IT เพื่อบริหารจัดการความสูญเสียจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้นมาแลว โดยเฉพาะการเนนไปที่ระบบ ทรัพยากร และขอมูลที่มีความสําคัญ จําเปนตองไดรับ
การสํารอง (Backup) และกูคืน (Recovery) ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน IR Policy ทั้งนี้นโยบายในขอ
๓.๓.๒.๓.๖ และ ๓.๓.๒.๓.๗ สามารถกําหนดรวมกันไดตามความเหมาะสม
๓.๓.๓ ระบบบริหารจัดการขอมูล (Data Management System)
การบริหารจัดการขอมูลในหวงปแรกจะมุงเนน การวางพื้นฐานการบริหารจัดการในสวนของ การนํา
เขาขอมูล (Data ingestion) และการบูรณาการขอมูล (Data integration) ซึ่งเปนการนําเขาขอมูลจากภาย
นอกมาจัดเก็บบน HDFS ในบิ๊กดาตาแพลตฟอรม ซึ่งเปนกระบวนขั้นพื้นฐานที่จําเปนดังแสดงใน แผนภาพที่ ๙
กระบวนการในการบริหารจัดการขอมูล (Data management process) โดยเริ่มจากการนําเขาขอมูลทั้งแบบ
มีโครงสราง (Structured data) เชน ระบบฐานขอมูลแบบสัมพันธ (RDBMS) และขอมูลแบบไมมีโครงสราง
(Unstructured data) เชน ขอมูลจาก log ﬁle ของเครื่องแมขาย หรือขอมูลกึ่งโครงสราง (Semi-structured
data) เชน ไฟลเอกสาร XML, Excel และ CSV เปนตน โดยขอมูลเหลานี้จะถูกนําเขามาจัดเก็บบน HDFS ใน
ทะเลสาบขอมูล (Data lake) ที่เปนพื้นที่สวนแรกของบิ๊กดาตาแพลตฟอรม ซึ่งกอนการจัดเก็บจะตองมีการ
ตรวจสอบคุณภาพขอมูล และการทําความสะอาดขอมูล ดวยบริการพื้นฐานหรือเครื่องมือบริหารจัดการขอมูล
โดยวิศวกรขอมูล (Data engineer)
จากนั้นนักวิเคราะหขอมูล (Data analyst) หรือนักวิทยาศาสตรขอมูล (Data scientist) จะนําขอมูล
ในทะเลสาบขอมูล (Data lake) มาวิเคราะหและเลือกเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับโจทยหรือการนําไปใช โดย
ผานกระบวนการ ETL ที่แปลงขอมูลจากทะเลสาบขอมูล (Data lake) ซึ่งมีรูปแบบไมตางจากขอมูลตนทาง ให
อยูในรูปแบบขอมูลที่นักวิเคราะหตองการในคลังขอมูล (Data warehouse) ซึ่งอาจจัดเก็บในรูปแบบของ
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ขอมูลแบบมีโครงสราง ที่สนับสนุน SQL หรือไมก็ได เชน Hive จะสนับสนุนการใชภาษา SQL ในการ query
ขอมูล สวน HBase จะสนับสนุนการใช NoSQL ในการจัดการขอมูลบนระบบบิ๊กดาตาของ Hadoop เปนตน
และสุดทายขอมูลใน Data warhouse จะถูกนําไปวิเคราะห เพื่อคาดการณแนวโนมสถานการณ รวมทั้ ง
กําหนดหนทางปฏิบัติที่เหมาะสม (Optimization) ในการแกไขปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคงที่เกิดขึ้น โดย
จัดเก็บอยูในตลาดขอมูล (Data mart) กอนจะถูกนําไปใชในการวิเคราะหและทํารายงาน หรือการใหบริการ
ขอมูลกับผูใชในระดับตางๆ ตอไป

แผนภาพที่ ๙ กระบวนการบริหารจัดการขอมูลขั้นพื้นฐาน
๓.๓.๓.๑ การนํ า เข า ข อ มู ล (Data ingestion) และการบู ร ณาการข อ มู ล (Data
integration)
การนําเขาขอมูลและการบูรณาการขอมูล เปนกระบวนการพื้นฐานสําคัญของการทํา ETL
(Extract, Transform Load) ที่จําเปนจะตองมีการนําขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ มาเก็บไวในทะเลสาบขอมูล
(Data lake) และปรับเปลี่ยนโครงสรางรวมทั้งปรับปรุงคุณภาพ เพื่อจัดเก็บใน Data warehouse สําหรับให
นักวิทยาศาสตรขอมูลไดเขามาใชวิเคราะหและใชประโยชน รวมถึงการใหบริการขอมูลผานตลาดขอมูล (Data
mart) และ Open data ซึ่งแหลงขอมูลตางๆ อาจจะประกอบไปดวย Sensors ที่ผลิตขอมูลแบบ Realtime
และระบบฐานขอมูลตางๆ เชน MySQL, Microsoft SQL Server หรือ ORACLE ของแตละหนวยงาน ระบบ
เว็บไซตที่มีการจัดเก็บและเผยแพรขอมูลขาวสาร ระบบสื่อสังคมออนไลนที่เปนแหลงเก็บขอมูลการพูดคุยแลก
เปลี่ ย นแสดงความรู สึ ก รวมทั้ ง ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และ Customer
Relationship Management (CRM) แหล งขอมูล เหล านี้จ ะแยกอยูตามหนว ยงานตางๆ โดยสว นใหญ
หนวยงานเจาของระบบจะเปนผูดูแลและเปนเจาของขอมูล ซึ่งแหลงขอมูลเหลานี้จะถูกจัดเก็บในลักษณะของ
Silo ที่แตละ Silo จะมีรูปแบบและโครงสรางของขอมูลที่แตกตางกัน และสวนใหญไมไดมีการเชื่อมโยงกัน
โครงสรางสถาปตยกรรมของขอมูลแบบ Silo (Silo-based architecture) จะทําใหการ
วิเคราะหขอมูลขนาดใหญที่ตองการผลในทันที (Real-tiem insights) เปนไปไมได จําเปนอยางยิ่งที่ขอมูล
ต า งๆจะต อ งมี การจั ด เก็ บ ในทะเลสาบขอมู ล (Data lake) ในลักษณะรวมศูน ยและอยูในระบบบิ๊กดาต า
แพลตฟอรมเดียวกันจึงจะทําใหการคํานวณและการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญตางๆเปนไปได ซึ่งตองอาศัย
คอมพิวเตอรที่มีระบบการประมวลขอมูลผลขนาดใหญ และทําใหการควบคุมดูแลขอมูลแบบรวมศูนยเปนไปได
งายดวย การนํา เขาขอมูลสามารถทําไดหลายแบบ ทั้งแบบ Real-time และ Batch ซึ่งการนําเขาแบบ Real-
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time ขอมูลตนทางและขอมูลปลายทางในทะเลสาบขอมูล (Data lake) จะเหมือนกันเสมอ การนําเขาขอมูล
จะเปนลักษณะไหลเขาตลอดเวลา สวนการนําเขาแบบ Batch จะเปนลักษณะเปนการนําเขาขอมูลเปนครั้ง
คราวตามตารางเวลาที่กําหนด เชน การนําเขาทุก ๑๕ นาที รายวัน หรือแมแตรายเดือน เปนตน ซึ่งวิธีการ
นํ า เข า ข อ มู ล มี ไ ด หลายรู ป แบบ แผนภาพที่ ๑๐ แสดงสถาป ต ยกรรมการนํ า เข า ข อ มู ล แบบ Lambda
(Lambda Arcitecture) ซึ่ ง เป น สถาปต ยกรรมที่ เป น ที่ นิย มที่ ส ามารถนํา เข าข อมู ล ทั้ งแบบ Real-time
streaming และ Batch ไดในคราวเดียว โดยใชเทคโนโลยีและกระบวนการที่แตกตางกัน ในภาพแสดงตัวอยาง
เทคโนโลยีที่ใชเชน ใช Spark Streaming และ Kafka ในการนําเขาขอมูลแบบ Real-time และใช Spark
และ Sqoop ในการนําเขาขอมูลแบบ Batch เปนตน

แผนภาพที่ ๑๐ ตัวอยางสถาปตยกรรมของการนําเขาขอมูลแบบ Lambda
๓.๓.๓.๒ การตรวจสอบคุณภาพขอมูล (Data quality)
จากคํากลาวเปรียบเปรยที่วา “Garbage in garbage out” หมายถึง การใชขอมูล ที่ไม
ถู กต องและไม มีคุ ณภาพไปทํ า การวิ เคราะห ก็ จ ะส ง ผลใหผ ลลัพ ธจ ากการวิ เคราะห ไมถู กตอ ง ดั งนั้น การ
ตรวจสอบคุณภาพขอมูล (Data quality) จึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ ในการปรับปรุงใหขอมูลมีความถูกตองและมี
คุณภาพ ซึ่ งเมื่อนํา ไปใช ในการวิ เคราะห จะสงผลใหผลการวิเคราะหมีความถูกตองและมีคุณภาพเชนกัน
ขั้นตอนนี้จะชวยกลั่นกรองขอมูลที่นําเขาจากตนทางวามีคุณภาพเปนอยางไร เนื่องจากขอมูลตนทางที่ใชการ
จัดเก็บดวยระบบแบบดั้งเดิม (Traditional data entry) ที่ใชเจาหนาที่บันทึกขอมูล ซึ่งอาจมีความผิดพลาด
หรือความซ้ําซอนของขอมูลเกิดขึ้นได โดยทั่วไปการตรวจสอบคุณภาพขอมูลสามารถทําไดหลายวิธี เชนการ
ตรวจสอบโดยสายตาซึ่งตองอาศั ยเวลา หรือการตรวจสอบโดยใชเครื่องมือวิเคราะหตางๆ หรือการใชคน
รวมกับเครื่องมือ โดยทั่วไปมิติที่ใชในการวัดคุณภาพขอมูล ดังแสดงในแผนภาพที่ ๑๑ ประกอบไปดวย ความ
ถูกตองของขอมูล (Accuracy) ความสมบูรณของขอมูล (Completeness) ความคงเสนคงวาของขอมูล
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(Consistency) หรือไมขัดแยงกัน เอง มีความชัดเจน (Clarity) มีโครงสรางที่ดี (Structure) และมีความ
ทันสมัย (Timliness) เปนตน ซึ่งกระบวนการปรัปปรุงคุณภาพขอมูลจะตองใชเวลา อาศัยผูรูและคุนเคยกับ
ขอมูล รวมถึงมีอุปกรณตางๆ ในการชวยใหการตรวจสอบคุณภาพขอมูลไดผลที่แมนยําและรวดเร็ว

แผนภาพที่ ๑๑ ตัวอยางมิติแสดงคุณภาพของขอมูล
๓.๓.๓.๓ การทําความสะอาดขอมูล (Data cleansing)
การทําความสะอาดขอมูล (Data cleansing) เปนขั้นตอนหนึ่งในวงจรของการบริหารจัดการ
คุณภาพขอมูล (Data quality management cycle) ดังที่แสดงในแผนภาพที่ ๑๒ เพื่อลบความซ้ําซอนของ
ขอมูล และการปรับแกขอมูลที่คลาดเคลื่อน โดยในวงจรจะแบงออกเปน ๒ ขั้นตอนใหญๆ คือ ขั้นตอนการ
วิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพ (Data Analysis/Assessment) ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนการเฝาระวัง
(Monitor) ขั้ นตอนการคนหาและวัดข อบกพรองของขอมู ล (Identify and measure) และขั้นตอนการ
กําหนดกฏเกณฑตางๆ ในการควบคุมคุณภาพขอมูล (Deﬁne quality rules) สวนขั้นตอนที่ ๒ คือการเฝา
ระวังและปรับปรุงขอมูล (Monitoring/Improvement) ซึ่งประกอบไปดวย ขั้นตอนการออกแบบและการ
กําหนดเปาหมาย (Design data quality improvement process) ขั้นตอนการกําหนดระบบปรับปรุงขอมูล
(Data Quality Process Imprementation) และสุดทายขั้นตอนการดําเนินการทําความสะอาดและปรับปรุง
ขอมูล (Data Cleansing and Enhancement) ซึ่งเปนกระบวนการวนกลับที่เปนวงจรอยางไมสิ้นสุด ใน
ปจ จุ บั นเครื่ องมื อที่ สามารถช ว ยใหการทํางานทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตองมากขึ้น เชน
เครื่องมือการเตรียมขอมูล (Data preparation) และเครื่องมือ Data Stewadship ที่ชวยใหเจาของขอมูล
สามารถทําการปรับปรุงขอมูลที่ตนเองรับผิดชอบไดงายและมีมาตรฐาน
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แผนภาพที่ ๑๒ วงจรการบริหารจัดการคุณภาพขอมูล (Data qulaity management cycle)
ที่มา: TechTarget.com
๓.๓.๓.๔ การบริการขอมูล (Data services)
การใหบริการขอมูล (Data Services) ถือเปนสวนหนึ่งของงานการบริหารและจัดการขอมูล
เพื่อสนับสนุนการสรางระบบ ในการใหบริการดานขอมูลและการแลกเปลี
างหน
วยงาน
และแอป
แลกเปลี่ย่ยนข
นข้อมูอลมูระหว
ล ระหว่
า งหน่
ว ยงาน
และ
แอปพลิ
น วไม่าวจะเป
า่ จะเป็นนในรู
ในรูปแบบของ
RESTweb
webservices
services หรือ Enterprise service bus (ESB) เพื่อใหการ
พลิ
เคชัเนคชัไม
ของ REST
รวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลในรูปแบบตางๆ จากหลายๆ แหลง สามารถทําไดงายและสะดวกขึ้น มีความ
สามารถเข้าถึง
ปลอดภัยและมีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ เปนการทําใหหนวยงานและผูบริโภคขอมูลตางๆสามารถเข
ขอมูลไดงายขึ้น ทําใหเกิดการใชประโยชนขอมูลไดอยางกวางขวางมากขึ้น
๓.๓.๓.๕ สวนประกอบของระบบ Data Management
สรุปสวนประกอบของระบบการบริหารจัดการขอมูลควรจะประกอบไปดวยสวนประกอบ
หลักๆดังที่แสดงในแผนภาพที่ ๑๓ ดังนี้
๓.๓.๓.๕.๑ สวน ETL Job Server and Scheduler สําหรับจัดเก็บ บริหาร ตรวจสอบ
สถานะ จัดตารางการรันและประมวลผลโปรแกรมงานดาน ETL ตางๆ
๓.๓.๓.๕.๒ สวน ETL Job Creator สําหรับเปนเครื่องมือในการสรางโปรแกรมงานดาน
ETL ที่ตองงายตอการใชงานและควรจะเปนลักษณะ Drag-and-drop UI เพื่อใหการเขียนโปรแกรมสามารถ
ทําไดงายโดยไมตองเขียนโคด
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แผนภาพที่ ๑๓ สวนประกอบหลักของระบบ Data Managment
๓.๓.๓.๕.๓ สวน Data Interface Console สําหรับเปนชองทางการเขาถึงขอมูลที่อยูใน
ระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงแหลงขอมูล และบริหารจัดการขอมูลไดงาย ผานเว็บไซต
๓.๓.๓.๕.๔ สวนเครื่องมือ Data preparation เพื่อเปนเครื่องมือในการเตรียมขอมูลและ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพขอมูล
๓.๓.๓.๕.๕ สวนเครื่องมือ Data stewardship สําหรับเปนชองทางใหเจาหนาทีบริ
่บริการข้
รขออมูล
(Data steward) ไดสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลไดเอง โดยไมตองพึ่งเจาหนาที่ IT
เปนผูปรับปรุงขอมูล
๓.๓.๓.๕.๖ สวน SQL/Data Engine สําหรับใหเจาหนาที่ Data Engineers สามารถเขียน
โปรแกรมเพื่อประมวลผลขอมูลโดยใชภาษาที่คุนเคย เชน ภาษา SQL เพื่อใชในการประมวลผลขอมูลขนาด
ใหญ
๓.๓.๓.๕.๗ สวน Data service ทําหนาที่ในการบริหารจัดการ และอํานวยความสะดวกงาน
ดานการบริการ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูใชขอมูล หนวยงานอื่นๆ และระบบตางๆจากภายนอก
๓.๓.๔ ระบบวิเคราะหขอมูลและทํารายงาน (Data Analytics and Visualization)
การวิเคราะหขอมูล (Data analytics) เปนศาสตรที่ถูกนํามาใชในงานบิ๊กดาตา ที่ใชการวิเคราะหดวย
สถิติหรือฟงกชันทางคณิตศาสตร กับขอมูลที่มีแนวโนมวาจะมีขนาดใหญหรือมีความหลากหลายรอบดานมาก
ขึ้นกวาแตกอน ทําใหไดผลการวิเคราะหเชิงลึกมากขึ้น โดยผลลัพธที่ไดนี้จะยังอยูในรูปแบบของตัวเลขหรือ
ขอความเป นส วนใหญ จึ งตองมี การทํารายงานแบบแผนภาพ (Data visualization) ซึ่งเปนการนําเสนอ
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ผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของกราฟตางๆ และสามารถนํามารวมกันเปน Dashboard ที่มีสวนติดตอ
ผูใชแบบโตตอบ (Interactive interface) ทําใหผูใชสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของกราฟตามตัวเลือกที่ผูใช
กําหนดบน Dashboard ได สําหรับการวิเคราะหและทํารายงานของบิ๊กดาตาสามารถแบงออกไดเปนหลาย
ประเภท ดังนี้
๓.๓.๔.๑ Descriptive analytics เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาโดยมีจุดประสงคหลัก
เพื่ อรูถึงสถานการณห รื อสถานภาพปจ จุบัน เพื่อตอบคําถามหลักวา “เกิดอะไรขึ้น ” โดยผลลัพธของการ
ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ในขั้ น นี้ จ ะเป น ผลสรุ ป เชิงสถิติตางๆ ในลั กษณะdashboardหรือรายงานสรุป สถาน
ภาพรวมไมวาจะเปนรายงานประจําขั้นพื้นฐาน (Canned Reporting) หรือเปนรายงานเฉพาะกิจ (Ad Hoc
Reporting)
๓.๓.๔.๒ Diagnostic analytics เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงหาสาเหตุโดยมีจุดประสงคหลัก
เพื่อหาสาเหตุหรือปจจัยที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับการเกิดขึ้นของเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง หรือโดยสวนใหญจะมุง
ไปที่สาเหตุของปญหา เพื่อตอบคําถามหลักที่วา “ทําไมถึงเกิดขึ้น” โดยขั้นตอนนี้จะเปนการวิเคราะหโดย
อาศัย dashboard หรือรายงานและความสามารถในการกรองขอมูล (Filter) และการเจาะลึกศึกษาขอมูลจาก
กลุมใหญไปยังกลุมยอย เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงลึก (Insign) บอกถึงความเชื่อมโยงหรือสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น
๓.๓.๔.๓ Predictive analytics เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพยากรณโดยมีจุดประสงคหลัก
เพื่อ หาความสัมพันธของเหตุและผลที่เกิดขึ้นของเหตุการณหรือปญหา เพื่อตอบคําถามหลักที่วา “เกิดขึ้นได
อยางไร” โดยขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหสรางโมเดล (Model) ที่แสดงถึงแบบแผนการเกิด (Pattern) หรือ
ความสัมพันธของปจจัยที่เปนสาเหตุทั้งหมด (features หรือ predictors) กับผลลัพธที่เกิด (response) โดย
อาศัยกระบวนการ Machine Learning ในการสรางโมเดลเพื่อที่จะใชพยากรณแนวโนมหรือผลลัพธที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตจากขอมูลปจจุบันซึ่งเปนการตอบคําถาม “จะเกิดอะไรขึ้นตอไป” ซึ่งโมเดลที่ไดในขั้นนี้แยก
เปน ๒ ประเภทคือ Regression Model ใชในการพยากรณขอมูลเชิงปริมาณ และ Classiﬁcation Model ใช
ในการพยากรณขอมูลเชิงคุณภาพ
๓.๓.๔.๔ Prescriptive analytics เปนการวิเคราะหเชิงเยีย วยาหรือเชิงบรรเทา โดยมี
จุดประสงคหลักเพื่อกําหนดการดําเนินการขั้นถัดไปใหไดผลลัพธที่ดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Optimization)
โดยจะเปนการตอบคําถามหลักที่วา “การดําเนินการที่ดีที่สุดคืออะไร” โดยขั้นตอนนี้จะเปนการบูรณาการ
การวิเคราะหขอมูลในทุกขั้นตอนเขาดวยกันเพื่อสรางเปนระบบที่ชวยในการตัดสินใจเพื่อดําเนินการในสิ่งที่
คาดการณวาจะสงผลลัพธที่ดีที่สุด
๓.๓.๕ ระบบวิ เคราะหแ ละแจงเตือนเพื่อความมั่นคงแหงชาติ ๓๖๐° (National Security
Analytics and Notiﬁcations 360°)
ระบบวิเคราะหและแจงเตือนเพื่อความมั่นคงแหงชาติ ๓๖๐° เปน เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห และ
แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานความมั่นคงรอบดาน แทนการพัฒนาจากซอฟตแวรประเภทธุรกิจอัฉริยะ หรือ
Business Intelligence (BI) ในการทําการออกแบบและสราง Dashboard แบบ Interactive ตางๆ ชุด
อุปกรณเหลานี้ ออกแบบมาเพื่อใหผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สามารถเขาใชและเขาถึงขอมูลไดงาย
ชวยใหสามารถวิเคราะหและตัดสินใจไดอยางแมนยํา และชวยเปลี่ยนสภาพขอมูล (Data) ไปสูขอมูลเชิงลึก
(Insights) และองคความรู (Knowledge) สุดทายทําใหผูใชสามารถติดสินใจไดอยางชาญฉลาด (Make
smart decision) แลวนําไปปฏิบัติจนเกิดผล (Take smart action) เพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถการ
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ปฏิบัติงาน ดานความมั่นคงไดอยางชาญฉลาดและสะดวก แตมีขอจํากัดคือจําเปนตองติดตั้ง หรือมีชุดอุปกรณ
เหลานี้ทุก ครั้ง เมื่อตองการใชหรือนําเสนอและแสดงผลรายงานจะไมสามารถรองรับผูใชจํานวนมากได และ
อาจจะไมสามารถตอบสนอง ตอความตองการของระบบของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไดทั้งหมด
โดยเฉพาะ ความตองการระบบการแจงเตือนแบบ Real-Time ที่จําเปนจะตองมีการแจงเตือนผลจากการ
วิเคราะหทุกครั้งใหผูที่เกี่ยวของรับทราบทันที เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถดําเนินงานตามภารกิจความรับผิดชอบ
ไดอยางรวดเร็วและทันทวงที ผูใชทุกระดับชั้นตองสามารถเขาใชและเขาถึง Dashboard ตางๆ ไดงาย ทุกที่
ทุกเวลา และสามารถรับขอมูลการแจงเตือนไดทุกที่ทุกเวลาเชนกัน โดยสามารถเขาถึงและใชระบบผานหน า
เว็บไซตและชุดอุปกรณมือถือแบบ Smartphone ซึ่งมีสถาปตยกรรมระบบดังแสดงในแผนภาพที่ ๑๔

แผนภาพที่ ๑๔ สถาปตยกรรมระบบแสดงผลการวิเคราะหและแจงเตือนเพื่อความมั่นคงแหงชาติ ๓๖๐°
แผนภาพที่ ๑๔ แสดงตัวอยางสวนประกอบหลักและระบบที่เกี่ยวของกับระบบ National Security
Analytics and Notiﬁcations 360° หรือสามารถเรียกสั้นๆ วาระบบ National Security 360° ซึ่งเปน User
Interface (UI) หลักในการใหผูใชเขาถึงและเขาใชระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรมและระบบวิเคราะหขอมูลขนาด
ใหญ จากซายของแผนภาพแสดงขอมูลตางๆ และการประมวลผลขอมูลขนาดใหญตางๆ จะถูกจัดเก็บไวและ
ทํ า ในระบบระบบบิ๊ ก ดาต า แพลตฟอร ม ซึ่ ง ถู ก ต อเชื่ อ มกั บ ระบบ Data Analytics and Visualization
Platform ซึ่ งมีการติด ตั้ง Servers และชุดอุปกรณสําหรับการวิเคราะหขอมูล เชน ชุดระบบ BI Server
สําหรับการพัฒนา จัดเก็บ และติดตั้งรายงานและ dashboard การวิเคราะหขอมูลตางๆ ชุดระบบ R Studio
Server และ Python สําหรับเปนเครื่องมือหลักของนักวิเคราะหขอมูล (Data Analysts) และนักวิทยาศาสตร
ขอมูล (Data Scientists) ในการทําการวิเคราะหและทํา Machine Learning Models ตางๆ และชุดระบบ
ETL Server สํา หรั บเป นชุ ดในการบริหารจัดการขอมูล ในการนําเขาขอมูล จากหลายแหลงขอมูล (Data
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Ingestion) และงานดาน ETL (Extract-Transform-Load) และ ELT (Extract-Load-Transform) ในการ
ทําความสะอาดขอมูล (Data Cleansing) และปรับเปลี่ยนโครงสรางและสภาพของขอมูลใหถูกตอง มีระเบียบ
และตรงตามความตองการของแตละการวิเคราะหขอมูล เปนตน ในสวนของระบบ National Security 360°
ทางขวาสุดของแผนภาพ จะเปนสวนประกอบหลักสําหรับใหผูใชเขาถึงและเขาใชระบบ ซึ่งประกอบดวย ๔
ระบบหลัก ดังนี้
๓.๓.๕.๑ ระบบ Web Server สําหรับติดตั้งเว็บ Application ซึ่งจะเปนชองทางหลักในการ
เขาถึงขอมูลการวิเคราะหและใชรายงานและ dashboard ตางๆ ของผูใชทุกระดับชั้นผานหนาเว็บไซต รวมถึง
การใชเปนที่ติดตั้งระบบบริหารจัดการรายงานและ Dashboard และระบบบริหารจัดการผูใชระดับตางๆ ใน
การกําหนดสิทธิการเขาถึงรายงานและชุดขอมูล Mobile Application และชองทางการเขาถึงและใช Web
Services และการแจงเตือนขอความตางๆดวย
๓.๓.๕.๒ ระบบ Notiﬁcation Agent Server สําหรับติดตั้งชุด Notiﬁcation Microservice
Agent ตางๆ ในการทําหนาที่บริหารจัดการและทําหนาที่แจงเตือนแบบ Push Notiﬁcation เพื่อสงผลการ
วิเคราะหขอมูลและขอความตางๆ ไปยังผูใชกลุมตางๆ ตามที่ออกแบบและกําหนดไวอยางถูกตอง และ Realtime
๓.๓.๕.๓ ระบบ Active Directory เปนเครื่องมือสําหรับทําหนาที่ชวยจัดการทรัพยากรใน
ระบบ บริหารจัดการทรัพยากรผูใชระบบ (User) บริหารจัดการความปลอดภัยใหกับระบบโดยรวม และทํา
หนาที่จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ Object ตางๆ เชน ผูใชระบบ (User) กลุมผูใช (User Group) คอมพิวเตอร
(Computer) และ นโยบายรักษาความปลอดภัย (Security Policy) เปนตน ซึ่งหนาที่หลักในระบบนี้คือ
บริ ห ารจั ด การสิ ท ธิ์ ก ารเข า ใช ร ะบบของ ผู ใ ช และกํา หนดกลุ ม และสิ ทธิ์ ก ารเข า ถึง และใช ข อมู ล รายงาน
dashboard และการแจงเตือนตางๆ ตามระดับชั้นความลับ หรือตามนโยบายรักษาความปลอดภัยขอมูลตางๆ
และเปนตัวหลักในการกําหนดสิทธิการเขาถึง Web Application และ Mobile Application
๓.๓.๕.๔ ระบบ Web Service เปนระบบสําหรับติดตั้งสวนบริการขอมูลตางๆแบบ Web
Services ประกอบดวย Web APIs ตางๆในการบริการขอมูลใหกับหนวยงานและผูบริโ ภคขอมูล ในการ
ตอบสนองตอนโยบายการเชื่อมตอ และแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีประโยชนระหวางหนวยงาน
๓.๓.๖ การฝกอบรมบุคลากร (Big Data Training)
การฝกอบรมบุคลากรดานบิ๊กดาตา ถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยพัฒนาบุคลากรคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ
หรือนักวิเคราะหขอมูลใหกับหนวยงานดานความมั่นคง เพื่อใหบุคลากรเหลานี้สามารถปฏิบัติงานหรือทํางาน
กับระบบที่พัฒนาขึ้นมาไดดวยตนเองในอนาคต สําหรับแนวทางในการฝกอบรม จะเนนการฝกปฏิบัติกับขอมูล
โจทย และระบบจริง โดยทีมผูเชี่ยวชาญดานบิ๊กดาตาในระหวางการพัฒนาระบบไปพรอมๆ กัน ซึ่งเรียกการ
ฝกอบรมแบบนี้วา On-the-Job Training (OJT) ซึ่งตางจากการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทั่วไป (Workshop
training) ที่มักจะใชระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ ๒-๓ วันตอหลักสูตร ซึ่งอาจจะไมเพียงพอในการสรางความรู
และความชํานาญใหกับผูเขารับการอบรม โดยผูเขารับการฝกอบรมแบบ OJT จะตองจัดทีมบิ๊กดาตาเขามา
ทํางานจริงรวมกับผูฝกอบรม (ทีมพัฒนา) ดังแผนภาพที่ ๑๕
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แผนภาพที่ ๑๕ กระบวนการทํางานบิ๊กดาตาแบบ On-the-Job-Training (OJT)
แผนภาพที่ ๑๕ แสดงกระบวนการทํางานบิ๊กดาตา (Big data lifecycle) โดยใชการฝกอบรม
แบบ OJT ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมจะตองจัดทีมงานเขามาเรียนรูและฝกปฏิบัติรวมกับทีมผูเชี่ยวชาญอยางนอย
๔ ตําแหนง ไดแก หัวหนาทีม (Team leader) ที่มีความรูความเขาใจในโจทยหรือขอมูลที่จะทํา วิศวกรขอมูล
(Data engineer) ที่มีความรูดาน IT และระบบฐานขอมูล นักวิเคราะหขอมูล (Data analyst) ที่มีความรูใน
การวิเคราะหโจทยและขอมูล เพื่อนําไปทํารายงานผลการวิเคราะหแบบ Dashboard และนักพัฒนาระบบ
(Developer) ที่มีความรูในการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาแอปพลิเคชั่น โดยแตละวงรอบจะใชเวลาประมาณ
สองสัปดาหและมีผลลัพธที่ไดจากการทํางานในแตละรอบ กระบวนการนี้ จะทําแบบวนซ้ําไปเรื่อยๆ จนกวา
งานที่ทําจะเสร็จสมบูรณ โดยหลักสูตรที่จะฝกอบรมในโครงการนี้จะเนนการปูพื้นฐานใหกับบุคลากรทุกดาน
จํานวน ๕ หลักสูตร ดังนี้
๓.๓.๕.๑ หลักสูตรบิ๊กดาตาพื้นฐาน (Introduction to Big Data) เพื่อใหผูรับการอบรมมี
ความเขาใจพื้นฐานระบบบิ๊กดาตา กระบวนการทํางานของระบบบิ๊กดาตา และการใชประโยชนจากขอมูล
ขนาดใหญ เนื้อหาการฝกอบรมมีดังนี้
- ความสําคัญและแนวโนมการใชงานระบบบิ๊กดาตา (Why Big data)
- แนะนําระบบบิ๊กดาตา (Big data system)
- แนะนําบริการพื้นฐานในระบบบิ๊กดาตา (Big data foundation services)
- กระบวนการทํางานในระบบบิ๊กดาตา (Big data processes)
- เครื่องมือที่เกี่ยวของกับการทํางาน (Cloudera, Hue, Talend, Tableau)
- การใชประโยชนขอมูลขนาดใหญ (Big data use cases)
๓.๓.๕.๒ หลักสูตรผูดูแลระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม (Big data platform administration)
เพื่อใหผูรับการอบรมเขาใจ หลักการออกแบบและพัฒนาระบบบิ๊กดาตา สามารถใชงานบิ๊กดาตาแพลตฟอรม
รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากร บริการ และผูใชในระบบได เนื้อหาการฝกอบรมมีดังนี้
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- ระบบ Infrastructure และการเลือกใช
- ระบบบิ๊กดาตา (Big data system)
- บริการพื้นฐานในระบบบิ๊กดาตา (Big data foundation services)
- การบริหารจัดการผูใชในระบบบิ๊กดาตา (User management)
- การตรวจสอบระบบและการบริหารจัดการระบบดวย Cloudera Manager
- การสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and Recovery)
๓.๓.๕.๓ หลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การข อ มู ล บิ๊ ก ดาต า (Big data management)
เพื่อใหผูรับการอบรมเขาใจ ขั้นตอนการเตรียมขอมูล และสามารถใชงานเครื่องมือบริหาร
จัดการขอมูลขั้นตน ไดแก การนําเขาขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล การทําความสะอาดขอมูล การปกปด
ขอมูล และการทํา ETL รวม ทั้งฝกใหใชงาน Query editor สําหรับจัดการกับขอมูลดวยภาษา SQL บนระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญได เนื้อ หาการฝกอบรมมีดังนี้
- พื้นฐานและความสําคัญของการบริหารจัดการขอมูล
- การบริหารจัดการขอมูล ดวย SQL และ เครื่องมือพื้นฐานดานบิ๊กดาตา (Sqoop)
- การนําเขาขอมูล (Data ingestion)
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล (Data quality)
- การทําความสะอาดขอมูล (Data cleansing)
- การปกปดขอมูล (Data masking)
- การดัดแปลง และจัดเก็บขอมูลบนบิ๊กดาตาแพลตฟอรม ตามกระบวนการ ETL (ExtractTransform-Load) ดวยเครื่องมือ ETL
- การทํ า ETL และ ELT (Extract-Load-Transform) เพื่อจัดเก็บ ในคลั งขอมูล (Data
warehouse)
- การจัดการและจัดตารางงาน ELT job และ Workﬂow (Job scheduling)
- การใหบริการขอมูล (Data services)
๓.๓.๕.๔ หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและทํารายงาน (Data analytics and visualization)
เพื่อใหผูใชมีความเขาใจพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลและทํารายงาน การใชเครื่องมือในการสราง Dashboard
เนื้อหาการฝกอบรมมีดังนี้
- แนะนําการวิเคราะหขอมูล (Introduction to data analytic)
- แนะนําเกี่ยวกับการแสดงผลดวยภาพ (Introduction to data visualization)
- แนะนําการใชเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ (Introduction to BI tool)
- ใชโปรแกรม Tableau สราง Dashboard
- การเชื่ อ มต อ แหล ง ข อ มู ล ประเภทต า งๆ เช น csv ﬁle, SQL, Oracle, MySQL และ
Hadoop
- สราง Dashboard จากขอมูลของหนวยงาน
- การแบงปน Dashboard ผาน Tableau Public
๓.๓.๕.๕ หลักสูตรบิ๊กดาตาสําหรับผูบริหาร (Big data for executive) เพื่อใหผูบริหาร
เขาใจโครงสรางบุคลากรดานบิ๊กดาตา แนวทางการทําระบบบิ๊กดาตาในองคกร รวมทั้งการนําบิ๊กดาตามา
สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจของผูบริหารไดอยางรวดเร็วและแมนยํา เนื้อหาการฝกอบรมมีดังนี้
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- ระบบบิ๊กดาตา In general, บุคลากรดานบิ๊กดาตา, อนาคตและทิศทาง
- การธรรมาภิบาล Data Governance
- กฎหมายเกี่ยวกับบิ๊กดาตา
- การนําระบบบิ๊กดาตา มาใชประโยชน และสนับสนุนดานการวางแผนและตัดสินใจ

๓.๔ สรุป กิจกรรม ผลลัพธ และงบประมาณของโครงการ
โครงการพั ฒ นาระบบแพลตฟอรมพื้น ฐาน ( Quickwin Big Data Platform) ระยะที่ ๑ ในป ที่
๑ ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน สามารถแยกกิจกรรมออกเปนสวนๆ พรอมผลลัพธที่ได และประมาณการ
กรอบวงเงินงบประมาณ ดังนี้
กิจกรรม

ผลลัพธ

๑. การวิเคราะหและออกแบบระบบ

งบประมาณ
(ลานบาท)
๙

๑.๑ จัดประชุมและสัมภาษณ

รายงานการประชุมและสัมภาษณ

๑

๑.๒ วิเคราะหโจทย ขอมูล และระบบ

รายงานผลการวิเคราะห

๑

๑.๓ จัดทํามาตรฐานรวม

เอกสารมาตรฐานรวม

๕

๑.๔ จัดทําแผนแมบทบิ๊กดาตา

เอกสารแผนแมบท

๒

๒. พัฒนาระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม

๒๓

๒.๑ จัดหาเครื่องแมขายและซอฟตแวร

เครื่องแมขายและซอฟตแวร

๘

๒.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการบิ๊กดาตา

ระบบบริหารจัดการบิ๊กดาตา

๕

๒.๓ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย

๕

๒.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ระบบบริหารจัดการทรัพยากร

๒

๒.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการผูใช

ระบบบริหารจัดการผูใช

๒

๒.๖ จัดทําเอกสารและคูมือการใชงาน

เอกสารและคู มื อการใช ร ะบบบิ๊ กดาต า ๑
แพลตฟอรม

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูล
๓.๑ พัฒนาระบบนําเขาและเชื่อมโยงขอมูล ระบบนําเขาและเชื่อมโยงขอมูล
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๒๐
๔

๓๑

๓.๒ พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพขอมูล ระบบตรวจสอบคุณภาพขอมูล

๓

๓.๓ พัฒนาระบบทําความสะอาดขอมูล

ระบบทําความสะอาดขอมูล

๓

๓.๔ พัฒนาระบบ ETL

ระบบ ETL

๓

๓.๕ พัฒนาระบบฐานขอมูลบิ๊กดาตา

ระบบฐานขอมูลบิ๊กดาตา

๓

๓.๖ พัฒนาระบบใหบริการขอมูล

ระบบใหบริการขอมูล

๓

๓.๗ จัดทําเอกสารและคูมือการใชงาน

เอกสารและคู มื อ การใช ร ะบบ บริ ห าร ๑
จัดการขอมูล

๔. พัฒนาระบบวิเคราะหและทํารายงาน

๑๖

๔.๑ พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล

ระบบวิเคราะหขอมูล

๓

๔.๒ พัฒนาระบบทํารายงาน

ระบบทํารายงาน

๓

๔.๓ พัฒนาระบบวิเคราะหและรายงาน
สถานการณสามจังหวัดชายแดนภาคใต

ระบบวิเคราะหและรายงานสถานการณ ๓
สามจังหวัด ชายแดนภาคใต

๔.๔ พัฒนาระบบวิเคราะหและติดตาม
อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย

ระบบวิเคราะหและติดตามอาชญากรรม ๓
ขามชาติ และการกอการราย

๔.๕ พั ฒ นาระบบวิ เ คราะห ส ถานการณ ระบบวิเคราะหส ถานการณปองกันและ ๓
ปองกันและแกไขปญหาภัยน้ําทวม
แกไขปญหาภัยน้ําทวม
๔.๖ จัดทําเอกสารและคูมือการใชงาน

เอกสารและคู มื อ การใช ร ะบบ บริ ห าร ๑
จัดการขอมูล

๕. พัฒนาระบบวิเคราะหและแจงเตือนภัย

๑๘

๕.๑ พัฒนาระบบ war room ความมั่นคง ระบบ war room ความมั่นคง

๑๐

๕.๒ พัฒนาระบบแจงเตือนภัยแบบ real- ระบบแจงเตือนภัยแบบ real-time
time

๔

๕.๓ พัฒนาระบบ Mobile app

๔

ระบบ Mobile app ความมั่นคง

๖. การฝกอบรมบิ๊กดาตา
๖.๑ หลักสูตรพื้นฐานบิ๊กดาตา
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๑๐
ผูสําเร็จหลักสูตรพื้นฐานบิ๊กดาตา

๒

๓๒

๖.๒ หลักสูตร big data admin

ผูสําเร็จหลักสูตร big data admin

๒

๖.๓ หลักสูตร data engineer

ผูสําเร็จหลักสูตร data engineer

๒

๖.๔ หลั ก สู ต ร data analytics and ผูสําเร็จหลักสูตร data analytics and ๒
visualization
visualization
๖.๕ หลักสูตรบิ๊กดาตาสําหรับผูบริหาร
รวมทั้งสิ้น
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ผูสําเร็จหลักสูตรบิ๊กดาตาสําหรับผูบริหาร ๒
๙๖

๓๓

บทที่ ๔ การพัฒนาบิ๊กดาตาดานความมั่นคงระยะที่ ๒ ปที่ ๒
โครงการพั ฒนาบิ๊ กดาตาดานความมั่นคงระยะที่ ๒ ปที่ ๒ จะเป นการพัฒนาและต อยอด
โครงการพัฒนาบิ๊กดาดานความมั่นคง สืบเนื่องจากการดําเนินงานในระยะที่ ๑ โดยในระยะที่ ๒ นี้ จะมีการ
พัฒนาระบบใหครอบคลุมทั้ง ๔ ดาน ตั้งแตระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม ระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล
ขอมูล ระบบวิเคราะหและใชประโยชนจากขอมูล จนถึงการพัฒนาบุคลากรดานบิ๊กดาตา ซึ่งในระยะนี้ จะเนน
การยกระดับระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรมใหเปนบิ๊กดาตาแพลตฟอรมระดับ องคกร (Enterprise Big Data
Platform) พร อ มระบบแพลตฟอร ม สํ า รอง เพื่ อ ให ร ะบบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามน า เชื่ อ ถื อ โดยมี
รายละเอียดโครงการ ดังนี้

๔.๑ วัตถุประสงคโครงการ

๔.๑.๑ เพื่อพัฒนาระบบบิ๊กดาตา ใหมีขีดความสามารถและความนาเชื่อถือสูง เปนแพลตฟอรมระดับ
องคกร รวมทั้งมีแพลตฟอรมสํารอง ในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล เมื่อแพลตฟอรมหลักขัดของ
๔.๑.๒ เพื่อพัฒนาใหระบบฐานขอมูลในบิ๊กดาตา เปนระบบฐานขอมูลกลางที่สามารถนําไปเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ ได ทําใหการเขาถึงขอมูลหรือการใชขอมูลรวมกัน มีความสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
๔.๑.๓ เพื่อใหขอมูลดานความมั่นคงที่มีอยู เปนขอมูลที่ไดรับการยืนยันกรรมสิทธิ์ วาเปนขอมูลของ
องคกรโดยแทจริง ดวยระบบการธรรมาภิบาลขอมูล (Data governance)

๔.๒ รายละเอียดการพัฒนาระบบตามแผนการดําเนินการในระยะที่ ๒ ปที่ ๒
ในระยะที่ ๒ โครงการพัฒนาดานบิ๊กดาตาแพลตฟอรม จะเปนการพัฒนาระบบใหเปนระดับองคกร
(Enterprise big data platform) เพื่อใหระบบมีขีดความสามารถในดานอื่นๆ มากขึ้น เชน ใหสามารถรองรับ
การนํา เข าข อมู ลแบบ real-time ไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ และมีร ะบบการรักษาความปลอดภัย อย างเต็ ม
รูปแบบ มีการเพิ่มการเชื่อมโยงและแลกขอมูลจากหนวยงานตางๆ มากขึ้น พรอมกับการรองรับกับการนําเขา
ข อ มู ล ใหม ที่ เ ป น ผลผลิ ต จากโครงการต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเปลี่ ย นองค ก รให เ ป น ดิ จิ ทั ล (Digital
transformation) มีระบบการธรรมมาภิบาลขอมูล (Data governance) ที่ไดมาตรฐาน มีระบบการจัดการ
ขอมูลหลัก (Master data management) รวมทั้งเพิ่มบิ๊กดาตาแพลตฟอรมสํารอง (DR-site) ที่เปนบิ๊กดาตา
แพลตฟอรมสํารอง เพื่อใหระบบงานสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง ในกรณีแพลตฟอรมหลักจะมีปญหา
ขอขัดของ หรือขอมูลหลักสูญหาย ในสวนของระบบบริหารจัดการขอมูลจะเพิ่มบริการที่หลากหลายมากขึ้น
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๓๔

แผนภาพที่ ๑๖ แสดงสถาปตยกรรม Enterprise Big Data Platform ระยะที่ ๒ ปที่ ๒
แผนภาพที่ ๑๖ แสดงภาพสถาปตยกรรมระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรมระดับองคกร (Enterprise big
data platform) ที่มีสวนบริหารและกํากับดูแลการใชขอมูลในองคกรอยางสมบูรณ ไดแก Master data
management และ Data governance เพื่อใหการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรเปนไปตามมาตรฐาน
ของภาครัฐ นอกจากนี้ยังเพิ่มระบบการแปลงขอมูลใหเปนดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อนําขอมูลใน
รูปแบบเอกสารทั่วไปมาแปลงใหเปนขอมูลดิจิทัล กอนจะนําเขามาสูกระบวนการวิเคราะหและทํารายงาน และ
มีบริการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานราชการตางๆ ผานระบบ Data services ตามลําดับ
๔.๒.๑ โครงสรางพื้นฐานระบบบิ๊กดาตา (Big data infrastructure)
ในสวนของโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ไดมีการออกแบบใหผสมผสานขอดีและลดขอเสียของ
ระบบโครงสรางแบบ on-premise platform และแบบ on-cloud platform โดยมีการนําระบบทั้งสอง มา
ใชรวมกันเปนระบบแบบ Hybrid ดังแผนภาพที่ ๑๗

แผนภาพที่ ๑๗ ระบบโครงสรางพื้นฐานแบบ Hybrid platform
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๓๕

แผนภาพที่ ๑๗ เปนการนําโครงสรางพื้นฐานแบบ Hybrid มาใชทําบิ๊กดาตาแพลตฟอรม โดยใชโครง
สรางแบบ on-premise platform และแบบ on-cloud platform มาใชรวมกัน โดยโครงสรางแบบ onpremise จะมีประสิทธิภาพ (Efﬁciency) และความปลอดภัย (Security) สูงกวา เนื่องจากระบบจะทํางานบน
ฮารดแวรโดยตรง ทําใหสามารถใชขีดความสามารถของหนวยประมวลผล (Processing unit) หนวยจัดเก็บ
ข อมู ล (Storage) และหน ว ยรั บ ส งขอมูล (I/O unit) ในระบบไดอยา งเต็มที่ นอกจากนี้ร ะบบยั งมีความ
ปลอดภัยสูงเพราะฮารดแวร อุปกรณ และระบบปฏิบัติการ จะถูกควบคุมและดูแลโดยเจาหนาที่ขององคกร จึง
เหมาะสมที่จะใชเปนแพลตฟอรมหลักในการทํางานของระบบ
สวนระบบแบบ on-cloud จะมีความยืดหยุน (Flexibility) ในการเพิ่มหรือลดทรัพยากรในระบบมาก
กวา และมีความน าเชื่อถือหรื อความพรอมใชงานของขอมูล (Availability) สูง เนื่องจากระบบคลาวดใน
ปจจุบันจะใชเทคโนโลยี Hyper Converged Infrastructure (HCI) ที่มีซอฟตแวรบริหารจัดการในการปรับ
ทรัพยากรและบริการพื้นฐานของระบบโดยไมกระทบกับการใชงานของผูใชงาน อยางไรก็ตามระบบปฏิบัติการ
ของผูใชในระบบคลาวด จะไมไดติดตอกับฮารดแวรโดยตรง ทําใหเสียเวลาในการเคลื่อนยายขอมูล ในระบบ
เครือขายมากกวา จึงทําใหมีประสิทธิภาพต่ํากวาโครงสรางแบบ On-premise Platform นอกจากนี้ผูดูแล
ระบบยังเปนของผูใหบริการคลาวดเอง การรักษาความปลอดภัยในระดับลางสุดจึงขึ้นอยูกับผูใหบริการคลาวด
ดังนั้นแพลต ฟอรมนี้จึงเหมาะที่จะใชเปนระบบสํารองมากกวา โดยระบบทั้งสองจะมีการเชื่อมโยงปรับปรุง
ขอมูล (Data synchronization) ระหวางกันอยูตลอดเวลา หากระบบหลักมีปญหาขัดของ เราสามารถสลับไป
ทํางานบนระบบสํารองในคลาวดไดทันที กอนที่จะดําเนินการกูคืน (Recovery) ระบบหลัก และกลับมาทํางาน
ตอในระบบหลักตามเดิม
นอกจากนั้น ในสวนของ data center ซึ่งเปนสถานที่ติดตั้งเครื่องแมขายทั้งแบบ on-premise และ
on-cloud จําเปนตองมีมาตรฐานที่สูง ทั้งความนาเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบ โดยในปจจุบัน data
center ในประเทศที่ไดรับมาตรฐานสูงสุดไดแก ระดับ TSI Level 3 หรือ tier 3 ซึ่งเปน data center ที่มี
ระบบจายไฟและระบบใหความเย็นสองแหลง (Redundant power and cooling systems) ซึ่งทําใหระบบ
สามารถทํางานตอไปไดหากระบบไฟหรือระบบทําความเย็นระบบใดระบบหนึ่งชํารุด อีกสวนสําคัญที่ควรมี
ควบคูไปกับความนาเชื่อถือของระบบคือ ระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งจําเปนตองมีศูนยปฏิบัติการดานความ
ปลอดภัย หรือ SOC (Security Operation Center) ที่ไดรับมาตรฐานสากล ไดแก ISO 270001 เปนตน ซึ่ง
มาตรฐานนี้จะกําหนดให ศูนยปฏิบัติการตองมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบระบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ทําใหผูใชมีความมั่นใจในการตรวจสอบภัยคุกคามตอระบบมากยิ่งขึ้น
๔.๒.๒ Digital Transformation
การปฏิรูปองคกรใหเปนดิจิทัล หรือ Digital Transformation (DX) เปนหนึ่งในนโยบายหลักของ
รัฐบาลในการปฏิรูปประเทศใหเปน Thailand 4.0 ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
เปนหลัก และมีการใชประโยชนจากขอมูลอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งในอนาคตจะสงผลใหสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติเกิดโครงการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติภารกิจดานความมั่นคงตางๆมากมาย ซึ่งจะ
มาพรอมกับการผลิตจํานวนขอมูลตางๆมากมายมหาศาลเชนกัน ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีระบบบิ๊กดาตา
แพลตฟอรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการรองรับการจัดเก็บ ประมวลผล เและวิเคราะหขอมูลตางๆใหเกิดการใช
ประโยชนจากขอมูลในการดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ
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แผนภาพที่ ๑๘ ตัวอยางกระบวนการ Digital Transformation หรือ DX
ที่มา: IDC 2018
โดยทั่ ว ไปกระบวนการ Digital transformation (DX) ดั งแสดงในแผนภาพที่ ๑๘ จะมี ร ะบบ
Intelligent Core เปนแกนกลางซึ่งทําหนาที่ในการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะหและใหบริการดาน
ขอมูล (Data) ตางๆ แกน Intelligent Core จะทําหนาที่สรางขอมูลเชิงลึก (Insights) หรือผลการวิเคราะหที่
มีประโยชนตางๆ เพื่อเอาไปใชประโยชนใหกับธุรกิจและองคกร ใหเกิดการใชประโยชนในการขับเคลื่อนองคกร
(Enterprise engagements) เพื่อใหคนในองคกรนําไปใชประโยชน หรือเปลี่ยนขอมูลที่มีคาใหเปนสินทรัพย
(Assets) และใหระบบภายในตางๆ (Process) ไดใช หรือใหบริการขอมูลในรูปแบบของ API เปนตน จากการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน องคกรก็จะผลิตขอมูลชุดใหมๆ อยางไมมีที่สิ้นสุด เพื่อปอนกลับเขาระบบ
Intelligent Core ใหมเพื่อใชในการทํากิจกรรมหรือ Action ในการปฏิบัติงานกับองคกร หนวยงานและระบบ
ภายนอกตางๆ ซึ่งอาจจะประกอบไปดวยเครื่องจักร (Machines) หุนยนต (Bot) เครื่อง Sensors หรือ IoT
และ Application ตางๆ ซึ่ งกิจกรรมตางๆจากภายนอกองคกร ก็จะผลิต Data ชุดใหมสงกลับเขาสูแกน
Intelligent core อีกครั้งกระบวนการและกิจกรรมตางๆเหลานี้ก็จะวนไปเปนวัฏจักรโดยไมมีที่สิ้นสุด โครงการ
ดาน Digital Transformation ตางๆของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติสามารถที่จะเริ่มในโครงการระยะ
ที่ ๒ โดยโครง การที่เกี่ยวของกับงานดาน Digital Transofrmation ตองตอบสนองตามยุทธศาสตรและ
ภารกิจของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเปนหลัก
๔.๒.๓ Master Data Management
ระบบ Master Data Management เปนระบบสําหรับจัดการขอมูลหลักที่จะเปนแหลงขอมูลจริง
หนึ่งเดียว (Single source of truth) ที่เชื่อถือได (Trusted data) ผานการตวจสอบคุณภาพและความถูกตอง
และถือเปนแหลงขอมูลอางอิงของทุกๆหนวยงานและผูใชขอมูล ระบบบริหารจัดการขอมูลหลักมีความจําเปน
อยางยิ่งในการบริหารจัดการขอมูลจากหลากหลายแหลงที่มีรูปแบบโครงสรางที่แตกตางกัน ซ้ําซอนกัน ขอมูล
ที่มากมายเหลานี้จะถูกรวบรวมมาจัดเก็บเปนแหลงขอมูลแหลงเดียวที่สามารถบริหารจัดการไดแบบรวมศูนย
ซึ่งมีประโยชนในการสรางความมั่นใจในเรื่องคุณภาพขอมูล การควบคุมการเขาถึงของขอมูลของผูใชขอมูล
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ตางๆ (Data consumer) ซึ่งเปนหัวใจของการธรรมมาภิบาลขอมูล จะเปนเครื่องมือหลักสําหรับผูกํากับดูแล
ขอมูลและเจาของขอมูลในการบริหารจัดการตรวจสอบความถูกตองและทําความสะอาดขอมูล และสามารถ
เห็นภาพ ของขอมูลทั้งหมดไดจากที่เดียว ดังแสดงในแผนภาพที่ ๑๙ ตัวอยางความความสําคัญของระบบ
Master Data Management หรือ MDM

แผนภาพที่ ๑๙ ความสําคัญของระบบ Master Data Management (MDM)
ที่มา: Talend.com
๔.๒.๔ Data Governance
การธรรมมาภิบาลขอมูล (Data governance) เปนสิ่งที่สําคัญในยุคที่ขอมูลขาวสารสามารถเขาถึงได
จากทุกที่ ตลอดเวลาและสะดวก โดยเฉพาะในหนวยงานที่มีระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรมที่ใชจัดเก็บและประ
มวลผลขอมูลขนาดใหญ การรักษาความปลอดภัย (Data security) และการรักษาความลับขอมูลสวนตัว
(Data privacy) ถื อว า เป น สิ่ ง ที่ ตองปฏิบัติต ามอยา งเครง ครัดและไมส ามารถหลีกเลี่ย งได อีกตอไป ทั้ง นี้
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติมีความจําเปนที่จะตองมีระบบจัดการและบริหารขอมูลที่ไดมาตรฐาน มีการ
จัดทํานโยบายดานการรักษาความปลอดภัยขอมูลและมีบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบ และกํากับดูแลดานนี้
โดยตรง ทั้งนี้เพื่อขจัดอุปสรรคดานกฎหมายในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน มีการกําหนดแนว
ทางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและขอมูลที่ตองปกปด มีการกําหนดมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงและปรับปรุง
ขอมูล และมีการขับ เคลื่อนโครงการตางๆ ที่มีความสําคัญ โดยใหการสนับสนุนทางงบประมาณ องคความรู
และบุคลากร
๔.๒.๔.๑ การจั ด สร า งสภาพแวดล อ มของการกํ า กั บ ดู ข อ มู ล (Data Governance
Environment) เพื่อใหการดําเนินการตอขอมูลดานความมั่นคง สามารถผานมาตรฐานการธรรมมาภิบาล
ขอมูลของชาติและสามารถนําพาองคกรใหเปนองคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูลอยางเต็มรูปแบบ มีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีนโยบายเพื่อสรางสภาพแวดลอมของการกํากับดูแลขอมูล ซึ่งการสรางสภาพแวดลอมจะเริ่ม
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ตนที่การกําหนด กฎระเบียบ ขอบังคับ แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลขอมูล ซึ่ง
จะตองอยูในกรอบที่กฎหมายกําหนด เปนการสรางหรือปรับปรุงระบบภายในใหมีการกํากับดูแลขอมูล และจะ
ตองมีการพิจารณาตามประเด็นหลัก ๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เชน การเปดเผยขอมูล การแลกเปลี่ยนขอมูล
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล และการรักษาความลับ เปนตน

กฎ
๔.๒.๔.๒ การสรางกฏเกณฑ
ของขอมูลและนโยบายขอมูล ตามเอกสารกรอบการกํากับ
ดูแลขอมูล (Data Governance Framework) ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการ
มหาชน) ได กํ า หนดไว ว า การสร า งกฏเกณฑ ข องข อ มู ล และนโยบายข อ มู ล เป น ส ว นหนึ่ ง ของการสร า ง
สภาพแวดลอมของการกํากับดูแลขอมูล ประกอบดวย ๑) การกําหนดนิยามขอมูล (Data Deﬁnition) ๒)
การจัดหมวดหมูของขอมูล (Data Category) เชน ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลความมั่นคง ขอมูลความลับทาง
ราชการ และข อมูลสาธารณะ เปน ตน ๓) การกําหนดเมทาดาตา (Metadata) เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับ
อธิบายขอมูล ๔) การกําหนดบัญชีขอมูล (Data Catalog) หรือ รายการชุดขอมูลที่หนวยงานถือครองหรือ
บริหารจัดการ และ ๕) การกําหนดกฏเกณฑขอมูล (Data rules) ซึ่งจะใชสําหรับการบังคับใชใหปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับขอมูล ที่จะอธิบายถึงขอควรปฏิบัติและขอหามปฏิบัติ ดังแผนภาพที่ ๒๐
แสดงตัวอยางนโยบายขอมูลเพื่อใชกําหนดขอควรปฏิบัติซึ่งแบงเปนหมวดหมูที่สอดคลองกับขอบังคับและขอ
กฎหมาย

แผนภาพที่ ๒๐ ตัวอยางมาตรฐานขอมูลและมาตรฐานการปฏิบัติ
ที่มา: เอกสาร กรอบการกํากับดูแลขอมูล สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
๔.๒.๔.๓ การกําหนดมาตรฐานขอมูล (Data Standards) การกําหนดมาตรฐานขอมูล
เปนกลไลอยางหนึ่งในการกํากับดูแลขอมูล เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันของหนวยงานภายในและภายนอก
และลดความหลากหลายของการปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมตางๆ ประกอบดวย การกําหนดมาตรฐานเมทาดาตา
(Metadata Standard) มาตรฐานชุดขอมูล (Datasets Standard) และมาตรฐานการจัดชั้นความลับของ
ขอมูล (Data Classiﬁcation Standard) เปนตน
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๔.๒.๔.๔ การปรับเปลี่ยนโครงสรางดานบุคลากรกํากับดูแลขอมูล นอกจากการพิจารณา
กําหนดมาตรฐานขอมูลและมาตรฐานการปฏิบัติตางๆแลว การปรับเปลี่ยนโครงสรางดานบุคลากรใหรองรับ
การกํากับดูแลขอมูลเปนสิ่งที่จําเปนเชนกัน DGA ไดกําหนดและแนะนําการแบงผูที่เกี่ยวของที่มีหนาที่กํากับ
ดูแลขอมูลขององคกร ซึ่งประกอบไปดวย คณะกรรมการกํากับดูแลขอมูล (Data governance concil) ทีม
บริกรขอมูล (Data steward team) และผูมีสวนไดสวนเสียกับขอมูล (Data stakeholders) ดังแสดงใน
แผนภาพที่ ๒๑ และ ๒๒ ตัวอยางโครงสรางและการปฏิบัติงานของบุคคลากรกํากับดูแลขอมูลของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ ตั้งแตผูบริหารขอมูลระดับสูง (Chief Data Ofﬁcer หรือ CDO) ผูบริหารรักษา
ความปลอดภัยระดับสูง (Chief Security Ofﬁcer หรือ CSO) และบริกรขอมูล (Data Steward) ซึ่งเปนผู
ที่มีหนาที่แกไขและปรับปรุงขอมูล จนถึง เจาของขอมูล (Data owner) เปนตน ดังนั้นมีจําเปนอยางยิ่งที่
หนวยงานที่รับผิดชอบฐานขอมูลดานความมั่นคงจะตองปรับเปลี่ยนโครงสรางบุคลากรใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง
เพื่อทําหนาที่ตางๆที่เกี่ยวเของกับการกํากับดูแลขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการธรรมาภิบาลขอมูลของชาติ
และของนานาชาติ

แผนภาพที่ ๒๑ ตัวอยางโครงสรางบุคคลากรกํากับดูแลขอมูลของหนวยงาน
ที่มา: เอกสาร กรอบการกํากับดูแลขอมูล สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง

๔๐

แผนภาพที่ ๒๒ ตัวอยางกระบวนการกํากับดูแลขอมูลของหนวยงาน
ที่มา: เอกสาร กรอบการกํากับดูแลขอมูล สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

๔.๓ สรุป กิจกรรม ผลลัพธ และงบประมาณของโครงการ

โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอรมระดับองคกร (Enterprise Big Data Platform) ระยะที่ ๒ ในปที่
๒ ใชระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน สามารถแยกกิจกรรมออกเปนสวนๆ พรอมผลลัพธที่ไดจากกิจกรรม และ
งบประมาณที่ใชในโครงการ ดังนี้
กิจกรรม

ผลลัพธ

งบประมาณ
(ลานบาท)

๑. กําหนดนโยบายขอมูลและมาตรฐาน นโยบายขอมูลและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๕
การกํากับดูแลขอมูลดานความมั่นคง
ดานการกํากับดูแลขอมูลดานความมั่นคง
๒. พัฒนาระบบ Enterprise Big data ระบบ Enterprise Big Data platform
platform (on-premise platform)

๑๐

๓. พั ฒ นาระบบบิ๊ ก ดาต า แพลตฟอร ม ระบบ Big data DR-Site
สํารอง Big data DR-site (on-cloud
platform)

๑๐

๔. พัฒนาระบบ Backup and Disaster ระบบ Backup and Disaster Recovery ๕

ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง

๔๑

Recovery (BDR)

(BDR)

๕. พั ฒ นาระบบ data service and ระบบบริการและแลกเปลี่ยนขอมูล
sharing

๕

๕ . พั ฒ น า ร ะ บ บ D i g i t a l ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการปฏิรูป ๑๐
Transformation
องคกรใหเปนดิจิทลั จํานวน ๓ ระบบ
๖. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลขอมูล

ระบบธรรมมาภิ
าลขอมูอมูลล
ธรรมาภิบบาลข้

๑๐

๗ . พั ฒ น า ร ะ บ บ M a s t e r D a t a ระบบการบริหารจัดการขอมูลหลักดานความ ๑๐
Management
มั่นคง (National Security Master Data
Management)
๘. พัฒนาระบบวิเคราะหและทํารายงาน ระบบวิเคราะหและรายงาน ดานความมั่นคง ๑๕
ขั้นสูง
จํ า นวน ๓ โจทย โดยใช เ ทคนิ ค Data
analytics and visualization ขั้นสูง
๙. การฝกอบรมบุคลากรบิ๊กดาตาขั้นสูง หลักสูตร big data admin ขั้นสูง
(Advanced big data training)
หลักสูตร data engineer ขั้นสูง
หลักสูตร data analytics ขั้นสูง
หลักสูตร data visualization ขั้นสูง
หลักสูตรบิ๊กดาตาสําหรับผูบริหารขั้นสูง

๑๕

รวมทั้งสิ้น

๙๕

ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง

๔๒

บทที่ ๕ การพัฒนาบิ๊กดาตาดานความมั่นคงระยะที่ ๓ ปที่ ๓
โครงการระยะที่ ๓ จะเปนการพัฒนาในสวนของการบูรณาการขอมูลรวมกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทีม่ ีสวนเกี่ยวของกับงานความมั่นคง โดยจะทําการเชื่อมตอระบบฐานขอมูลบิ๊กดาตา เขากับหนวย
งานดังกลาว ผานระบบบริหารจัดการสวนกลาง หรือแพลตฟอรมการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลแบบสมบูรณ
(Fully-integrated Big Data Platform) ทําใหสามารถดําเนินการประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบการนําเขาขอมูล แบบ real-time จะถูกพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม สามารถรองรับการสงขอมูลจากอุปกรณ IoT เชน sensor แบบ real-time ได

๕.๑ วัตถุประสงคของโครงการ

๕.๑.๑ เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลบิ๊กดาตา ของสํานักงานสภาความมั
งชาติ
ใหมใีสห้ักยม ี
งานสภาความมั่นคงแห
่ น คงแห่
ง ชาติ
่งขึ้นง่ ขึโดยสามารถนํ
าขออมูมูลลหรื
ศัภาพมากยิ
กยภาพมากยิ
น้ โดยสามารถนำ�ข้
หรือการดํ
การ าเนินการตางๆ เกี่ยวกับขอมูล มาบูรณาการรวมกับหนวยงาน
อื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทการทํางานรวมกัน
๕.๑.๒ เพื่อเพิ่มสักยภาพในการประมวลผลตอขอมูลแบบ real-time ใหรองรับขอมูลที่ถูกสงมาจาก
อุปกรณ IoT (Internet of Things) และ censor ตางๆ ได เพื่อสนับสนุนเรื่องการเฝาระวังภัยคุกคามตางๆได
ดียิ่งขึ้น
๕.๑.๓ เพื่อพัฒนาระบบบิ๊กดาตา ใหสามารถประยุกตใช ระบบการประมวลผลที่มีปญญาประดิษฐ
(Artiﬁcial Intelligence) เขามาชวยเหลือในการทํางานของบุคลากร เพื่อลดระยะเวลาทํางานของบุคลากร

๕.๒ รายละเอียดการพัฒนาระบบตามแผนการดําเนินการในระยะที่ ๓ ปที่ ๓

๕.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอรมการเชื่อมโยงขอมูลแบบสมบูรณ (Fully-integrated
Big Data Platform)
ระบบบิ๊กดาตาที่ไดรับการพัฒนามาจาก ๒ ระยะแรก จะมีความพรอมในการประสานงานดานการ
กระจายขอมูลรวมกับ ระบบ ฐานขอมูล บิ๊กดาตาขององคกรอื่น ๆ ในสวนของการเชื่อมตอระบบนั้นจะทํางาน
ผานระบบบริการ รับ-สง ขอมูลระดับองคกร (Enterprise Service Bus) หรือ ESB ที่รองรับการทํางานการ
บริหารจัดการขอมูลและบูรณาการขอมูลระดับสูง ในรูปแบบ multi-portal gateway application ทําให
การเขาถึงขอมูลหรือการกระจายขอมูลไปสูหนวยงานภายนอกมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก

ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง

๔๓

แผนภาพที่ ๒๓ แสดงสถาปตยกรรม Fully-integrated Big Data Platform ระยะที่ ๓ ปที่ ๓
๕.๒.๒ Enterprise Data service and sharing using ESB
ขอมูลที่มากมายมหาศาลที่ถูกถายโอนผานไปมา บนระบบบิ๊กดาตาจากองคกรสูองคกร ทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงานของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาตินั้น จําเปนตองมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูง คือ Enterprise Service Bus (ESB) ซึ่งประกอบไปดวย messaging, web services, data
services, sercurity management เปนตน โดยองคประกอบเหลานี้จะชวยสงเสริมใหผูใชสามารถเขาถึง
ขอมูลเพื่อดําเนินการตอขอมูลเหลานั้นไดผานอุปกรณที่หลากหลายและมีความปลอดภัยในการรักษาความลับ
ของขอมูล เชน การกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลชั้นความลับตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
เจาหนาที่ไดมากยิ่งขึ้น

แผนภาพที่ ๒๔ แผนภาพโครงสรางระบบ Enterprise Service Bus (ESB)

ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง

๔๔

๕.๒.๓ Enterprise Data Governance for High Reliability & Availability Data

Interchange
ยกระดับความเปนเอกสิทธิ์ในการถือครองขอมูลของหนวยงานภายใน จาก Data Governance ที่
เปนนโยบายเฉพาะภายในหนวยงานไปสูระดับ Enterprise Data Governance ซึ่งเปนการดําเนินการที่ทํา
ใหขอมูลที่ครอบครองอยางถูกตองตามกฎหมาย อยูในมาตรฐานที่ตรงกับหนวยงานภายนอกในทุกดาน เชน
การรักษาความปลอดภัย การกําหนดมาตรฐานขอมูล การกําหนดกรรมวิธีทางขอมูล เปนตน ทั้งนี้เพื่อทําให
การประสานงานในการแลกเปลี่ยนขอมูลรวดเร็ว ถูกตอง มีรูปแบบเดียวกัน และปลอดภัยตอการโจรกรรม
๕.๒.๔ Data integration for unstructured and real-time data
นอกจากนี้ระบบแพลตฟอรมการเชื่อมโยงขอมูลแบบสมบูรณ (Fully-integrated Big Data
Platform) ยังมีการพัฒนาการนําเขาขอมูลแบบ Real-time ใหรองรับการสงขอมูลอยางตอเนื่องจากระบบ
ของอุปกรณ IoT ที่มีประโยชนตอการปฏิบัติงานดานความมั่นคง ใหสามารถเพิ่มการปฏิบัติงานไดหลายมิติ
เชน อุปกรณสงสัญญาณติดตามตัวหรือ Sensor ตางๆ สามารถแจงเตือนเขามาที่ระบบ บิ๊กดาตาไดตลอดเวลา
และในสวนของระบบฐานขอมูลนั้น จะสามารถรายงานการติดตามแจงเตือนและประมวลผลวิเคราะหถึงภัย
คุกคามไดทันที สําหรับตัวแพลตฟอรมจะยังคงเปน Enterprise big data platform ตามที่ไดพัฒนาในปที่
ผานมาเหมือนเดิม โดยในสวนการวิเคราะหขอมูลจะมีการนํา AI และ Machine Learning ระดับสูงที่สามารถ
เรียนรูการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกหรือ Deep Learning เขามาใชเพื่อใหผลการวิเคราะหแมนยํามากยิ่งขึ้น
สําหรับการพัฒนาบุคลากรจะเริ่มมีหลักสูตรอบรมดานนักวิทยาศาสตรขอมูล (Data scientist) เพิ่มเขามาจาก
หลักสูตรเดิม

แผนภาพที่ ๒๕ แผนภาพการทํางานโดยรวมของระบบ Real-timer IoT Data

ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง

๔๕

๕.๓ สรุป กิจกรรม ผลลัพธ และงบประมาณของโครงการ

โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอรมการเชื่อมโยงขอมูลแบบสมบูรณ (Fully-integrated Big Data
Platform) ระยะที่ ๓ ปที่ ๓ ใชระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ เดือน สามารถแยกกิจกรรมออกเปนสวนๆ พรอม
ผลลัพธที่ไดจากกิจกรรม และงบประมาณที่ใชในโครงการ ดังนี้
กิจกรรม

ผลลัพธ

งบประมาณ
(ลานบาท)

๑. กํ า หนดมาตรฐานการเชื่ อ มโยงและ มาตรฐานการเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย น ๕
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
ขอมูลระหวางหนวยงาน
๒. พั ฒ นาระบบ Fully-integrated Big ระบบ Fully-integrated Big Data ๑๕
Data Platform
Platform
๓. พั ฒ นาระบบแลกเปลี่ ย นข อ มู ล แบบ ระบบแลกเปลี่ยนขอมูลแบบ ESB
Enterprise Service Bus (ESB)

๑๕

๔. พัฒนาระบบ IoT platform

๑๕

ระบบ IoT platform

๕. พั ฒ นาระบบนํ า เข า และจั ด เก็ บ ข อ มู ล ระบบนําเขาและจัดเก็บขอมูล แบบ real- ๑๕
แบบ Real-time
time
๖. พั ฒ นาระบบวิ เ คราะห ด ว ย AI และ ร ะ บ บ วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ด ว ย A I ๑๕
Machine Learning
และ Machine Learning
๗. การฝกอบรมนักวิทยาศาสตรขอมูล

รวมทั้งสิ้น

ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง

หลักสูตร Master data management
หลักสูตร ESB data exchange
หลักสูตร IoT management
หลักสูตร Real-time streaming
หลักสูตร AI & Machine Learning
หลักสูตร Data science

๑๕

๙๕

๔๖

บทที่ ๖ การพัฒนาบิ๊กดาตาดานความมั่นคงระยะที่ ๔ ปที่ ๔

โครงการในปสุดทายจะเปนการพัฒนาตอจากระบบในหวงที่ผานมา ทั้งในสวนของระบบบิ๊กดาตาและ
ระบบความปลอดภัยระดับองคกร ระบบบริหารจัดการขอมูลระดับองคกร สําหรับในสวนระบบวิเคราะหขอมูล
ในปนี้จะยกระดับ ใหมีการใชเทคโนโลยี AI และ Machine learning มาใชทําระบบอัจฉริยะ ที่เรียกวา Data
intelligence

๖.๑ วัตถุประสงคโครงการ

๖.๑.๑ เพื่อพัฒนาระบบปญญาประดิษฐ (AI) จากโครงการระยะที่ ๓ ใหมีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น
โดยระบบจะทํา การวิ เคราะห รูป แบบของขอมูล (Pattern) ในเชิงสถิติ เพื่อหาผลลัพธขั้น ตน ออกมา เปน
คําแนะนําสําหรับการทําแผนงานในอนาคต
๖.๑.๒ เพื่อใหมีทรัพยากรในการอบรมบุคลากร ใหมีขีดความสามารถดานนักวิทยาศาสตร ขอมู ล
(Data scientist) ซึ่งจะทํางานรวมกับระบบ AI
๖.๑.๓ เพื่อเพิ่มสักยภาพของระบบเฝาระวังภัยคุกคามตางๆ ใหมีความฉลาดมากยิ่งขึ้น ดวยระบบ AI
ที่เขามาควบคุมการทํางานเชิงลึก

๖.๒ รายละเอียดการพัฒนาระบบตามแผนการดําเนินการในระยะที่ ๔ ปที่ ๔

๖.๒.๑ โครงการพั ฒนาระบบระบบขอมูลความมั่น คงอัจ ฉริยะ (National Security Data
Intelligence)
เปนระบบที่เนนการนําเอาเทคโนโลยี AI และ Machine learning มาทําการวิเคราะห ดวยโมเดลที่
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยจะทําใหระบบมีการปรับตัวไดเองอัตโนมัติ หรือเปนระบบแบบอัจฉริยะ ซึ่ง
ขอมูลที่จะนํามาใชจะมาจากระบบขอมูลที่รอบดาน ทั้งขอมูลจากฐานขอมูลปจจุบันและขอมูลจากระบบ IoT
ที่เปนแบบ real-time นอกจากนี้จะเนนการพัฒนาโจทยที่เปนระบบอัจฉริยะกับงานดานความมั่นคงจํานวน ๔
ดาน (โจทยละหนึ่งดาน) และมีการฝกอบรมนักวิทยาศาสตรขอมูลขั้นสูงในโครงการควบคูไปดวย

แผนภาพที่ ๒๖ แสดงสถาปตยกรรม National Security Data Intelligence ระยะที่ ๔ ปที่ ๔

ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง

๔๗

๖.๒.๒ AI and Machine Learning
AI หรือ Artiﬁcial Intelligence กลาวโดยสรุป คือ ระบบที่สสร้างขึ
รางขึน้ ที่มีความสามารถปฏิบัติภารกิจที่
ไดโดยปราศจากการควบคุมจากมนุษย และมีพฤติกรรมหรือการทํางานคลายมนุษย โดยตัดสินใจขึ้นอยูกับ
สถานการณ (input factors) เทียบกับประสบการณที่ผานมา (learning data) และสามารถนําผลลัพธจาก
การปฏิบัติงานมาปรับปรุงการปฏิบัติงานครั้งตอไป (re-learning) เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธที่ภาพ
สูงสุด
MachineMachine
LearningLearning
เปนสวนย
AI เปนกระบวนการทางการเขี
ยนโปรแกรมคอมพิ
วเตอรวเพืเตอร์
่อใช
เป็อนยของระบบ
ส่วนย่อยของระบบ
AI เป็นกระบวนการทางการเขี
ยนโปรแกรมคอมพิ
เพืกลุอ่ มใช้ขกอลุมูม่ ลข้อในการประมวลหาโมเดล
มูลในการประมวลหาโมเดล(model)
(Model)หรืหรืออฟฟังงกก์ชันทางคณิตศาสตร โดยผลลัพธของโมเดลที่ไดเปรียบ
เหมือนสมองของระบบ AI ใชในการตัดสินใจในการปฏิบัติ (Actions) จากสถานการณ (input factors) ไมวา
จะเคยมีหรือไมมีอยูในกลุมขอมูลก็ตาม
ในดานแพลตฟอรมสวนที่สนับสนุน AI และ Machine Learning ประกอบดวย สวนของการบริการ
(Services) สําหรับนักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) ใชในการเขียนโปรแกรมเพื่อการทํา Machine
Learning สรางโมเดล ไดแก Python และ Rstudio สวนบริการที่ใชในการฝกและทดสอบโมเดล ไดแก
Tensorﬂow และสวนบริการในการเรียกใชโมเดล (deploy) กับระบบ ไดแก API Service ซึ่งสวนบริการ
เหลานี้จําเปนจะตองทํางานรวมกันเพื่อดําเนินการกระบวนงานของ Machine Learning ตั้งแต เตรียมขอมูล
(Preprocess data หรื อ Prepare data), สรางโมเดล (Create model), ฝกโมเดล (Train model),
ประเมินผลโมเดล (Evaluate model), เรียกใชโมเดล (Deploy model) และ การปรับปรุงโมเดลจากขอมูล
ใหม (Re-train model) เพื่อใหไดโมเดลหรือสมองของระบบที่ประสิทธิภาพ
๖.๒.๓ Data Intelligence
Data Intelligence คือระบบ AI ที่สนับสนุนการดําเนินการปฏิบัติภารกิจโดยใชการตัดสินใจอยาง
ชาญฉลาด (Intelligence) จากขอมูล (Data) ที่มี โดยการประสานการทํางานในสวนตาง ๆ ของแพลตฟอรม
ตั้งแต ฐานขอมูล ระบบเชื่อมโยงขอมูล ระบบวิเคราะหขอมูล รวมถึง AI และ Machine Learning เพื่ อ
ประยุกตใช AI เปนศูนยกลางในการประมวลขอมูล แจงเตือน และตัดสินใจกําหนดวางแผนการปฏิบัติงาน
ตางๆ และในดานการรักษาความปลอดภัย สามารถประยุกตใชระบบ Data Intelligence ในการดําเนินการ
ตางๆ ได ดังนี้
๖.๒.๓.๑ การปฏิบัติการดานขอมูล (Information Operations)
การดําเนินการในดานการประมวลขอมูลตางๆ เชน การคนหาขอมูลเชิงลึก (Insigns) การ
คนหาความเชื่อมโยงของขอมูล การตรวจสอบยืนยันความถูกตองของขอมูล หรือ การตรวจหาความผิดปกติ
(Anomolies) เปนตน
๖.๒.๓.๒ การสั่งการและควบคุม (Command and Control)
เปนการดําเนินการประมวลและวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนการประมวลขอมูล
รอบดานในทุกมิติ เพื่อนําผลวิเคราะหมาชวยในการวางแผน ดําเนินการ ติดตามสถานการณรวมถึงประเมิน
สถานการณ คาดการณแนวโนม เพื่อชวยใหการปฏิบัติภารกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
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๔๘

๖.๒.๓.๓ ระบบการเฝาระวังภัย (Surveillance System)
ระบบชวยในการเฝา ติดตาม และวิเคราะหขอมูลทางดานตางๆ เพื่อตรวจหาสิ่งผิด ปกติ
และเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ ระบบจะสามารถแจงเตือนผูที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานขอมูลผูที่เกี่ยวของ และ
การใหแนะนําการปฏิบัติ เพื่อใหดําเนินการเปนไปดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
๖.๒.๓.๔ ระบบการตรวจพบคนหา (Detection System)
ระบบชวยในการตรวจหาบุคคล หรือวัถตุตองสงสัย เชน ทะเบียนรถ หรือบุคคลเปาหมาย
จากการประยุกตใช Image processing รวมกับฐานขอมูลบุคคลและวัตถุตองสงสัย เพื่อคนหา เฝาระวัง และ
ตรวจจับไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงภัยใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่

๖.๓ สรุป กิจกรรม ผลลัพธ และงบประมาณของโครงการ

โครงการพัฒนาระบบ National Security Data Intelligence ระยะที่ ๔ ในปที่ ๔ ใชระยะเวลา
ดําเนินการ ๑๒ เดือน สามารถแยกกิจกรรมออกเปนสวนๆ พรอมผลลัพธที่ไดจากกิจกรรม และงบประมาณที่
ใชในโครงการ ดังนี้
กิจกรรม

ผลลัพธ

๑. กํ า หนดมาตรฐานการให บ ริ ก ารข อ มู ล มาตรฐานการใหบริการขอมูลอัจฉริยะ
อัจฉริยะ

งบประมาณ
(ลานบาท)
๕

๒. พัฒนาระบบ National Security Data ระ บบ N a t io n a l Se c ur i t y Da t a ๒๐
Intelligence
Intelligence
๓. พัฒนาระบบ IoT platform ขั้นสูง

ระบบ IoT platform ขั้นสูง

๑๕

๔. พั ฒ นาระบบวิ เ คราะห ด ว ย AI และ ระบบวิ เ คราะห ด ว ย AI และ Machine ๑๕
Machine Learning ขั้นสูง
Learning ขั้นสูง
๕. พั ฒ นาระบบอั จ ฉริ ย ะด า นความมั่น คง ระบบอั จ ฉริ ย ะด า นความมั่ น คง จํ า นวน ๒๕
จํานวน ๔ โจทย
๔ โจทย
๖. การฝกอบรมนักวิทยาศาสตรขอมูลขั้นสูง หลักสูตร IoT management ขั้นสูง
๑๕
หลักสูตร Real-time streaming ขั้นสูง
หลักสูตร AI & Machine Learning ขั้นสูง
หลักสูตร Data intelligence
รวมทั้งสิ้น
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๙๕

๔๙

ผนวก ก
รายการคุณลักษณะเฉพาะของระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม
๑. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม (Big data platform) ประกอบดวย
๑.๑ เครื่องแมขายหลัก (Master node) จํานวน ๓ เครื่อง (โหนด) เพื่อทําหนาที่เปนสวนควบคุม
การทํางานของบริการตางๆ โดยแตละโหนด มีคุณลักษณะดังนี้
๑.๑.๑ มีหนวยประมวลผลกลางชนิด Intel XEON หรือดีกวา โดยมีจํานวน Core ไมนอย
กวา ๑๖ Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา ๒.๑ GHz
๑.๑.๒ มีหนวยความจําหลักรวมขนาดไมนอยกวา ๒๕๖ GB แบบ DDR๔ RDIMM หรือ
ดีกวา และรองรับการทํางานแบบ Advance ECC ได
๑.๑.๓ มีหนวยเก็บขอมูล Hard Disk Drive ชนิด SSD หรือดีกวา ทําเปน RAID ๑ สําหรับ
ระบบปฏิบัติการ ความจุไมนอยกวา ๑ TB จํานวน ๒ หนวย (๑ TB x ๒)
๑.๑.๔ มีหนวยเก็บขอมูล Hard Disk Drive ชนิด SAS หรือดีกวา ทําเปน JBOD สําหรับ
HDFS ขนาดไมนอยกวา ๒ TB จํานวน ๔ หนวย (๒ TB x ๔) หรือความจุรวม ๘ TB เปนอยางนอย
๑.๑.๕ มีหนวยควบคุมการจัดเก็บขอมูล (Controller) แบบ SATA หรือดีกวาซึ่งสนับสนุน
การทํา RAID ๐,๑,๕,๖ และ ๑๐ ไดเปนอยางนอย
๑.๑.๖ มีอุปกรณเชื่อมตอ Ethernet แบบ ๑๐ Gbps จํานวน ๒ พอรต เปนอยางนอย
๑.๑.๗ มีอุปกรณเชื่อมตอ Ethernet แบบ ๑ Gbps จํานวน ๒ พอรต เปนอยางนอย
๑.๒ เครื่องแมขายสําหรับจัดเก็บและประมวลผลขอมูล Data node จํานวน ๕ เครื่อง (โหนด)
และมีหนวยเก็บขอมูลทุกโหนดรวมกันจํานวนรวมอยางนอย ๑๐๐ TB เพื่อทําหนาที่เปนสวนจัดเก็บขอมูล
HDFS และประมวลผลข อ มู ล แบบขนาน (Parallel computing) ในระบบบิ๊ก ดาตา โดยแตล ะโหนด มี
คุณลักษณะดังนี้
๑.๒.๑ มีหนวยประมวลผลกลางชนิด Intel XEON หรือดีกวา โดยมีจํานวน Core ไมนอย
กวา ๒๐ Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา ๒.๑ GHz
๑.๒.๒ มีหนว ยความจําหลักรวมขนาดไมนอยกวา ๒๕๖ GB แบบ DDR4 RDIMM หรือ
ดีกวา และรองรับการทํางานแบบ Advance ECC ได
๑.๒.๓ มีหนวยเก็บขอมูล Hard Disk Drive ชนิด SSD หรือดีกวา ทําเปน RAID ๑ สําหรับ
ระบบปฏิบัติการ ความจุไมนอยกวา ๑ TB จํานวน ๒ หนวย (๑ TB x ๒)
๑.๒.๔ มีหนวยเก็บขอมูล Hard Disk Drive ชนิด SAS หรือดีกวา ทําเปน JBOD สําหรับ
HDFS ขนาดไมนอยกวา ๔TB จํานวน ๕ หนวย (๔ TB x ๕) หรือความจุรวม ๒๐ TB เปนอยางนอย
๑.๒.๕ มีหนวยควบคุมการจัดเก็บขอมูล (Controller) แบบ SATA หรือดีกวา ซึ่งสนับสนุน
การทํา RAID ๐,๑,๕,๖ และ ๑๐ ไดเปนอยางนอย
๑.๒.๖ มีอุปกรณเชื่อมตอ Ethernet แบบ ๑๐ Gbps จํานวน ๒ พอรต เปนอยางนอย
๑.๒.๗ มีอุปกรณเชื่อมตอ Ethernet แบบ ๑ Gbps จํานวน ๒ พอรต เปนอยางนอย
๑.๓ เครื่องแมขายสําหรับ Active Directory (AD) server จํานวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
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๕๐

๑.๓.๑ มีหนวยประมวลผลกลางชนิด Intel XEON หรือดีกวา โดยมีจํานวน Core ไมนอย
กวา ๔ Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา ๒.๑ GHz
๑.๓.๒ มีหนวยความจําหลักรวมขนาดไมนอยกวา ๓๒ GB แบบ DDR 4 RDIMM หรือดีกวา
และรองรับการทํางานแบบ Advance ECC ได
๑.๓.๓ มีหนวยเก็บขอมูล Hard Disk Drive ชนิด SSD หรือดีกวา ทําเปน RAID ๑ สําหรับ
ระบบปฏิบัติการ ความจุไมนอยกวา ๑ TB จํานวน ๒ หนวย (๒ TB x ๒)
๑.๓.๔ มีหนวยควบคุมการจัดเก็บขอมูล (Controller) แบบ SATA หรือดีกวา ซึ่งสนับสนุน
การทํา RAID ๐,๑,๕,๖ และ ๑๐ ไดเปนอยางนอย
๑.๓.๕ มีอุปกรณเชื่อมตอ Ethernet แบบ ๑๐ Gbps จํานวน ๒ พอรต เปนอยางนอย
๑.๓.๖ มีอุปกรณเชื่อมตอ Ethernet แบบ ๑ Gbps จํานวน ๒ พอรต เปนอยางนอย
๑.๓.๗ มีลิลขิชสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows version 2016 เปนอยางนอย
๑.๔ เครื่องแมขายสําหรับ ETL server จํานวน ๒ เครื่อง แตละเครื่องมีคุณลักษณะดังนี้
๑.๔.๑ มีหนวยประมวลผลกลางชนิด Intel XEON หรือดีกวา โดยมีจํานวน Core ไมนอย
กวา ๘ Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา ๒.๑ GHz
๑.๔.๒ มีหนวยความจําหลักรวมขนาดไมนอยกวา ๑๒๘ GB แบบ DDR ๔ RDIMM หรือ
ดีกวา และรองรับการทํางานแบบ Advance ECC ได
๑.๔.๓ มีหนวยเก็บขอมูล Hard Disk Drive ชนิด SSD หรือดีกวา ทําเปน RAID ๑ สําหรับ
ระบบปฏิบัติการ ความจุไมนอยกวา ๒ TB จํานวน ๒ หนวย (๒ TB x ๒)
๑.๔.๔ มีหนวยควบคุมการจัดเก็บขอมูล (Controller) แบบ SATA หรือดีกวา ซึ่งสนับสนุน
การทํา RAID ๐,๑,๕,๖ และ ๑๐ ไดเปนอยางนอย
๑.๔.๕ มีอุปกรณเชื่อมตอ Ethernet แบบ ๑๐ Gbps จํานวน ๒ พอรต เปนอยางนอย
๑.๔.๖ มีอุปกรณเชื่อมตอ Ethernet แบบ ๑ Gbps จํานวน ๒ พอรต เปนอยางนอย
๑.๔.๗ มีลิลขิชสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows version 2016 เปนอยางนอย
๑.๕ เครื่องแมขายสําหรับ BI server จํานวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
๑.๕.๑ มีหนวยประมวลผลกลางชนิด Intel XEON หรือดีกวา โดยมีจํานวน Core ไมนอย
กวา ๘ Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา ๒.๑ GHz
๑.๕.๒ มีหนวยความจําหลักรวมขนาดไมนอยกวา ๖๔ GB แบบ DDR ๔ RDIMM หรือดีกวา
และรองรับการทํางานแบบ Advance ECC ได
๑.๕.๓ มีหนวยเก็บขอมูล Hard Disk Drive ชนิด SSD หรือดีกวา ทําเปน RAID ๑ สําหรับ
ระบบปฏิบัติการ ความจุ ๒ TB จํานวน ๒ หนวย (๒ TB x ๒)
๑.๕.๔ มีหนวยควบคุมการจัดเก็บขอมูล (Controller) แบบ SATA หรือดีกวา ซึ่งสนับสนุน
การทํา RAID ๐,๑,๕,๖ และ ๑๐ ไดเปนอยางนอย
๑.๕.๕ มีอุปกรณเชื่อมตอ Ethernet แบบ ๑๐ Gbps จํานวน ๒ พอรต เปนอยางนอย
๑.๕.๖ มีอุปกรณเชื่อมตอ Ethernet แบบ ๑ Gbps จํานวน ๒ พอรต เปนอยางนอย
๑.๕.๗ มีลิลขิชสิทธิ์ ระบบปฏิบัติการ Windows version 2016 เปนอยางนอย
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๒. อุปกรณ Networking Switch จํานวน ๑ ระบบ มีคุณลักษณะดังนี้
๒.๑ อุปกรณ Networking Switch สําหรับเชื่อมตอระหวางเครื่องแมขาย (Server Switch) ภายใน
ระบบบิ๊กดาตา จํานวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้
๒.๑.๑ มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ ๑/๑๐ Gb Base-T จํานวนไมนอยกวา ๒๔ ชอง
๒.๑.๒ รองรับการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ ๑๐ Gb SFP+ จํานวนไมนอยกวา ๔ ชอง
๒.๑.๓ รองรับการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ ๔๐ Gb QFP+ จํานวนไมนอยกวา ๒ ชอง
๒.๑.๔ มีขนาดของ Switching capacity ไมนอยกวา ๙๖๐ Gbps
๒.๒ อุ ปกรณ Networking switch สําหรับเครื่องแมขาย (Management Switch) จํ านวน ๑
เครื่อง มีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้
๒.๒.๑ มีชองตอสัญญาณ (พอรต) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ BASE-T จํานวนไมนอยกวา ๒๔
พอรต
๒.๒.๒ มีชองตอสัญญาณ (พอรต) แบบ 1 GE จํานวนไมนอยกวา ๔ พอรต
๒.๒.๓ อุปกรณตองมีขนาดของ Forwarding Bandwidth ไมนอยกวา ๑๐๘ Gbps
๒.๒.๔ สนับสนุนการทํางาน Virtual LAN (VLANs) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได
๒.๒.๕ สนับสนุนการทํา Private VLAN และ Private VLAN Edge ได
๒.๒.๖ มีพอรต Console แบบ USB และ/หรือ RJ-45 Console
๓. อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบ SAN (Storage Area Network) จํานวน ๑ ระบบ สําหรับการสํารอง และ กู
คืนขอมูล (Backup and recovery) ในระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม ดังนี้
๓.๑ เปนอุปกรณ ระบบจัดเก็บขอมูลแบบ Network Storage เพื่อใหบริการจัดเก็บขอมูลแบบ
unstructured data ผานระบบเครือขายความเร็วสูง
๓.๒ มีหนาจอการใชงานแบบ Web browser UI หรือ GUI เพื่อใหสามารถใชงานงาย
๓.๓ มีหนวยประมวลผลกลางชนิด Intel XEON หรือดีกวา โดยมีจํานวน Core ไมนอยกวา ๘
Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมต่ํากวา ๒.๑ GHz
๓.๔ หนวยความจําแตละ Controller อยางนอย ๓๒ GB
๓.๕ หนวยความจํา storage แบบ HDD ความจุรวมไมนอยกวา ๕๐ TB
๓.๖ สามารถทําการบีบอัดขอมูลที่จัดเก็บใน storage ได
๓.๗ อุปกรณตองสามารถติดตั้งอยูในโครงตู (chassis) ความสูงไมเกิน 42U ได
๔. ซอฟตแวรบริหารจัดการระบบบิ๊กดาตา โดยพัฒนามาจากสถาปตยกรรมของ Apache Hadoop Open
Source และมีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้
๔.๑ ระบบบริหารจัดการไฟลแบบ HDFS (Hadoop ﬁlesystem) ซึ่งเปนระบบไฟลแบบกระจาย
(Distributed ﬁlesystem) ของ Hadoop
๔.๒ สามารถจัดเก็บขอมูลไดทั้งขอมูลชนิดโครงสราง (Structured data) ขอมูลกึ่งโครงสราง
(Semi-Structured data) และขอมูลแบบไมมีโครงสราง (Unstructured data) จัดเก็บขอมูลในรูปแบบ
มาตรฐานของ Hadoop File System ที่รองรับการจัดเก็บขอมูลใน Hive/Impala (SQL-lke database)
และ HBase (NoSQL database) ไดเปนอยางนอย
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๔.๓ สามารถสืบคนขอมูลดวยภาษา HQL (Hive Query Language) ผานบริการของ Hive และ
Impala และรองรับการระบุเงื่อนไขการดึงขอมูลเปนภาษาไทยไดเปนอยางนอย
๔.๔ สนับสนุนการประมวลผลขอมูลแบบขนาน (Parallel computing) โดยใช MapReduce ได
เปนอยางนอย
๔.๕ รองรับมาตรฐานการเชื่อมตอแบบ ODBC และ JDBC
๔.๖ รองรับการนําโปรแกรมที่พัฒนาดวยภาษา R และ Python ใหทํางานและวิเคราะหขอมูล
บน บิ๊กดาตาคลัสเตอรได
๔.๗ สามารถบริหารจัดการทรัพยากร (Resource management) ของงานในคลัสเตอร ดวย
YARN ไดเปนอยางนอย
๔.๘ สวนจัดการการตั้งคาของระบบ (System conﬁguration) สามารถบริหารจัดการ คลัสเตอร
ไดอยางสะดวก ผานทาง web-based application
๔.๙ ส ว นติ ด ตามการทํ า งานของกิ จ กรรม (Activity monitor) สามารถติ ด ตามสถานะของ
กิจกรรมหรืองานของระบบ และชวยแจงเตือนผูดูแลระบบไดทราบถึงปญหาขอขัดของที่เกิดขึ้นได ไดแก YARN
Hive query และ Impala query ไดเปนอยางนอย
๔.๑๐ สวนบริหารจัดการทรัพยากรของระบบ (Resource management service) สามารถแสดง
สถานะของการใชงานทรัพยากรของระบบ ไดแก หนวยประมวลผล (CPU) หนวยความจําหลัก (Memory)
และ HDFS ไดเปนอยางนอย
๔.๑๑ มีบริการจัดการกระแสงาน (Job workﬂow) และตารางการทํางาน (Job scheduler) โดย
ใช Apache Oozie ไดเปนอยางนอย
๔.๑๒ มีระบบสํารองและกูคืนขอมูล (Backup and recovery) แบบ HDFS ได
๔.๑๓ มีระบบรักษาความปลอดภัย (Security system) ขั้นสูง โดยประกอบดวย ระบบยืนยั น
บุคคล (User authentication) ดวยบริการ Kerberos ระบบกําหนดสิทธิผูใช (User authorization) ดวย
มด ไดเปนอยาง
บริการ Active Directory และการเขารหัสขอมูล (Data encryption) ที่รับสงผานระหวางโหนด
นอย
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ผนวก ข
รายการคุณลักษณะเฉพาะของระบบบริหารขอมูลขนาดใหญ
เครื่องมือบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ แบงออกเปน ๕ สวนหลัก ดังนี้

๑. เครื่ อ งมื อ เชื่ อ มโยงข อ มู ล เข า สู แ พลตฟอร ม บิ๊ ก ดาต า แบบเรี ย ลไทม (Real-time Big Data
Integration)
ชุดซอฟแวรเพื่อเปนเครื่องมือใชสําหรับการเชื่อมโยงขอมูลขนาดใหญแบบเรียลไทมเพื่อการวิเคราะห
ขอมูลแบบเรียลไทม ที่ใชงานงายโดยมีรูปแบบการเขียนโปรแกรมโดยใชภาพ (Drag and Drop UI) เพื่อสราง
กระบวนการเชื่ อมต อแหล งข อ มู ล ต า งๆ ไดโ ดยง ายและสนั บ สนุ น การเชื่อ มตอข อมูล เขา สูร ะบบบิ๊ก ดาต า
แพลตฟอรมอยางเต็มรูปแบบ โดยเครื่องมือที่ใชพัฒนาตองมีลักษณะทางเทคนิค ดังนี้
๑) สามารถสร า ง native code ไดอั ตโนมัติเพื่ อใชกับ สว นบริการ apache spark และ spark
streaming
๒) สามารถรองรับการประมวลผลขอมูลที่รวดเร็วในแบบ high-scale และ in-memory
๓) สามารถทํ า งานโดยใช ป ระโยชน จ ากการทํ า งานแบบ parallel ของ Hadoop ได เพื่ อ การ
ประมวลผลที่รวดเร็ว
๔) รองรับระบบปฏิบัติการ CentOS Linux, OS X, Red Hat Enterprise Linux, Solaris ·SUSE
Linux, Ubuntu Linux และ Microsoft Windows
๕) มีสวนประกอบหรือ Components ตางๆ สําหรับการทํางานดังนี้
- สวนประกอบสําหรับการทํางานกับ Spark บน Hadoop
- สวนประกอบสําหรับ cloud SaaS และ storage
- สวนประกอบสําหรับฐานขอมูล
- สวนประกอบสําหรับฐานขอมูลแบบ NoSQL
- สวนประกอบสําหรับ data making และ data transformation
- สวนประกอบสําหรับ messaging services
- สวนประกอบสําหรับการเชื
เชื่ออมโยง
มโยง IoT
- สวนประกอบสําหรับ Machine Learning
สมัยย
๖) มีตัวเชื่อมหรือ Connectors เพื่อใชเชื่อมตอและดึงขอมูลจากแหลงเก็บขอมูลตางๆทีที่ท่ทันันสมั
โดยอยางนอยตองมีตัวเชื่อมเขาสูแหลงเก็บขอมูลตางๆ ดังนี้
- ตั ว เชื่ อ มเข า ระบบบิ๊ ก ดาต า เช น Amazon Redshift, Amazon DynamoDB,
Amazon EMR (including Apache Spark), Apache Hadoop (HBase, HDFS, Hive), Apache
Spark, Cassandra, Couchbase, CouchDB, Cloudera Enterprise, Google BigQuery,
Hortonworks Data Platform, Microsoft HDInsight, IBM PureData System for Hadoop,
MapR, Mapr_DB, MarkLogic, MongoDB, Neo๔J, Pivotal HD, Riak, SAP HANA, Teradata,
THD, Vertica เปนตน
- ตัวเชื่อมรองรับไฟลที่มีฟอรแมตตางๆ เชน SEQ, JSON, RC, ORC และ AVRO เปนตน
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- ตัวเชื่อมเขาสูระบบฐานขอมูล และแหลงแก็บขอมูล ตางๆ เชน Amazon Aurora,
Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon S3, AS400, DB2, Derby DB, Exasol, eXist-db,
Firebird, Google Storage, Greenplum, H2, HIVE, HSQLDB, Informix, Ingres, InterBase,
JavaDB, JDBC, MaxDB, Microsoft OLE-DB, Microsoft SQL Server, MySQL, Netezza,
Oracle, ParAccel, PostgresSQL, PostgresPlus, SAP Business Warehouse, SAS, SQLite,
Sybase, Sybase IQ, Teradata, VectorWise, Vertica และ Windows Azure Blob Storage
เปนตน
- ตั ว เชื่ อ มเข า ส ว นบริ ก ารแบบ SaaS (Service as a Service) เช น Marketo,
ServiceNow, Salesforce.com and Salesforce Wave, NetSuite, MS CRM & AX, Amazon
S3, Amazon SQS, Bonita, Box, Dropbox, ElasticSearch, Google Drive, JIRA, Email
(SMTP), FTP/SFTP, LDAP, REST และ Splunk เปนตน
- ตัวเชื่อมเขาสูระบบแบบ Packaged Apps เชน SAP (table extract, BAPI, IDOC),
Sugar CRM, Microsoft, Sage X3, CentricCRM, Vtiger CRM และ Open Bravo เปนตน
- ตัวเชื่อมสําหรับระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เชน Amazon S๓, Amazon SQS, Bonita,
Box, Dropbox, ElasticSearch, GoogleDrive, JIRA, Email, (SMTP), FTP/SFTP, LDAP, REST
และ Splunk เปนตน
- ตัวเชื่อมเขาสูระบบ Cloud services เชน Amazon S๓, Azure IoT/Event Hub
Consumer, Google Cloud Storage และ Google Pub/Sub Subscriber เปนตน
๗) รองรับและสนับสนุนมาตรฐานการสงขอความระดับองคกร (enterprise messaging standards)
และ Messaging services เชน Apache Spark Streaming, Apache Kafka, Amazon Kinesis และ
MapR-Streams
๒. เครื่องมือสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพขอมูล (Data Quality)
ในการปฏิบัติงานกับขอมูลที่มีจํานวนมากมายมหาศาล หากขอมูลเหลานั้นมีขอมูลที่ไมมีความสมบูรณ
ปะปนอยูดวย กลาวคือ มีขอมูลบางสวนที่บันทึกในรูปแบบที่ไมตรงกับมาตรฐานกลางที่กําหนดไว ซึ่งจะสงผล
ใหการวิเคราะหและประมวลผลนั้นผิดพลาด กอใหเกิดความเสียหายทั้งทางดานระยะเวลาและงบประมาณ
อยางมาก
ระบบ Data quality เปนเครื่องมือที่จะทําการคัดกรองขอมูล ที่มีรูปแบบไมตรงตามที่มาตรฐานการ
เก็บขอมูลของระบบบิ๊กดาตา ที่กําหนดไวออกมาในรูปแบบของรายงานสถิติ เพื่อทํา Data cleansing ตอไป
โดยเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพขอมูลตองมีคุณลักษณะ ดังนี้
๑) ตรวจจับขอมูลที่ซ้ํา (Duplicated) เพื่อทําการลบหรือแยกออกจากระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม
เชน เลขบัตรประชาชนซ้ําในระบบ เปนตน
๒) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Validation) เพื่อยืนยันความนาเชื่อถือของระบบบิ๊กดาตา
แพลต ฟอรม เชน หมายเลขไปรษณียที่อยูในระบบไดรับการตรวจสอบแลววาเปนหมายเลขที่มีอยูจริง เปนตน
๓) แจงขอมูลที่ไมตรงกับรูปแบบที่กําหนด เชน หมายเลขโทรศัพทตองอยูในรูปของ XXXXXXXXXX
เทานั้น เปนตน

ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง

๕๕

๔) สามารถ Export code เพื่อความสะดวกในการนําไป ปฏิบัติการ Data Quality บนระบบ
ปฏิบัติการอื่นๆ เชน Windows, macOS เปนตน ไดทุกที่
๕) เพิ่มสักยภาพเรื่องความนาเชื่อถือทางสถิติขอมูล ใหแกระบบระบบบิ๊กดาตาแพลตฟอรม
๖) สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ OS X, Windows, Linux based systems, Solaris ไดเปน
อยางดี
๗) รองรับการเชื่อมตอกับ Database ภายนอกที่เปนที่นิยม เชน Amazon Aurora, Amazon RDS,
Amazon Redshift, Amazon S3, AS400, Bonita, Sybase IQ, Box, DB2, Derby DB, Dropbox,
EXASOL, eXist-db, Firebird, Google Drive, Google Storage, Greenplum, H2, HSQLDB, Informix,
Ingres, InterBase, JavaDB, JDBC, LDAP, MariaDB, MaxDB, Microsoft OLE-DB, Microsoft SQL
Server, MySQL, Netezza, Oracle, ParAccel, PostgresSQL, PostgresPlus, SAP Business
Warehouse, SAP Hana, SAS, SQLite, Sybase, Sybase IQ, Teradata, VectorWise, Vertica,
Windows Azure Blob Storage
๘) รองรับการเชื่อตอกับระบบ Software-as-a-Service เชน Marketo, Saleforce Wave เปนตน
เพื่อเสริมประสิทธิภาพของ application ที่ถูกพัฒนาบนระบบ cloud service ใหสามารถทํางานรวมกับ
Talend data quality ได
๙) รองรับการเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลของบิ๊กดาตา เชน Apache Hadoop, Apache Spark
เปนตน
๑๐) รองรับ การเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลแบบ NoSQL เพื่อขยายขอจํากัดในประเภทการเก็บ
ขอมูลของระบบฐานขอมูล เชน AWS DynamoDB, MongoDB เปนตน
๑๑) สามารถทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล Data validation รวมกับระบบฐานอื่น เชน
สามารถเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลที่อยูกับ Google เพื่อทําการยืนยันที่อยูภายใน Database ของเราวาเปน
ที่อยูที่มีอยู จริงหรือไมได เป นตน Amazon Redshif, DynamoDB, EMR (including Apache Spark),
Apache Hadoop (HBase, HDFS, Hive), Apache Spark, Cassandra, Couchbase, CouchDB,
Cloudera Enterprise, Google BigQuery, Hortonworks Data Platorm, Microsof HDInsight
๓. เครื่องมือสนับสนุนบูรณาการฐานขอมูลรวมและแอปพลิเคชั่น (ESB & Application Integration)
ระบบฐานขอมูลบิ๊กดาตานั้นจะบรรจุขอมูลที่มีความสําคัญตอหลายหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานนั้นๆ ดังนั้นความสามารถของตัวระบบที่ตองรองรับ การเขาใชงานบริการทางขอมูลดวยอุปกรณที่มี
ความหลากหลาย เชน ผานระบบ Windows, OS X, mobile apps เปนตน และตองสามารถเชื่อมตอตัว
ระบบเองกับระบบ บิ๊กดาตา ขององคกรภายนอกได จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่ขาดเสียไมได
ESB เปนเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความตองการ ดวยความสามารถในการบูรณาการขอมูลรวม
กับฐานขอมูลขององคกรอื่นๆ และรองรับการเขาถึงระบบจากอุปกรณตางๆผาน Internet โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
๑) สามารถเชื่อมตอจากตัวระบบ ESB รวมกับระบบฐานขอมูลอื่นๆ เชน Amazon RDS, Microsoft
SQL server เปนตน เพื่อใชในการรับสงขอมูลได
๒) ใหบริการในการรับสงขอมูลจาก platform หนึ่งไปสู platform หนึ่งทั้งระบบ on-premises และ
cloud ไดอยางรวดเร็ว
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๓) ผูพัฒนาระบบ developer สามารถสรางโปรแกรมในการทํางานดานการตรวจคุณภาพขอมูล
Data quality ที่สามารถนําไป run บนระบบปฏิบตั ิการอื่นๆ ในรูปแบบของ Java code ไดอยางงายดาย เชน
web service, REST Application, messaging routes เปนตน ภายในหนาจอการทํางาน Interface เดียว
๔) แสดงโครงสรางการเชื่อตอฐานขอมูลที่มีความซับซอนออกมาในรูปแบบของแผนภาพ Diagram ที่
ทําใหผูใชสามารถทํางานหรือศึกษาระบบการเชื่อมตอไดโดยงาย
๕) แสดงสถิติการตรวจจับและคัดกรองขอมูลออกมาในรู
ออกมาในรูปปแบบรายงานเชิ
งสถิง สถิ
ติ ซึต่งิ งซึา่ยต
ผูทอี่ไมผูม้ ไีพม่ินม ี
แบบรายงานเชิ
ง ง่ าอยต่
IT ในการศึ
กษา กษา
พืฐานทาง
้นฐานทาง
IT ในการศึ
๖) มี API หรือชุดคําสั่งที่ระบบอื่นสามารถนําไปใชเชื่อมตอกับการทํางานอื่นๆในขีดความสามารถของ
ESB ได เชน ระบบ web app สามารถเชื่อมตอกับ ESB ผาน API ของตัว ESB เพื่อเขาไปรับขอมูลตางๆใน
ระบบได เปนตน
๗) รองรับชองทางการรับสงขอมูลไดหลาย Format เชน JSON, XML เปนตน
๘) รองรับภาษาโปรแกรมที่ใชในการเขียน Script เชน Groovy, Javascript, PHP, Ruby
๙) สนับสนุนการเชื่อมตอกับ Database ตางๆ เชน Microsoft SQL Server, MongoDB, Oracle,
MySQL เปนตน
๑๐) สามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ Linux based system, Windows, OS X, Solaris
๔. เครื่องมือสนับสนุนการบริการจัดการ Data Catalog
Data Catalog จัดระเบียบขอมูลของคุณเพื่อควบคุมการเขาถึง และไดใชงานขอมูลที่เชื่อถือไดจาก
แหลงเดียวกัน ธุรกิจตาง ๆ สามารถที่จะคนหาขอมูลที่ถูกตองไดอยางรวดเร็ว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูล
สามารถที่จะติดตามขอมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกํากับดูแลและความเปนสวนตัวในการเขาถึงขอมูลเพื่อใชใน
การ การคนหาขอมูลอัตโนมัติ สรางและควบคุมแคตตาล็อกขอมูลสวนกลาง และยังสามารถการคนหาและ
แลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดย Data Catalog ควรมีคุณลักษณะดังนี้
ขีดความสามารถ
๑) สามารถรองรั บมาตรฐานตางๆ เชน OMG Common Warehouse Model, OMG uniﬁed
Model Language (UML), Open API Speciﬁcations (OAS), W3C OWL/RDF, XML & XMI, Ocal
Copybooks, SQL
๒) สามารถนําเขาและบูรณาการขอมูลและ Scripting เชน Apache Sqoop, AWS Glue ETL,
Informatica Developer, Infomatica Power Center, IRI CoSORT, Microsoft SQL Server SSIS,
Oracle Data Integration (ODI), Oracle Warehouse Builder (OWB) Pentaho DI, SAP Data Services
(BODI/BODS), SAS Data Integration
๓) สามารถเชื่อมตอกับเครื่องมือของธุรกิจอัจฉริยะ Business Intelligence Tools ได เชน IBM
Cognos, Microsoft Azure Power BI Service, Microsoft SSAS & SSRS, MicroStrategy, Oracle
Business Intelligence (OBI), Qlik QlikSense & QlikView, SAP BusinessObjects, SAS Visual
Analytics, Tableau, Tibco Spotﬁre
๔) สามารถเชื่อมตอเขากับ Metadata Management solutions ได เชน Cloudera Navigator,
Hotonwroks Atlas, Metadata Excel Format
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๕) สามารถเชื่อมตอกับ Data Modeling Tools ได เชน CA Component Modeler, Erwin Data
Modeler, IBM InfoSphere Data Architect, IBM Rational Rose, IBM Telelogic Tau, IDERA
ER/Studio, Microsoft Visio, Microsoft Visual Studio/Modeler, No Magic Magic Draw, Oracle
Data Modeler (ODM), Oracle Designer, SAP Power Designer, Sparx Enterprise Architect (EA),
Tigris ArgoUML, Unicom (Popkin), Visible IE Advantage
๖) สามารถเชื่ อ มต อ กั บ Database Metadata Connectors ได เช น Amazon RedShift
Database, HP Vertica Database, IBM DB๒, IBM Lotus Notes, IBM Netezza Database, Oracle
Database & PL/SQL, Oracle hyperion Essbase, Oracle MySQL Database, PostgreSQL
Database, SAP HANA Database, SAP NetWeaver MDM, SAP Sybase ASE Database, Snowﬂake,
SQL Server Database, Teradata Database
๗) สามารถเชื่ อ มต อกั บ Hadoop, File Systems และ NoSql ได เช น Apache Cassandra
NoSQL Database, Apache CouchDb Database (JSON) , Apache HDFS, Apache Hadoop HBase,
Apache Hadoop Hive Database, Apache Kafka , AWS Simple Storage Service, Cloudera
Impala, DataStax Enterprise (Cassandra), File System (HDFS, S3, CSV, Excel, XML, JSON, Avro,
Parquet, ORC, COBOL Copybook), Google BigQuery Database, MarkLogic NoSQL Database,
Microsoft Azure Blob Storage, Microsoft Azure SQL Database, Oracle Cloud Object Storage
Classic, Pivotal Greenplum Database, Vector (Vectorwise) Database, Windows and Linux File
System
๘) สามารถเชื่ อมต อกั บ Development และ DevOps ได เชน Altova XML Spy, Borland
Together, CA COOL & Gen, EMC ProActivity, Gentleware Poseidon
๕. เครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูลหลัก (Master Data Management)
ชุ ด ซอฟแวร ที่ ทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารจั ด การข อ มู ล ทั้ ง หมดของระบบตั้ ง แต ขั้ น ตอนรวบรวมข อ มู ล จาก
แหลงขอมูล (Colloct) ขั้นตอนบริหารจัดการและธรรมาภิบาลขอมูล (Govern) ขั้นตอนการปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงขอมูล (Transform) และขั้นตอนการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูล (Share) เพื่อควบคุมติดตามการดําเนิน
งานดานขอมูลเปนไปอยางนาเชื่อถือและรวดเร็วตั้งแตตนทางแหลงขอมูลผานตัวเชื่อม (Data Source : Data
Connector) ไปยังปลายทางคือกลุมเปาหมายผูใชงานขอมูลผาน api (Target Data : Service Api) โดย
เครื่องมือที่ใชพัฒนาตองมีลักษณะทางเทคนิค ดังนี้
๑) รองรับระบบปฏิบัติการ CentOS Linux, OS X, Red Hat Enterprise Linux, Solaris ·SUSE
Linux, Ubuntu Linux และ Microsoft Windows
๒) รองรั บ ตั ว เชื่ อ มเข า สู ร ะบบฐานข อ มู ล และแหล ง แก็ บ ข อ มู ล ต า งๆ เช น Amazon Aurora,
Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon S3, AS400, DB2, Derby DB, Exasol, eXist-db, Firebird,
Google Storage, Greenplum, H2, HSQLDB, Informix, Ingres, InterBase, JavaDB, JDBC, MariaDB,
MaxDB, Microsoft OLE-DB, Microsoft SQL Server, MySQL, Netezza, Oracle, ParAccel,
PostgresSQL, PostgresPlus, SAP Business Warehouse, SAS, SQLite, Sybase, Teradata,
VectorWise, Vertica และ Windows Azure Blob Storage เปนตน
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๓) รองรั บส ว นบริการแบบ SaaS (Service as a Service) และ 3rd Party Application เชน
Alfresco, Centric CRM, ElasticSearch, JIRA, Marketo, Microsoft CRM and AX, NetSuite, Open
Bravo, SAGE X3, Salesforce.com, Salesforce Wave, SAP, Splunk, ServiceNow, SugarCRM และ
Vtiger CRM เปนตน
๔) รองรั บ การทํ า งานตรวจสอบโดยใช Matching Algorithms ต า งๆ เช น Exact Match,
SoundEx, Soundex FR, Metaphone, Double Metaphone, Levenshtein, Jaro, Jaro-Winkler, Qgram และ Custom/User-Deﬁned เปนตน
๕) รองรับการทํา Master Data Repository และจัดเก็บ Master Data บนระบบ RDMS ที่รองรับ
ได เชน Exact Match, SoundEx, Soundex FR, Metaphone, Double Metaphone, Levenshtein,
Jaro, Jaro-Winkler, Q-gram และ Custom/User-Deﬁned เปนตน
๖) รองรับการผูกขอมูล (Bindings) ที่มีคุณสมบัติดังนี้
- รูปแบบตางๆ เชน SOAP และ REST/HTT เปนตน
- ประเภทตางๆ เชน Aegis, JAXB 2.2, SDO, XMLBeans และ JIBX เปนตน
- ฟอรแมตตางๆ เชน XML และ JSON เปนตน
- Protocols ตางๆ เชน HTTP, Servlet, JMS, MQTT, AMQP, UDP, Apache Kafka,
SMTP/IMAP/POP3, TCP, Jabber, CometD และ WebSocket เปนตน
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ผนวก ค
รายการคุณลักษณะเฉพาะของระบบ Data Visualization

ซอฟทแวร สําหรับ Data Visualization โดยมีคุณสมบัติดังนี้
๑. ซอฟตแวรสําหรับผูพัฒนาระบบและดูแลระบบ (License Desktop) จํานวน ๕ ชุด โดยมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ รองรับการเชื่อมตอกับแหลงขอมูลที่มีความหลากหลาย ซึ่งประกอบดวย แหลงขอมูลที่เปนไฟล
เชน Hive๒ บน Big Data Hadoop, Excel, Access, ﬂat ﬁles, แหลงขอมูลที่เปน direct SQL ad-hoc
querying เชน SQL Server, Oracle
๑.๒ รองรับการเชื่อมตอกับแหลงขอมูลทั้งในรูปแบบ live connection และ extraction
๑.๓ มีระบบ Memory Optimization รองรับการดึงขอมูล (Extracted data) โดยเก็บขอมูลไวใน
หนวยความจํา (memory) ในลักษณะ Dynamic โดยไมจําเปนที่จะตองเก็บขอมูล (Extract data) ทั้งหมด
เอาไวในหนวยความจํา
๑.๔ รองรับการดึงขอมูลและคํานวณผลรวมของขอมูล (Data Extraction and Aggregation) โดยที่
ไมตองเขียนโปรแกรมหรือสคริปทใดๆทั้งสิ้น
๑.๕ สามารถที่จะรวมขอมูลจากหลายแหลงขอมูลโดยรวมถึงขอมูลไฟล (xls, csv, txt, etc) ในเครือง
ของผูใชงานเองเพื่อนํามาวิเคราะหรวมกัน
๑.๖ ผูใชงานสามารถที่จะเชื่อมตอแหลงขอมูลไดโดยงาย โดยไมตองเขียนสคริปทใดๆ
๑.๗ สามารถที่จะสรางรูปแบบการดึงขอมูลที่เปน custom extraction routine โดยใช Extraction
API ได
๑.๘ การเชื่อมตอกับแหลงขอมูลหลายๆแหลง เชื่อมตอกับแหลงขอมูลหลายๆแหลงพรอมๆกันเพื่อทํา
data meshing และ data blending ได
๑.๙ ผูใชงานสามารถจัดเรียงขอมูลไดโดยอัตโนมัติหรือการจัดเรียงแบบ manual บนกราฟ (visual
graphs) ตางๆได
๑.๑๐ ผูใชงานสามารถ pivot หรือ drill ในมิติ (dimensions) อื่นๆได (เปนการ drag & drop หรือ
expanding and collapsing สําหรับการ drill-down)
๑.๑๑ ผูใชงานสามารถกําหนด thresholds โดยคาที่มากกวา threshold จะถูกไฮไลท (เชน red
bold font, colors, shapes in chart)
๑.๑๒ ขอมูล Tooltip จะถูกแสดงเมื่อผูใชงาน วางเมาส (hovering) บนพื้น ที่ตางๆเชน แผนที่
(map), แผนภูมิ (chart), ตาราง (table) หรือรายงาน (report)
๑.๑๓ Data Visualization จะตองสามารถสรางแผนภูมิ (charts) ตามขอมูลที่ถูกเลือกได อยางนอย
ดังนี้
๑.๑๓.๑ Bar Charts
๑.๑๓.๒ Hilight Tables
๑.๑๓.๓ Line Charts
๑.๑๓.๔ Scatter Plots
๑.๑๓.๕ Heat Maps
๑.๑๓.๖ Gantt Bar Charts
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๑.๑๓.๗ Pie Charts
๑.๑๓.๘ Treemaps
๑.๑๓.๙ Box Plots
๑.๑๓.๑๐ Packed Bubble Charts
๑.๑๓.๑๑ Map Views
๑.๑๔ รองรับ Geospatial Data รองรับขอมูลในรูปแบบ Geospatial และทําการ สรางแลตติจูด
(Latitude) และ ลองติจูด (Longitude) ของประเทศไทย และจังหวัดโดยอัตโนมัติและไมตองเขียนโปรแกรม
หรือสคริปทใดๆ ทั้งสิ้น
๑.๑๕ ตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑหรือสาขาผูผลิตในประเทศไทย
๑.๑๖ เปนผลิตภัณฑจากประเทศยุโรปหรืออเมริกาเทานั้น
๑.๑๗ สามารถที่จะแสดงขอมูลไปบนภาพ (Background Image) ที่เปนโครงสรางที่ออกแบบไวเชน
แผนที่ป ระเทศ, แผนที่นั่ งสนามกี ฬา (stadium seating), แผนผังรานคา (store layout), แผนผังที่นั่ง
เครื่องบิน (airplane diagram) เปนตน
๑.๑๘ สามารถที่จะแสดงรูปทรงที่ตางกัน (graphically different shapes) บนแผนที่ได
๑.๑๙ ใชงานสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ ﬁlter ไดในหลายๆ แบบดังตอไปนี้
๑.๑๙.๑ Single Value Radio Button
๑.๑๙.๒ Single Value Dropdown
๑.๑๙.๓ Single Value Slider
๑.๑๙.๔ Multiple Value Checkbox
๑.๑๙.๕ Multiple Value Dropdown
๑.๑๙.๖ Multiple Value Custom List
๑.๑๙.๗ Multiple Value Wildcard Search List
๑.๒๐ รองรับ Drag and Drop Dashboard Design สามารถที่จะรวมทุก worksheets เพื่อนําไปใส
ใน dashboard โดย drag & drop worksheets ไปยัง dashboard ได
๑.๒๑ รองรับ Interactive Story Telling สามารถที่จะจับประเด็นขอมูลสําคัญ (key insights) โดย
ใช annotations, highlights และ ﬁlters ได นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มการอธิบาย (descriptions) เพื่อเนน
สิ่งที่เราพบ ทั้งนี้จะทําใหการเลาเรื่องราว (story) เปนลักษณะ interactive และกอให เกิดการคนหาตอไปได
๑.๒๒ รองรับการทํางานบน Window และ MAC OS ใน ผลิตภัณฑ desktop
๑.๒๓ ซอฟตแวรสําหรับผูพัฒนาระบบและดูแลระบบ (License Desktop) จะตองเปนผูผลิตยี่หอ
เดียวกันกับซอฟตแวรสําหรับเครื่องแมขายและแสดงผลสําหรับนักวิเคราะห (License Server)
๒. ซอฟตแวรสําหรับเครื่องแมขายและแสดงผลสําหรับนักวิเคราะห (License Server) จํานวน ๑ ชุด (๑๐
ผูใชงาน) โดยมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ สามารถสงขอมูลการวิเคราะห (analytic content) ไปยังผูใชงานใน รูปแบบ on-demand
และรูปแบบ schedule ได โดยผูใชงานสามารถ subscribe เพื่อที่จะรับ dashboards ทาง email ตาม
ตารางเวลาที่กําหนดไว ซึ่งภายใน email จะมี link ไปสู online dashboard ดวย
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๒.๒ ระบบจะตองรองรับการเขียนเนื้อหา (content authoring) บน web browser โดยที่ไมตองใช
โปรแกรม Desktop
๒.๓ ระบบจะตองรองรับ web browser มาตรฐานตางๆ ในเวอรชั่นเทากันหรือสูงกวา ดังนี้ I.E 8,
Firefox 3.x, Android Browser 3.2, Safari 3.x, iOS 5.1.1, Google Chrome
๒.๔ ระบบจะตองรองรับ การใชงานใน mobile devices มาตรฐานเชน Apple หรือ Android
devices ผาน device browser และ native mobile app
๒.๕ การเขาใชงานระบบสามารถรองรับการตอเชื่อมเขากับ Active Directory หรือ SAML 2.0 เพื่อ
ทําการ single sign-on ได
๒.๖ ผลิตภัณฑตองรองรับการทํางานแบบ automatic clustering เพื่อ high availability และ
failover
๒.๗ การเขาถึงขอมูล (Data Access) จะถูกกําหนดสิทธโดยหนาที่ (roles), กลุม (groups) หรือ
ประเภทของผูใชงาน (user types)
๒.๘ สามารถทํ า งานแบบ Multi-tenancy โดยสามารถแบ ง เป น หลาย sites, workspaces,
content, users และ workbooks ได โดยที่ยังใช Server เดียว (one instance of server) นอกจากนี้
สมาชิกของในแตละ site จะไมเห็นขอมูลของ site อื่นๆใน server เดียวกัน
๒.๙ ข อมู ล ที่ ถูกส งผ า น Internet จะตองเปน ไปตาม security guideline โดยสามารภทําการ
encryption ได
๒.๑๐ ผูควบคุมระบบสามารถดูรายงาน (reports) สถิติการใชงานของ report และ dashboard ได
๒.๑๑ ตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑหรือสาขาผูผลิตในประเทศไทย
๒.๑๒ เปนผลิตภัณฑจากประเทศยุโรปหรืออเมริกาเทานั้น
๒.๑๓ ผูควบคุมระบบสามารถดูรายงาน (reports) ที่เปนสถิติการใชงานของผูใช (user activity
statistics) ได
๒.๑๔ รองรับการทํางานแบบ ๖๔-bit
๒.๑๕ ผลิตภัณฑสามารถทํางานไดกับขอมูลหลายภาษา
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ผนวก ง

รายการคุณลักษณะเฉพาะของระบบแสดงผลการวิเคราะหและแจงเตือน
เพื่อความมั่นคงแหงชาติ ๓๖๐° (National Security Analytics and Notiﬁcations 360°)

ระบบแสดงผลการวิ เคราะหและแจงเตือนเพื่อความมั่นคงแหงชาติ ๓๖๐° (National Security
Analytics and Notiﬁcations 360°) มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
๑. คุณลักษณะทางเทคนิคของระบบระบบแสดงผลการวิเคราะหและแจงเตือนเพื่อความมั่นคงแหงชาติ ๓๖๐°
๑.๑ ระบบต อ งสามารถรองรั บ การนํ า เสนอรายงาน และ dashboard ในแบบเชิ ง โต ต อบ
(Interactive dashboards) ผานเว็บและเครื่องมืออุปกรณมือถือแบบ Smart phone
๑.๒ ระบบตองสามารถเชื่อมตอกับระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ Business Intelligence (BI) Server ที่
ใชจัดเก็บรายงานและ Dashboards ตางๆ เพื่อนําเสนอรายงานบนเว็บและ Mobile App ได
๑.๓ ระบบตองสามารถแสดงและนําเสนอขอมูล Data Visualization ที่เปนรูปแผนภูมิ (Charts) ได
ทุกแผนภูมิ เชนเดียวกับขีดความสามารถที่ระบบ Business Intelligence สามารถทําได เชน Bar Charts,
Bubble Charts, Hilight Tables, Line Charts, Scatter Plots, Heat Maps, Gantt Bar Charts, Pie
Charts, Treemaps, Box Plots, Packed Bubble Charts และ Map Views เปนตน
๑.๔ ระบบตองมีขั้นตอนการยืนยันตัวตน (Authenication) และระบบการอนุญาต (Authorization)
ที่ไดมาตรฐาน
๑.๕ ระบบตองสามารถกําหนดการเขาใช กําหนดสิทธิ์และบริหารจัดการผูใชระบบ ไดหลายระดับชั้น
หลายกลุมและประเภทผูใช หรือตามระดับชั้นความลับของขอมูล
๑.๖ ระบบตองมีขีดความสามารถ ในการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงรายงาน และ dashboard ไดตาม
ประเภทหรือกลุมผูใชงาน และตองสามารถเลือกใชการกําหนดสิทธิ์ จากระบบแมขายธุรกิจอัจฉริยะ หรือ
Business Intelligence Server ไดถามี
๑.๗ ขอมูลที่ถูกสงผาน Internet จะตองเปนไปตาม Security guideline โดยมีการเขารหัสขอมูล
Data encryption ในระหวางที่สงผานขอมูล
๑.๘ ระบบจะต อ งรองรั บ Web browser มาตรฐานต า งๆ ในเวอร ชั่ น เท า กั น หรื อ สู ง กว า ดั ง นี้
Microsoft Edge 17.x, Firefox 3.x, Android Browser 3.2, Safari 3.x, iOS 5.1.1 และ Google Chrome
๑.๙ ระบบจะตองรองรับการใชงานใน Mobile devices มาตรฐานเชน Apple และ Android ผาน
Device browser และ Native mobile app
๑.๑๐ ระบบจะตองสามารถสราง กําหนดรูปแบบ กําหนดเงื่อนไข และสงขอความและขอมูลการแจง
เตือนแบบ (Push Notiﬁcations) ไปยัง Mobile Apps ไดตามเงื่อนไข กฏและขอกําหนดของขอมูลไดแบบ
ทันที (Real-time)
๑.๑๑ ระบบตองมีการบริหารจัดการสิทธิ์ผูใชเพื่อรับหรือไมรับขอความแจงเตือนไดตามประเภท กลุม
หรือระดับของผูใชไดเชนเดียวกับการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงรายงานและ dashboard
๑.๑๒ ระบบตต้องมี
องมี Agent ในการทําหนาที่แจงเตือนเฉพาะของแตละการแจงเตือน และมีการพัฒนา
ตัว Agent แบบ Microservice ที่แตละ Agent สามารถทํางานเองเปนเอกเทศ โดยไมพึ่งพาซึ่งกันและกัน แต
สามารถติดตอสื่อสารกันไดผาน Web service
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๑.๑๓ ระบบตองสามารถบริหาร จัดการและควบคุม Notiﬁcation Agent Microservices แบบรวม
ศูนย และสามารถดัดแปลงและแกไข เงื่อนไขตางๆสําหรับการสงขอความแจงเตือน เชน แจงเตือนเมื่อ เงื่อนไข
ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงเปนระดับ ๔ เปนตน
๑.๑๔ ระบบการ Authorization/Authenthication และระบบจัดการผูใช กลุมผูใช และสิทธิ์ผูใช
ตางๆ ตองสามารถทํางานรวมกับ ระบบจัดการผู ใชบน Active Directory ของสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติได
๑.๑๕ ระบบการติดตอสื่อสารระหวาง Microservice Agent และระบบอื่นๆที่ใช Web service
จะตองผานมาตรฐาน OAuth๒ เปนอยางนอยสําหรับการยืนยันตัวตน และจัดการสิทธิ์
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ผนวก จ

รายการขอมูลดานความมั่นคง และขอมูลที่เกี่ยวของกับความมั่นคง
ที่ไดจัดเก็บ/มีแผนที่จะจัดเก็บ ในระบบฐานขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ในขั้นตน
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

ชื่อขอมูล/ฐานขอมูล
ขอมูลทะเบียนราษฎร
ขอมูลทะเบียนอาวุธปน
ขอมูลทะเบียนบาน
ขอมูลบัตรประจําตัวประชาชน
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว-ชื่อสกุล
ขอมูลทะเบียนสมรส
ขอมูลบัตรประจําตัวผูไมมีสถานะทางทะเบียน
ขอมูลทะเบียนบุคคลตางดาว
ขอมูลบัตรประจําตัวผูไมมีสัญชาติไทย
ขอมูลบัตรประจําตัวแรงงานตางดาว
ขอมูลภาพใบหนาคนตางดาว
ขอมูลภาพนิ้วมือคนตางดาว
ขอมูลที่อยูบุคคลทุกประเภท
ระบบสารสนเทศดานการขาว
ระบบสารสนเทศขาวกรอง
ขอมูลสภาพแวดลอมทางทะเล
ขอมูลสถานการณทางทะเล
ขอมูลเรือประมง
ขอมูลเรือสินคา
ขอมูลคดีประมงผิดกฎหมาย
ขอมูลสรรพกําลัง
ระบบฐานขอมูลคดี (POLIS)
ขอมูลหมายจับ
ขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม

ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง

หนวยงาน
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กอ.รมน.
กอ.รมน. ภาค ๔ สน.
ศรชล.
ศรชล.
ศรชล.
ศรชล.
กรมประมง
กระทรวงกลาโหม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

หมายเหตุ

๖๕

ลําดับ
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.

ชื่อขอมูล/ฐานขอมูล
ขอมูลการผานแดนคนไทย และคนตางดาว
ขอมูลที่พํานักบุคคลตางดาว
ทะเบียนแรงงานตางดาว (กลุมบัตรสีชมพู)
ขอมูลผูตองหาตามหมายจับคดีพิเศษ
ขอมูลรายการประวัติหนังสือเดินทาง
ขอมูลทะเบียนคดียาเสพติด

หนวยงาน
หมายเหตุ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
กรมการจัดหางาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมการกงสุล
สํ า นั ก ง า น ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามยาเสพติด
ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) กระทรวงยุตธิ รรม
ขอมูลผูตองขัง
กระทรวงยุตธิ รรม
ขอมูลทะเบียนรถยนต
กรมการขนสงทางบก
ขอมูลใบทะเบียนเรือไทย / ใบอนุญาตใชเรือไทย กรมเจาทา
ขอมูลคดีประมงผิดกฎหมาย
กรมประมง
ขอมูลสถานะแรงงานตางดาวในการทํางานบนเรือ กรมประมง
ขอมูลทะเบียนผูเสียภาษี
กรมสรรพากร
ขอมูลทะเบียนผูมีรายไดนอย
กระทรวงการคลัง
ขอมูลสินคาเขา-ออก
กรมศุลกากร
ขอมูลของตองหาม-ของตองกํากัด
กรมศุลกากร
ขอมูลสถิติการคาชายแดน
กรมศุลกากร
ข อ มู ล ผู ไ ด รั บ ผลกระทบจากเหตุ ค วามไม ส งบใน กระทรวงการพั ฒ นาสั งคม
จังหวัดชายแดนใต
และความมั่นคงของมนุษย
ขอมูลอัตลักษณบุคคล
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
ขอมูลนิติวิทยาศาสตร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร
ขอมูลภัยคุกคามดานไซเบอร
ก ร ะ ท ร ว ง ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม
ขอมูลเฝาระวังเครือขายสังคมออนไลน
ก ร ะ ท ร ว ง ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม
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ลําดับ ชื่อขอมูล/ฐานขอมูล
๔๗. ขอมูลพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยพิบัติ
๔๘.

ขอมูลแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔๙.

ระบบฐานขอมูล Data Center ศอ.บต.

๕๐.

ขอมูลดานความมั่นคง อื่นๆ

๕๑.

ขอมูลที่เกี่ยวของกับความมั่นคง อื่นๆ
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หนวยงาน
หมายเหตุ
กรมป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
ศู น ย อํ า นวยการบริ ห าร
จังหวัดชายแดนภาคใต
หนว ยงานดานความมั่น คง
อื่นๆ
ห น ว ย ง า น ที่ มี ข อ มู ล ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ความมั่ น คง
อื่นๆ

๖๗

ผูรวมในการจัดทําเอกสารขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง
๑. คณะทํางานดานเทคนิคจัดทํา Platform ดานความมัน่ คง

๑.๑ พล.ต.ณัฐพงษ เพราแกว
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หัวหนาคณะทํางาน
๑.๒ น.อ.อุกฤษฏ รอดสุทธิ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รองหัวหนาคณะทํางาน
๑.๓ พ.อ.มนตรี สุพิเพชร
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คณะทํางาน
๑.๔ พ.อ.กฤษฎาวุฒิ โสภิกุล
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คณะทํางาน
๑.๕ น.อ.สืบวงศ
กระทรวงกลาโหม
คณะทํางาน
๑.๖ พันเอก อดิศัย มีสมพืชน กระทรวงกลาโหม
คณะทํางาน
๑.๗ นาย สุชาติ ธานีรัตน
กระทรวงมหาดไทย
คณะทํางาน
๑.๘ นาย จิรศักดิ์ ตินสุวรรณ
กระทรวงมหาดไทย
คณะทํางาน
๑.๙ นาง สมศรี หอกันยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คณะทํางาน
๑.๑๐ นางสาว จิณหจุฑา กันตะสุวรรณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คณะทํางาน
๑.๑๑ นาง สุรีพร พรโสภณวิชญ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะทํางาน
๑.๑๒ นาย ภานุวัฒน สุขสบาย สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะทํางาน
๑.๑๓ นาย พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
คณะทํางาน

๑.๑๔ นาย ทวียศ กลิ่นขจร กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๑๕ พ.ต.อ.จักรทิพย ศตพิมลศักดิ์ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๑.๑๖ พ.ต.อ.พงษพิเชษฐ นิลจันทร สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๑.๑๗ พ.อ.บุญเลิศ สุกใส
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔
๑.๑๘ น.อ.สอาด สุมรรคา
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔

๑.๑๙ น.อ.สิทธิโรจน สมจิตต ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
๑.๒๐ น.อ.จุมพล นาคบัว
ศูนยอํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
๑.๒๑ นาย เจษฎาพร ธนาอัศวเดช สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๑.๒๒ นาย นริน เวโรจนวิววัฒน สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๑.๒๓ นาย ติณณภพ เตียวเจริญ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๑.๒๔ นายฐาปะนะ แกวมณี สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๑.๒๕ นางสาว กรวรรณ คํากรเกตุ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

๑.๒๖ พ.อ.พงษสันติ์ จันทรสอน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คณะทํางานและ
เลขานุการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
คณะทํางานและ
๑.๒๗ นายรพี โลชัยยะกูล

๑.๒๘ นายธิติพงศ หนูขํา

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง

ผูชวยเลขานุการ (๑)
คณะทํางานและ
ผูชวยเลขานุการ (๒)

๖๘

๒. ผูรว มนําเสนอขอมูลในการจัดทําเอกสาร
๒.๑ นาย คณิต คงชวย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒.๒ นายกิตติศักดิ์ เดชชาญชัย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๒.๓ นายชัยเกียรติ ทุมรัตน สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๒.๔ นางสาวรักษิณา มงคลนิมิต สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๒.๕ นางสาวลักษิกา สงวนสุข สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

๒.๖ นางสาวภาวิณี ปรีดี
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๒.๗ นางสาว แสงนภา กออุดม สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

ขอเสนอ Platform ดานความมั่นคง

๖๙

ผนวก ค
การดาเนินิาาิองานิวยงาาิี่เเนก่เงยกับการจัดีาระบบฐาิอ้งมูลด้าิคยามมัเิคา
นิวยงาาิ
ชืเงระบบ/โคราการี่เดาเนินิการ
๑. กระีรยามนาดไีง ๑. ระบบการบูรณาการฐาิอ้งมูล
(กรมการปกครงา)
ประชาชิและการบรนการภาครัฐ
(LINKAGE CENTER)

การดาเนินิการ
เชื่อมโยงข้อมูล เช่น ข้อมูลอาวุธปืน โรงแรม
การถือครองที่ดิน ข้อมูลการศึกษา หมายจับ
ข้อมูลคนไทย คนต่างด้าว แรงงานต่างด้าว
เป็นต้น รวมฐานข้อมูลที่ใช้งานได้แล้ ว กว่า
๑๖๐ ฐานข้อมูล จานวนข้อมูลกว่า ๑,๔๘๐
ล้านรายการ

๒. ระบบการเนชืเงมโงาอ้งมูลีะเนบ่งิ เปิดให้ส่วนราชการเชื่อมโยงข้อมูลมาตั้งแต่
ประยัตนราษฎร (IKNO)
ปี ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๑๕ พ.ร.บ.การทะเบียน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบด้ว ยข้ อ มู ล
บุคคล ทั้งคนไทย คนต่างด้าว และแรงงาน
ต่างด้าว รูปใบหน้า มีส่วนราชการนาไปใช้
งานทั้งการบริการประชาชน เช่น กรมการกงสุล
กรมสรรพากร โรงพยาบาล สตช. เป็นต้น
๓. ระบบการตรยจพนสูจิ์งืิงัิตัยติ
ด้ยงลางพนมพ์ิน้ยมืง (Automated
fingerprint identification
systems : AFIS)

ตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ
ทั้งลายนิ้วมือแฝง และลายนิ้วมือปกติจ าก
กระดาษและไฟล์ ปั จ จุ บั น ใช้ ง านตรวจ
พิสูจน์ศพนิรนาม ลายนิ้วมือแฝงคดีต่าง ๆ
เป็นต้น โดยมีข้อมูล ลายพิมพ์นิ้ว มือ ทั้ ง คน
ไทยและคนต่างด้าว กว่า ๑๒๘ ล้านนิ้ว

๔) ระบบการตรยจพนสูจิ์งืิงัิ
ตัยติด้ยงภาพใบนิ้า
(Face Recognition)

ตรวจพิ สู จ น์ ยื น ยั น ตั ว ตนด้ ว ยลายภาพ
ใบหน้ า โดยจั ด เก็ บ จากการออกบั ต ร ซึ่ ง มี
ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือทั้งคนไทยและคนต่างด้าว
กว่า ๑๘๐ ล้านหน้า
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๒. กระีรยากลาโนม
(กรมการสรรพกาลัา
กลาโนม)

ชืเงระบบ/โคราการี่เดาเนินิการ
๑. โคราการพัฒิาระบบสารสิเนีศ
เนพืเงการระดมสรรพกาลัา

๒. โคราการพัฒิาระบบสารสิเนีศ
เนพืเงการกาลัาสารงาและการสัสด่
*งงูวระนยวาาองงิุมัตนโคราการ

การดาเนินิการ
ระบบสารสนเทศที่ส นับ สนุน การตัดสิ นใจ
และปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ในการระดมสรรพ
กาลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๑๐ ด้าน
โดยระบบงานสามารถวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมิ น ผลเชิ ง พื้ น ที่ (Spatial Analysis)
เช่ น การค านวณและแสดงยอดสรุ ป รวม
จ านว น/ปริ ม าณท รั พย าก รจา ก แ ผ น
ที่ดิจิตอล และการบันทึกแผนที่ยุทธการที่
สร้างขึ้นในลั กษณะแผนที่ส่ว นบุคคล และ
สามารถประเมิ น ผลเชิ ง เครื อ ข่ า ย (GIS
Service for Network Analysis) เช่น การหา
เส้ นทางการส่งกาลั งที่เหมาะสมซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจและการปฏิบัติงานใน
ด้านการระดมสรรพกาลังและการส่งกาลัง
ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีช่องทางในการใช้
งานระบบผ่านทาง Smart Mobile Device
เพื่อสนับสนุนและติดตามการส่งกาลังในการ
ปฏิบัติภารกิจ
ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกาลังพลสารอง
แห่งชาติ สาหรับเป็นฐานข้อมูลกลางขนาด
ใหญ่ (Central Big Data) ในการรวบรวม
สื บ ค้ น และจั ด การข้ อ มู ล ก าลั ง พลส ารอง
แห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลกาลังพล
ส ารองส ารองแห่ ง ชาติ ใ นการวางแผน
กาหนดยุทธศาสตร์ อานวยการ และกากับ
ดูแลข้อมูลกาลังพลสารองแห่งชาติ
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๓. สาิักาาิตารยจ
แนวาชาตน

ชืเงระบบ/โคราการี่เดาเนินิการ

การดาเนินิการ

๓.๑ สาิักาาิ
 ระบบการสืบค้ิอ้งมูลนมางจับ ใิ
เนีคโิโลง่สารสิเนีศ รูปแบบเนย็บเนซงร์ยนส (Web Service)
และการสืเงสาร
(สีส.)

เชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการบูรณาการ
ฐานข้ อ มู ล ประชาชนและบริ ก ารภาครั ฐ
(Linkage Center) ของกรมการปกครองไว้
เรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานด้านความมั่นคง
ใดต้องการเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลหมายจับ
ดั ง กล่ า วสามารถขอเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จาก
ระบบผ่ านระบบการบูร ณาการฐานข้ อ มู ล
ประชาชนและบริการภาครัฐได้โดยตรง

๓.๒ ตารยจภูธรภาค ๙

เชื่อมโยงกั บฐานข้ อมู ลกลาง สขว.กอ.รมน.
ภาค ๔ สน. การเชื่อมโยงต้องได้รับ อนุญาต
จาก กอ.รมน. ได้แก่ ข้อมูล หมายจั บ ตาม
พ.ร.ก.การบริ ห ารราชการในสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้ อ มู ล หมายจั บ ตาม
ป.วิ อาญาข้อมูลรายชื่อแกนนาร่วม ข้อมูล
อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ ข้อมูลอาวุธปืนที่สูญหาย
ละได้คืน ข้อมูลอู่ซ่อมรถ/จาหน่ ายอะไหล่/
รถมือสอง ข้อมูลร้านจาหน่ายโทรศัพท์/ซิม
ก า ร์ ด ข้ อ มู ล ร้ า น จ า ห น่ า ย อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวัสดุก่อสร้าง ข้อมูลวัตถุ
ระเบิดและโรงโม่ และข้อมูลการโจรกรรมรถ
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๓.๓ สาิักาาิตรยจ
คิเนอ้าเนมืงา (สตม.)

ชืเงระบบ/โคราการี่เดาเนินิการ
 อ้งมูลแราาาิตวาาด้าย ๓ สัญชาตน
(เนม่งิมา ลาย กัมพูชา)

การดาเนินิการ
เชื่ อ มโยงกั บ กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงแรงงาน

๔. กระีรยางุตนธรรม

๑. ระบบฐาิอ้งมูลด่เนง็ิเนง
๒. ระบบฐาิอ้งมูลลางพนมพ์ิน้ยมืง

มีช่องทางสาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว
อยู่ระหว่างการปรับประสิทธิภาพของระบบ
จัดเก็บฐานข้อมูล
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม ( Data
Exchange Center)
มีช่องทางสาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว

๓. ระบบฐาิอ้งมูลบุคคลสูญนาง
และศพินริาม

๕. สาิักเนลอาธนการ
ิางกรัฐมิตร่

๔. ระบบฐาิอ้งมูลการตรยจพนสูจิ์
ีาาินตนยนีงาศาสตร์
 แผิและอั้ิตงิการรับมืงภัง
คุกคามีาาไซเนบงร์

๑. การยาาแผิและเนตร่ ง มคยามพร้ ง ม
( Planning and Preparing) เ ต รี ย ม
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ส านั ก เลขาธิ ก าร
นายกรั ฐ มนตรี ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (ETDA) ในการจัดเตรียม
แผนและความพร้อม โดยจัดให้มีการซักซ้อม
ในการรั บ มื อ ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์
ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารและสิ่งอานวย
ความสะดวก จัดให้มีอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์
สาหรับวิเคราะห์เหตุของภัยคุกคามด้วยระบบ
Security Information and Event Management
(SIEM) ซอฟต์แวร์สาหรับบรรเทาภัยคุกคาม
มี ก ารป้ อ งกั น เหตุ ข องภั ย คุ ก คาม มี ก าร
ประเมินความเสี่ยง เป็นระยะๆ จัดให้มีอุปกรณ์
Next Generation Firewall (NGFW)
Database Firewall เพื่อการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของคอมพิว เตอร์ แ ม่ข่ าย รวมทั้ ง
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ชืเงระบบ/โคราการี่เดาเนินิการ

การดาเนินิการ
การรั กษาความมั่น คงปลอดภัย ของระบบ
เครือข่ายจัดให้ มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูล การ
เข้าและออกระบบเครือข่าย (Log) และมีการ
ป้องกันมัลแวร์ด้วย TrendMicro Antivirus
เป็นต้น
๒. การตรยจจับและรางาาิผล (Detection
and Reporting) การตรวจจับภัยคุกคามหรือ
เหตุ การณ์ ไม่ ปกติ ด้ านความมั่ นคงปลอดภั ย
มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ภัยคุกคาม
หรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เพื่อประเมินว่าเป็นเหตุ
ภั ย คุ ก คามจริ ง หรื อ ไม่ มี รู ป แบบการโจมตี
อย่ างไร มีสั ญญาณการเกิดเหตุภัยคุกคาม เช่ น
จากช่องโหว่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หรือไม่ โดยใช้เครื่องมือตรวจจับการบุกรุก
เครือข่าย
๓. การประเนมนิและตัดสนิใจ (Assessment
and Decision) มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ตั ด สิ น ใจครั้ ง สุ ด ท้ า ยว่ า ข้ อ มู ล เหตุ ก ารณ์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยใดเป็นภัยคุกคาม
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ในการแบ่งประเภท
ภัยคุกคาม และระบบสารสนเทศที่ได้ผลกระทบ
บันทึกข้อมูล เหตุภั ย คุ กคาม การวิเคราะห์
การจัดระดับความรุนแรงของเหตุภัยคุกคาม
โดยพิจารณาจากผลกระทบของการให้บริการ
ผลกระทบต่อข้อมูล และความสามารถใน
การฟื้นฟูระบบ
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๖. สาิักาาิ
ปลัดกระีรยาดนจนีัล
เนพืเงเนศรษฐกนจและ
สัาคม

ชืเงระบบ/โคราการี่เดาเนินิการ

การดาเนินิการ
๔. การตงบสิงา (Responses) การตอบสนอง
ต่ อ เหตุ ข องภั ย คุ ก คาม โดยการปฏิ บั ติ ใ ห้
สอดคล้องกับผลการพิจารณา ตามขั้นตอน
การประเมินและตัดสินใจ โดยแจ้งข้อมูลเหตุ
ภัยคุกคามให้ที่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ มีการควบคุม
ภั ย คุ ก คาม การรวบรวมและเก็ บ รั ก ษา
พยานหลั ก ฐาน การก าจั ด ภั ย คุ ก คาม
การฟื้นฟูระบบ และการระบุแหล่งที่มาหรือ
โฮสต์ (Host) ที่โจมตี
๕. การเนร่ ง ิรู้ จ ากจากเนนตุ ภั ง คุ ก คาม
(Lessons Learned) การเรียนรู้จ ากเหตุ
ภัยคุกคาม เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยการทบทวน
เหตุ ข องภั ย คุ ก คาม และวิ ธี รั บ มื อ กั บ ภั ย
คุกคามที่เกิดขึ้น
ได้ดาเนินการตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ โดยมีหลักการสาคัญ
คือ การมุ่งที่จะป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ การโจมตีระบบ
หรื อ โครงข่ า ยจากอาชญากรคอมพิ ว เตอร์
ที่อาจกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน
หรื อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยภายในประเทศ
เพื่ อ ให้ ส ามารถป้ อ งกั น หรื อ รั บ มื อ กั บ ภั ย
คุ ก คามทางไซเบอร์ ไ ด้ อ ย่ า งท่ ว งที ซึ่ ง ได้
ก าหนดไว้เป็น ๓ ระดั บคื อ ระดับเฝ้า ระวั ง
ระดั บ ร้ า ยแรง ระดั บ วิ ก ฤติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานส าคั ญ ทางสารสนเทศ
( Critical Information Infrastructure: CII)
ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน
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ชืเงระบบ/โคราการี่เดาเนินิการ

การดาเนินิการ
ใน ๘ กลุ่ ม หลั ก ได้ แ ก่ ความมั่ น คงของรั ฐ
บริการภาครัฐที่สาคัญ การเงินการธนาคาร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
การขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ พลั ง งานและ
สาธารณู ปโภค สาธารณสุข และด้า นอื่ น ๆ
ตามที่คณะกรรมการกาหนดเพิ่มเติม
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฯ ได้กาหนดให้
มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภั ย
ท า ง ไ ซ เ บ อ ร์ แ ห่ ง ช า ติ ( ก ม ช . ) ที่ มี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีหน้าที่กาหนด
นโยบายให้ ห น่ ว งของรั ฐ และหน่ ว ยงาน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานส าคั ญ ทางสารสนเทศ
รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
ยังให้คณะกรรมการกากับดูแลด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เป็ น ประธานกรรมการ ก ากั บ ดู แ ลเรื่ อ งภั ย
คุ ก คามทางไซเบอร์ แ ละความมั่ น คง เรื่ อ ง
มาตรฐานขั้ น ต่ าของระบบไซเบอร์ แ ละ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา สร้ า งมาตรฐาน ยกระดั บ
ทักษะความรู้ และกาหนดหน้าที่ของ CII และ
Regulator เพื่ อ ให้ ก ารรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คาม
ทางไซเบอร์ ไ ด้ ทั น ท่ ว งที ทั้ ง นี้ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จะทาหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเป็น
การชั่ ว คราว ระหว่ า งที่ ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง
สานัก งานยัง ไม่แล้วเสร็ จ และปลัดกระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ท าหน้ า ที่
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๗. ศูิง์งาิยงการ
รักษาผลประโงชิ์
องาชาตนีาาีะเนล
(ศรชล.)

๘. สาิักาาิสถนตน
แนวาชาตน

ชืเงระบบ/โคราการี่เดาเนินิการ

การดาเนินิการ
เลขาธิ การจนกว่ าจะมี การแต่ งตั้ ง ท าหน้ าที่
เลขาธิ การจนกว่ าจะมี การแต่ งตั้ ง เลขาธิ การ
พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ได้ให้ความสาคัญกับ
การจั ดท าฐานข้ อมู ล ต่ าง ๆ ได้ ก าหนดไว้
ชั ด เจน โดยให้ ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในระดับชาติอีกด้วย
ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ ท างทะเลต่ อ จากศู น ย์ ป ระสาน
การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลภายใต้ พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์
ของชาติ ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ภ ารกิ จ
หน้าที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล รวมถึงการ บูรณาการข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐให้สามารถติดต่อ เชื่อมโยง หรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ เพื่อประโยชน์
ในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติ ทางทะเล
หรือกิจกรรมทางทะเล
จากการดาเนินงานที่ ผ่านมาของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data
Center) และคลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง ( Cloud
Computing) พบว่า ปัญหาของการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ คื อ มี ป ริ ม าณข้ อ มู ล ที่
ถู ก ผลิตขึ้ นอย่า งต่ อ เนื่อ งจานวนมาก ทาให้
ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร สื บ ค้ น ห า
แหล่งข้อมูลที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์
หรือให้บริการมีความซับซ้อนและยุ่งยากสูง
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ชืเงระบบ/โคราการี่เดาเนินิการ

การดาเนินิการ
ดังนั้น เพื่อให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ
เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมอบหมายให้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ วางแผนในการพัฒนา
รายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data
Catalog) และระบบสารสนเทศเพื่ อ การ
สืบค้นขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล
สามารถสืบค้นร้องขอเข้าถึงทราบแหล่งที่มา
ระดั บ ชั้ น ความลั บ ประเภทรู ป แบบและ
สามารถใช้ ป ระโยชน์ ข องข้ อ มู ล ภาครั ฐ
ทั้ ง หมดได้ เ ปรี ย บเสมื อ นสมุ ด หน้ า เหลื อ ง
(Yellow pages) ของข้อมูลภาครัฐ ที่สาคัญ
ทั้งหมดของประเทศไทยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่
จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นา การใช้
ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐให้มีประสิทธิผลและ
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
สามารถบู รณาการ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ ใ ช้
ประโยชน์ข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็น
ระบบ
การจัดทารายการข้อมูลภาครัฐเป็นการรวบรวม
ค าอธิ บ ายรายการข้ อ มู ล หรื อ เมทาดาต้ า
(Metadata) ของข้อมูลสาคัญจากหน่วยงาน
ภาครั ฐ ทั้งหมดมาสร้ างเป็ นคาตาล็
แค็ตตาล็อกกเพื่ อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร สื บ ค้ น ผ่ า น ร ะ บ บ
สารสนเทศบริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ
(Directory Services) โ ด ย เ ม ท า ด า ต้ า ที่
รวบรวมจากทุ ก หน่ ว ยงานควรมี รู ป แบบ
เดียวกันซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
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การดาเนินิการ
และสั ง คม โดยส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
จะทาหน้าที่ ในการออกแบบกระบวนการ
และเครื่ อ งมื อ เพื่ อ จั ด ท ามาตรฐานเมทา
ดาต้าและรวบรวมเมทาดาต้า รายการข้อมูล
ที่สาคัญจากหน่วยงานรัฐทั้งหมดโดยศึกษา
ค้ น ค ว้ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
กรณี ศึ ก ษาด้ า นการจั ด ท ามาตรฐานเมทา
ดาต้าของประเทศอื่นเพื่อปรับให้เหมาะสม
และเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศ
ไทยหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จะสามารถนา
มาตรฐานดังกล่าวไปใช้งานและจัดทาเมทา
ดาต้าของหน่วยงานได้อย่างสอดคล้องกัน
กรอบแนวทางการจัดทารายการข้อมูล
ภาครัฐ ประกอบด้วย
๑. กาหนดรายละเอียดของชุดข้อมูล
(Metadata Template) เช่ น ชื่ อ ข้ อ มู ล
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ วิ ธี ก ารเก็ บ ประเภทข้ อ มู ล
รูปแบบข้อมูล เป็นต้น
๒. จัดทาดัชนีสาหรับการสืบค้นข้อมูล
(Data Index) สาหรับค้นหาแบบหลายมิ ติ
กาหนดคาสาคัญของข้อมูลกาหนดและจัด
กลุ่มข้อมูล เพื่อให้ พรอมสาหรับการสืบค้น
โดยด าเนิ น การร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานเจ้ า ของ
ข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๙. กระีรยาคมิาคม ๑. ระบบาาิีะเนบ่งิตรยจสภาพรถ
และภาษ่รถงิต์ และรถอิสวา

การดาเนินิการ
๓. การพัฒนาระบบบริการนามานุกรม
ข้ อ มู ล ภาครั ฐ (directory services) เพื่ อ
ช่วยให้การสืบค้นผ่านช่องทางต่าง ๆ ทำทาาได
ได้
ง่ายขึ้น มีการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้
ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะระดั บ มี ก ลไกการร้ อ งขอ/
อนุมัติข้อมูล และเป็นจุดเชื่อมต่อกับ Data
exchange เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้อีกด้วย
๔. การบริการข้อมูล (Data Services)
กรณีข้อมูลที่ไม่มมีมี ชั้นความลั บ open data
หรือ public data จะจัดเก็บทั้ง metadata
และ data โดยข้ อ มู ล ก็ ยั ง คงอยู่ ที่ เ จ้ า ของ
ข้อมูล เหมือนเดิ ม เพื่อให้ ความสะดวกแก
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถ download ไปใช้ ไ ด้
ส่ ว นข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ชั้ น ความลั บ จะจั ด เก็ บ
เฉพาะ metadata เท่านั้น โดยในการเข้าถึง
และขอใช้ข้อมูลจะต้องมีกระบวนการร้องขอ
อนุมัติต่อไป
ซึ่ ง ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด เตรี ย ม
รายละเอียดเพื่อออกแบบกระบวนการและ
พัฒนาระบบต่อไป
กรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียน
ร ถ ซึ่ ง ร ถ ใ น ที่ นี้ ห ม า ย ถึ ง ร ถ ย น ต์
รถจั ก รยานยนต์ รถพ่ ว ง รถบดถนน
รถแทรกเตอร์ และรถอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง โดยเป็ น การดาเนินการ ตาม
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ร.บ.การ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งฐานข้อมูล
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การดาเนินิการ
ทะเบี ย นรถในปั จ จุ บั น ได้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ประกอบด้ ว ย เลขทะเบี ยนรถ เลขตั วรถ
เลขเครื่องยนต์ ประเภทรถ ยี่ห้อรถ แบบรุ่น
วันที่จดทะเบียน สถานะรถ และสีรถ เป็นต้น
สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลนั้น ปัจจุบัน
ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับ Linkage Center ของ
กรมการปกครองแล้ว โดยหน่วยงานภาครัฐ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้

๒. การจดีะเนบ่งิเนรืงเนพืเงองรับใบ
ีะเนบ่งิเนรืงไีง

กรมเจ้าท่าได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่
ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเรือไทยโดย
เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติเรือ
ไทย พ.ศ. ๒๔๘๑ ทั้งนี้ ฐานข้อมูลทะเบียน
เรื อ ไทยในปั จ จุ บั น ได้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อาทิ
เลขทะเบียนเรือ ชื่อเรือไทย ชื่อและนามสกุล
ผู้ควบคุมเรือ วันที่อนุญาตให้ใช้เรือ ความยาว
ของเรือ ความยาวของฉากเรือ ความกว้าง
ของเรือ ความลึกของเรือ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือ
หรืออื่น ๆ เป็นต้น
สาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลนั้น ปัจจุบัน
ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับ Linkage Center ของ
กรมการปกครองแล้ว โดยหน่วยงานภาครัฐ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ โดยประสานงาน
กับกรมเจ้าท่า
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ชืเงระบบ/โคราการี่เดาเนินิการ
โคราการพัฒิาระบบฐาิอ้งมูล
ด้าิการอวาย

๑๑. กระทรวงการพัฒนา ๑. ระบบฐาิอ้งมูลองาประเนีศไีง
สังคมและความมั่นคง ด้าิการดาเนิิน คด่ และการชวยงเนนลืง
ของมนุษย์
ผู้เนส่งนางจากการค้ามิุษง์

การดาเนินิการ
ศู น ย์ ป ระสานข่ า วกรองแห่ ง ชาติ (ศป.ข.)
ดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว
โดยในระยะที่ ๑ การเตรี ย มความพร้ อ ม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาระบบ
จัดเก็บข้อมูลข่าวสาร ระบบการติดต่อสื่อสาร
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วยเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ส าหรั บ ระยะที่ ๒ มี ก ารเชื่ อ มโยง
ฐานข้อมูลกับหน่วยสมาชิกในประชาคมข่าว
กรองเป็ น โครงการน าร่ อ ง และระยะที่ ๓
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยสมาชิกใน
ประชาคมข่าวกรองต่อเนื่องจากระยะที่ ๒
และการพัฒนาระบบวิเคราะห์การนาข้อมูล
มาใช้ประโยชน์จัดทารายงานในรูปแบบต่าง ๆ
ตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้พัฒ นาระบบฐานข้อมูล ของ
ประเทศไทยด้ า นการด าเนิ น คดี และ
การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่
ใช้บันทึก จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลคดีค้า
มนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
ประมวลผลข้ อ มู ล จากระบบฐานข้ อ มู ล
เพื่อให้การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทั้งในระดับหน่วยงานและ
ภาพรวมของประเทศ เกิ ด การบู ร ณาการ
ข้ อ มู ล สารสนเทศระหว่ า งหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งยั่ ง ยื น และสามารถใช้
ประโยชน์ในการกาหนดนโยบายด้านการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
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การดาเนินิการ
๒. ระบบสวาตวงอ้งมูลผู้ใช้บรนการองา ระบบส่งต่อข้อมูลผู้ใช้บริการของกรมกิจการ
กรมกน จ การเนด็ ก และเนงายชิ (กรม เด็กและเยาวชน เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูล
กิจการเด็กและเยาวชน)
ประวัติผู้ รับ บริการเป็ น รายบุคคล (โดยใช้
หมายเลขบั ต ร ๑๓ หลั ก ) ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกกระทาตาม
พ.ร.บ. ความรุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ.
๒๕๕๐ และผู้เสียหายตาม พ.ร.บ. ค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ จากบ้านพักเด็กและครอบครัว
จานวน ๗๗ จังหวัด และสถานสงเคราะห์/
คุ้มครอง/พัฒนาและฟื้นฟู จานวน ๓๐ แห่ง
ตั้งแต่ข้อมูลการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ การนาเข้า
ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ข้ อ มู ล ครอบครั ว
ข้อมูลการช่วยเหลือและจัดสวัสดิการ ข้อมูล
การส่ ง ต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและคื น สู่
สั ง คม ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ ด าเนิ น การเชื่ อ มโยง
ข้ อ มู ล กั บ กรมการปกครองผ่ า นระบบ
Linkage Center เรียบร้อยแล้ว
๓. โคราการเนปล่เงิบ้าิพักเนด็กเนป็ิ ดาเนินการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานในสั งกัด
สถาิคุ้มครงาสยัสดนภาพผู้เนส่งนาง เพื่ อ เปลี่ ย นเป็ น สถานคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ
จากการค้ามิุษง์(ชาง) ชัเยคราย
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) ชั่วคราว
จาิยิ ๒ จัานยัด
จานวน ๒หน่วยงาน ได้แก่ (๑) บ้านพักเด็ก
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
และครอบครัวจังหวัดปัตตานี และ (๒) บ้านพัก
เด็ ก และครอบครั ว จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ทั้ ง นี้
ปัจจุบัน อยู่ร ะหว่างการปรับ ประสิ ทธิ ภ าพ
ของระบบจัดเก็บฐานข้อมูล
ด าเนิ น งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองเด็ ก
๔. โคราการสวาเนสรนมการดาเนินิาาิ
ตามงิุสัญญายวาด้ยงสนีธนเนด็ก (เนด็ก ในสถานการณ์ จชต. และกาหนดแนวทาง
ใิบรนบีโงกง้างถนเิฐาิ)
และมาตรการทางเลือกในการกักเด็กไว้ใน
สถานกักตัวคนต่างด้าวของสานักงานตรวจคน

- 15 นิวยงาาิ

ชืเงระบบ/โคราการี่เดาเนินิการ

๕. โคราการแผวิดนิเนด่งยกัิ

๑๒. กระีรยาการ
ตวาาประเนีศ
(กรมการกาสุล)

๑. โคราการ Visa Data Center

๒. โคราการ Visa Regional
Center

การดาเนินิการ
เข้าเมือง สาหรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนั้น
ปัจจุบัน อยู่ร ะหว่างการปรับ ประสิ ทธิ ภ าพ
ของระบบจัดเก็บฐานข้อมูล
ด าเนิ น งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การแลกเปลี่ ย น
วั ฒ นธรรมของเด็ ก ในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ส าหรั บ การเชื่ อ มโยง
ฐานข้อมูลนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับ
ประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บฐานข้อมูล
พั ฒ นาระบบการขอรั บ การตรวจลงตรา
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-visa) ขึ้ น ใช้ ใ นการ
ให้บริการในจีน อังกฤษ และฝรั่งเศส เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ แ ก่ ค นต่ า งด้ า วและรองรั บ
ปริมาณการตรวจลงตราที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อมูล
ที่ ได้ รั บจากระบบจะถู กส่ งมายั ง Visa Data
Center เพื่ อรวบรวมประมวล และแบ่ งปันกับ
หน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น สตม. และ สมช.
เพื่อประโยชน์ในการติดตามและคัดกรองต่าง
ด้าวที่ต้องการจะเข้าประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงฯ
จะขยายขอบเขตการให้ บริ การ e-visa ไปยั ง
ประเทศอื่น ๆ ต่อไป
กระทรวงฯ ได้ จั ด เตรี ย มงบประมาณเพื่ อ
จัดตั้งศูนย์ฯบริการการตรวจลงตราประจาภูมิภาค
(Visa Regional Center) ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ
ปริมาณการตรวจลงตราผ่านระบบ e-visa
ที่จะเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ให้ระบบมี
ความเสถียรและสามารถลดผลกระทบจาก
การโจมตีทางไซเบอร์ได้ โดยมีกาหนดจะตั้ง
Regional Center ขึ้ นที่ กรุ งปั กกิ่ ง กรุ งนิ วเดลี
กรุ ง วอชิ ง ตั น กรุ ง เบอร์ ลิ น และกรุ ง เทพ
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การดาเนินิการ
ทั้งนี้ ในระยะยาว กระทรวงฯ จะมอบหมายให้
Regional Center เหล่ า นี้ เ ป็ น ผู้ พิ จ ารณา
การอนุมัติการตรวจลงตราในภูมิภาคที่กาหนด
อีกด้วย

ผนวก ง
บัญชีอักษรย่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตารางการแบ่งมอบหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
ญชีอ๒๕๖๓
ักษรย่อ-หน่๒๕๖๕)
วยงานที่เกี่ยวข้องในตารางการแบ่งมอบหน่วยงาน
ระยะที่ ๑ บั(พ.ศ.
ารด้านการบู
(ภายใต้แนวทางการพัฒนาทีแผนปฏิ
่ ๑ - ๔)บเรีัตยิกงตามล
าดับอัรกณาการข้
ษร อมูลด้านความมั่นคง
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๕๖๕)
บัญชีอัก-ษรย่
อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตารางการแบ่งมอบหน่วยงาน
(ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ ๑ - ๔)แผนปฏิ
เรียงตามล
าดับาอันการบู
กษร รณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
บัติการด้
กระทรวงการคลัง
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
กระทรวงการต่างประเทศ
(ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ ๑ - ๔) เรียงตามลาดับอักษร
กค.
กระทรวงการคลั
ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กต.
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงกลาโหม
กค.
กระทรวงการคลัง
กองอกษ.
านวยการรักษาความมั่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คงภายในราชอาณาจั
กร
กห.
กระทรวงกลาโหม
กต.
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงคมนาคม
กอ.รมน.
กร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจกองอ
และสัานวยการรั
งคม กษ. กษาความมั่นคงภายในราชอาณาจั
กห.
กระทรวงกลาโหม
สานักคค.
งานตารวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม
ดศ.
กระทรวงดิ่นคงของมนุ
จกอ.รมน.
ิทัลเพื่อเศรษฐกิ
งคม านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กระทรวงการพั
ฒนาสังคมและความมั
ษย์ จและสักองอ
ตร.
สานักงานตารวจแห่
คค. งชาติ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
พม. ติธรรม
กระทรวงการพั
่นคงของมนุ
ย์ ่อเศรษฐกิจและสังคม
ดศ.ฒนาสังคมและความมั
กระทรวงดิ
จิทษัลเพื
กระทรวงยุ
มท.
กระทรวงมหาดไทย
ตร.
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงแรงงาน
ยธ. กษาธิการ
กระทรวงยุตพม.
ิธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึ
กระทรวงแรงงาน
มท.ทางทะเล
กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อรง.
านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ
ษาธิการ
กระทรวงยุติธรรม
สานักศธ.
ข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงศึกยธ.
ศูนกย์าอานวยการรั
องชาติทางทะเล
รง. กษาผลประโยชน์ขกระทรวงแรงงาน
สานักศรชล.
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักข่งาคมแห่
วกรองแห่
ศธ.งชาติงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักสขช.
งานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสและสั
สคก.
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ศรชล.
สดช.
สานักงานดิจสขช.
ิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัสงานั
คมแห่
ชาติ งชาติ
กข่างวกรองแห่
สคก.
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สดช.
สานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผ
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ร

-2ผนวก ง
สตม.
สธ. ผนวก ง
สพร.
สมช.
สสช.
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ป.ป.ช.
สานักงาน ปปง.

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุ

แนวทางการพัฒนาย่อย
๑.๑ ศึกษา ทบทวน ปรับปรุง
นโยบาย แผน กฎ ระเบียบ
ประกาศ คาสั่ง และ แนวทาง
ดาเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
๑.๒ เสริมสร้างและบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นความมั่นคง การดาเนิน
นโยบายและแผนงานด้านความมั่นคง

แนวทางการพัฒนาที่ ๑
นโยบายการบูรณาการ
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

ยธ./สคก.

สดช./สพร./กอ.รมน./มท./กห.

ดศ.

กอ.รมน./มท./กห./ยธ./กต./ดศ./
ตร.

หน่วยประสาน

สมช.

สมช.

- หน่วยงานรับผิดชอบหลักสามารถพิจารณากาหนดหน่วยงานสนับสนุนได้ตามความเหมาะสม
- หน่วยงานหลัก เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงนาแนวทางการพัฒนาของแผนการบูรณาการไปสู่การปฏิบัติ
- หน่วยงานสนับสนุน เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานหลัก

ระดับความสาเร็จการมีแผน
1. เพื่อกาหนดกรอบ
แนวนโยบายการจัดทา ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

วัตถุประสงค์

การแบ่งมอบหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
หน่วยหลัก
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ตัวชี้วัด

2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล ระดับความสาเร็จการพัฒนา
ในการติดตาม วิเคราะห์ ระบบข้อมูลด้านความมั่นคง
ระหว่างหน่วยงาน
ประเมินสถานการณ์
เพิ่มศักยภาพในการ
รับมือภัยคุกคาม
ป้องกันแก้ไข ระงับ
ยับยั้งปัญหาภัยคุกคาม
และภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์

ดศ.

แนวทางการพัฒนาที่ ๒
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคง

กอ.รมน.

ดศ.

สมช.

๑.๔ กาหนดฐานข้อมูลด้านความ
มั่นคงในแต่ละประเภทและ
จัดการลาดับความเร่งด่วนใน
การจัดเก็บข้อมูล

แนวทางการพัฒนาย่อย
๒.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ความมั่นคงทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติที่เหมาะสม
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทาประเภทบัญชีข้อมูลด้าน
ความมั่นคง (ไม่มีชั้นความลับและ
กาหนดชั้นความลับ)

หน่วยหลัก
กอ.รมน.

แนวทางการพัฒนา
๑.๓ สนับสนุนการมีฐานข้อมูล
ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์และสภาพปัญหาที่
ด้านความมั่นคง
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กห./สมช./ตร./สดช./สพร./
สสช./สานักงาน ก.พ.

สดช./สพร./สสช./สานักงาน ก.พ.

สมช./กอ.รมน./สดช./สพร./
สสช./สานักงาน ก.พ.

กอ.รมน./มท./กห./ยธ./กต./ดศ./
ตร./สตม./ศรชล.

หน่วยประสาน
สมช./มท./กห./ยธ./กต./ดศ./
ตร./ศรชล.

ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดาเนินการ
ในกิจการงานความมั่นคง
๒.๔ พัฒนาและวางแผน
โครงสร้างอัตรากาลังและ
ศักยภาพของบุบุคลากรให้
คลากรให้มีมี
ความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
แนวทางการพัฒนาที่ ๓
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระดับความสาเร็จการมีกลไก
การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล การดาเนินงานด้านเทคนิค
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน
ด้านความมั่นคงและ
หน่วยงานที่สนับสนุน
ภารกิจด้านความมั่นคง
ให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
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ดศ.

ดศ.

หน่วยหลัก
ดศ.

กอ.รมน./สดช./สพร./สสช./กห./
กต./กษ./กค./คค./มท./ยธ./รง./
พม./ตร./สธ./ศธ./สขช./
สานักงาน ปปง./สานักงาน
ป.ป.ช.

สดช./สพร./สสช./สานักงาน ก.พ.

หน่วยประสาน
สดช./สพร./สสช.

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

๓.๕ สนับสนุนการออกแบบตาม
กรอบแนวทางที่กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกาหนด

๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
๓.๓ พัฒนาระบบรายการข้อมูล
ภาครัฐ (Government Data
Catalog)
๓.๔ จัดทาระบบวิเคราะห์และ
จัดทารายงานให้สอดคล้องกับ
Platform ด้านความมั่นคง

แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาย่อย
๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
จัดเก็บและประมวลผลหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม
มีประสิทธิผลในการใช้งาน
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ดศ./สดช./สพร./สสช./หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ดศ.

ดศ./สดช./สพร./สสช.

ดศ./สดช./สพร./สสช./ศรชล.

กอ.รมน.

กอ.รมน.

ดศ./สดช./สพร./สสช.

สดช./สพร./สสช./ศรชล.

กอ.รมน.

กอ.รมน.

หน่วยประสาน

หน่วยหลัก

๔. เพื่อบริหารจัดการข้อมูล
ด้านความมั่นคงที่
ทันสมัย ถูกต้อง และ
สมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้
ในการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

ระดับความสาเร็จการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อ
ประกอบการเสนอแนะนโยบาย/
แผนและแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง

ตัวชี้วัด

กอ.รมน.

กอ.รมน.

๔.๒ การอานวยการและประสาน
การบูรณาการข้อมูลด้านความ
มั่นคงในระดับอานวยการและ
ประสานการปฏิบัติ
๔.๓ หน่วยงานระดับกระทรวง/
กรม ที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติ
สนับสนุนข้อมูลและแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงให้กับศูนย์กลางข้อมูล
ด้านความมั่นคง

สมช.

สมช.

แนวทางการพัฒนาที่ ๔
การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ
ด้านการบูรณาการข้อมูลด้าน
ความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาย่อย
๔.๑ การบริหารจัดการแผน
บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง
ในระดับนโยบาย

หน่วยหลัก

แนวทางการพัฒนา
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สดช./สพร./สสช./หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

มท./กห./ศรชล./สมช./ตร./ดศ./
สดช./สพร./สสช.

กอ.รมน./มท./กห./ศรชล./ตร.

กอ.รมน./มท./กห./ศรชล./ตร.

หน่วยประสาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดศ./สดช./สพร./สสช. /
กอ.รมน./ศรชล./กต.

กอ.รมน./สพร./ศรชล./มท.

ศรชล.

กห.

สมช.

สมช.

๔.๕ การอานวยการและประสาน
การบูรณาการข้อมูลด้านความ
มั่นคงในการรักษาความมั่นคง
ทางทะเล
๔.๖ การจัดทาข้อมูลเพื่อการ
ระดมสรรพกาลัง การกาลัง
สารอง และการสัสดี
๔.๗ การส่งเสริมความร่วมมือ/
ความตกลงเพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
๔.๘ การติดตามและประเมินผล

กอ.รมน./มท./กห./สมช./ตร./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มท./กห./ศรชล./สมช./ตร.

กอ.รมน

๔.๔ การอานวยการและประสาน
การบูรณาการข้อมูลด้านความ
มั่นคงในการรักษาความมั่นคง
ภายในประเทศ

หน่วยประสาน

หน่วยหลัก

แนวทางการพัฒนา
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ผนวก จ

