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1.  หลกัการและเหตุผล 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีในการด าเนินงาน
เก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงานใน
สังกดัส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการพฒันา
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมทั้งใหค้  าปรึกษา แนะน า และฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในสังกดั ซ่ึงภารกิจเหล่าน้ีตอ้งด าเนินการอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงไดน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือสนบัสนุนหน่วยงานในสังกดัเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสู์งสุดต่อประชาชน  
 ปัจจุบนักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มยงัไม่มีการบูรณาการหรือ
จดัท าฐานขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลางการแลกเปล่ียนขอ้มูล หรือการเช่ือมโยงขอ้มูล
ระหวา่งหน่วยงานท่ีเป็นรูปธรรม ท าใหก้ารน าขอ้มูลจากหน่วยงานภายใตส้ังกดั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการทรัพยากรอาจ 
ท าไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ ดงันั้นการบูรณาการเช่ือมโยงขอ้มูลจากหน่วยงานในสังกดั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัจึงถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นและเป็น
ภารกิจเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อการเขา้ถึง บริหารขอ้มูล และใชข้อ้มูลใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  และเพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหก้บัผูบ้ริหารของกระทรวงฯ ใน 
การบริหารและตดัสินใจ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีตอ้งมีความถูกตอ้งควบถว้นสมบูรณ์ มีความ
ทนัสมยัอพัเดตอยูต่ลอดเวลา แต่เน่ืองจากเวลาท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัและขอ้มูลมีจ านวน
มหาศาล การออกแบบระบบเพื่อน าฐานขอ้มูลมา เช่ือมโยงและน าเสนอเฉพาะขอ้มูลท่ีมี
ความจ าเป็นต่อการตดัสินใจจะช่วยลดเวลาในการด าเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตดัสินใจได ้ 
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 ดงันั้นแนวคิดในการบูรณาการฐานขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในคร้ังน้ีเนน้เร่ืองกรอบแนวคิดในการน าไปบูรณาการขอ้มูล เพื่อส่งเสริม
ใหมี้การใชค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานร่วมกนั เพื่อช่วยลด 
ค่าใชจ่้าย และก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งยงัเป็นการกระตุน้ใหมี้การร่วมมือกนั
อยา่งมีแบบแผน เพื่อทา้ยท่ีสุดจะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถน าขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ปพิจารณา
ประกอบการตดัสินใจในการสั่งการและก ากบัดูแลการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ โดย
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงขอ้มูล หรือการ
ปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งระบบสารสนเทศในการใหบ้ริการขอ้มูล 

2.  บทวเิคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ 
2.1 บทวเิคราะห์  

ปัญหาท่ีพบในการบูรณาการขอ้มูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม คือ ขอ้จ ากดัการด าเนินการเช่ือมโยงขอ้มูล เช่น การเช่ือมโยงยงัไม่ครบทุก
รายการ รูปแบบขอ้มูลของหน่วยงานมีความแตกต่างกนั ความถูกตอ้งและความพร้อมใช้
งานของขอ้มูลยงัไม่สมบูรณ์ ระบบจดัเกบ็ขอ้มูลไม่เพียงพอ เช่น เคร่ืองแม่ข่าย อนัเป็น
สาเหตุส าคญัใหก้ารพฒันาระบบเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีขาดการประยกุต ์โดยใชม้าตรฐาน
ร่วมกนัท่ีท าใหก้ารเช่ือมโยงระบบและการสร้างบริการร่วมแบบเบด็เสร็จในเชิง
อิเลก็ทรอนิกส์เป็นเร่ืองยุง่ยากซบัซอ้นไม่เพียงแต่ก่อใหเ้กิดปัญหาการบูรณาการขอ้มูล
ของกระทรวง เกิดการท างานซ ้ าซอ้นต่อประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ ยงัท าใหสู้ญเสีย
งบประมาณ เวลา และน าไปสู่การสูญเสียโอกาสในการน าผลงานจากโครงการท่ี
ด าเนินการแลว้มาใชใ้หม่หรือใชง้านร่วมกนักบัโครงการอ่ืน  

ดงันั้น หากหน่วยงานในกระทรวงมีกฎกติกาในการพฒันาระบบสารสนเทศของ
แต่ละหน่วยงาน จะช่วยสร้างความชดัเจนของการพฒันาระบบเช่ือมโยงบริการและ
แลกเปล่ียนขอ้มูล ขจดัอุปสรรคและลดความเส่ียงในการเช่ือมโยงหรือการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ โดยสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เร่ือง เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั (Digital Economy หรือ DE) ซ่ึงหมายถึง 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หรือเรียกวา่เทคโนโลยี
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ดิจิทลัเพื่อใหท้นัยคุสมยั) เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการปฎิรูปกระบวนการผลิต 
การด าเนินธุรกิจ การคา้ การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการ
แผน่ดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ การพฒันาคุณภาพชีวติของคนในสังคมและการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึน อาศยักลไก
ของรัฐบาลดิจิทลั (Digital Government) ท่ีใหมี้การออกแบบและปรับเปล่ียนรูปแบบ
บริการของรัฐ โดยอาศยัขอ้มูลดิจิทลัเพื่อสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผา่น
เทคโนโลยขีองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Technology) เทคโนโลยสีังคม (Social  
Technology) และเทคโนโลยแีบบคลาวด ์(Cloud Technology) ในยคุอินเทอร์เน็ต โดยมี
ลกัษณะ 3 ประการไดแ้ก่ 

1) Reintegration เป็นการบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เขา้
ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กิดการก ากบัควบคุมการบริหารภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

2) Needs-based holism คือ การปรับปรุงองคก์รภาครัฐเพื่อใหเ้กิดการใหบ้ริการ
สาธารณะท่ีใหค้วามส าคญัต่อการน าความตอ้งการของพลเมืองมาเป็นศูนยก์ลาง 

3) Digitalization เป็นการใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ีในการน าระบบบริหาร
สารสนเทศมาใช ้รวมถึงการใหค้วามส าคญัต่อการส่ือสารผา่นทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงจะเขา้
มาแทนท่ีวธีิการท างานแบบเดิม 

 
2.2  แนวความคดิ 

 การท่ีจะท าใหข้อ้มูลเกิดการบูรณาการข้ึนนั้น ผูจ้ดัท าไดเ้สนอแนวทางการ 
บูรณาการไว ้3 หวัขอ้ใหญ่ๆ คือ การบูรณาการดา้นขอ้มูล การบูรณาการดา้นเทคโนโลย ี
และการบูรณาการดา้นการบริการ ดงัน้ี 

2.2.1  การบูรณาการด้านข้อมูล 
ความหลากหลายในการเรียกช่ือรายการขอ้มูลและเง่ือนไขการจดัเกบ็ขอ้มูลของ

หน่วยงานท าใหก้ารบูรณาการขอ้มูลเป็นเร่ืองยุง่ยากและซบัซอ้น ดงันั้น การหาขอ้ตกลง
ในการปรับลดช่ือรายการขอ้มูลท่ีมีความหมายเหมือนกนัใหเ้หลือเพียงช่ือเดียวและสร้าง
ความสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขการจดัเกบ็ขอ้มูลของแต่ละหน่วยงานจึงเป็นมาตรการท่ี
จ  าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บัการบูรณาการระบบสารสนเทศให้
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สามารถปฏิบติัการร่วมกนัได ้ท าใหส้ามารถพฒันาระบบบริการร่วมแบบเบด็เสร็จไดใ้น
อนาคต ทั้งน้ี เพื่อประโยชนส์ าหรับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ท่ีจะ
สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้และลดปัญหาความแตกต่างของขอ้มูลท่ีท าใหต่้างหน่วยงาน
ไม่สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเขา้หากนัไดห้รือท าไดย้าก เน่ืองจากตอ้งมี
การเปรียบเทียบและแปลงขอ้มูลระหวา่งระบบท่ียุง่ยาก 

ดงันั้นจึงตอ้งมีการก าหนดกติการ่วม (Common Rules) ในการตั้งช่ือรายการ
ขอ้มูล (Data Elements) ท่ีน าไปสู่การก าหนดช่ือรายการขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐานท่ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรน าไปใชใ้นการพฒันาระบบเช่ือมโยงขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
และการพฒันาระบบใหบ้ริการร่วมแบบเบด็เสร็จ การก าหนดมาตรฐานช่ือรายการขอ้มูล
ใหใ้ชร่้วมกนัน้ีไม่เพียงแต่จะช่วยขจดัความคลุมเครือในการเรียกช่ือและความหมาย
รายการขอ้มูลท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น หากยงัช่วยสร้าง
ความสอดคลอ้งใหช่ื้อรายการขอ้มูลซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการพฒันาระบบบริการ
อิเลก็ทรอนิกส์ใหส้ามารถเช่ือมโยงเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งหน่วยงานท่ีมีระบบ
สารสนเทศท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งอตัโนมติัอีกดว้ย 

วธีิการก าหนดมาตรฐาน สร้างความสอดคลอ้ง และลดความซ ้ าซอ้นรายการ
ขอ้มูล (Data Simplification, Harmonization and Standardization) ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ย 
การวเิคราะห์กระบวนการและเอกสารในปัจจุบนั และด าเนินวธีิการท่ีจะน าไปสู่การลด
ขั้นตอนและสร้างความสอดคลอ้งของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ในการรวบรวม และ
ปรับลดช่ือรายการขอ้มูลท่ีใชท้ัว่ไปท่ีมาจากต่างเอกสาร ทั้งท่ีเป็นกระดาษและเป็น
อิเลก็ทรอนิกส์ใหมี้ความสอดคลอ้งกนั เม่ือรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ น ามา
วเิคราะห์เปรียบเทียบ ทบทวนความหมาย และลกัษณะขอ้มูลของแต่ละรายการขอ้มูลให้
ชดัเจน จากนั้นพิจารณาความเหมือนและความแตกต่าง แลว้ท าการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายการขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนั และปรับลดช่ือรายการขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้น
กนั จากนั้นท าการหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และหาขอ้สรุปในการก าหนดช่ือ
รายการขอ้มูลมาตรฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่รายการขอ้มูลท่ีมีช่ือเรียกต่างกนัแต่มี
ความหมายเหมือนกนั หรือจากเดิมอาจจะมีความหมายท่ีไม่เหมือนกนัใหเ้หมือนกนั ควร
จะมีการหาขอ้สรุปนิยามความหมายของค าเหล่านั้นใหเ้หมือนและสอดคลอ้งกนั และให้
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ทุกหน่วยงานและทุกระบบท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจในเชิงความหมาย (Semantics) ใหต้รงกนัวา่
หมายถึงเน้ือหาของขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั 

ขอ้ดีในการก าหนดมาตรฐานขอ้มูล คือ  
1) เพิ่มความสามารถในการแลกเปล่ียนและใชข้อ้มูลร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน 
2) ลดค่าใชจ่้ายในการใชข้อ้มูลร่วมกนั เน่ืองจากในการด าเนินโครงการ

แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานนั้น มกัจะเป็นการด าเนินโครงการของหน่วยงานท่ี
จะพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใหบ้ริการต่างๆควบคู่ไปกบัการแลกเปล่ียนขอ้มูล โดยจะ
มีค่าใชจ่้ายในการศึกษา ส ารวจ และวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีตอ้งการใช ้หรือตอ้งการ
แลกเปล่ียน เม่ือมีหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความประสงคจ์ะด าเนินโครงการเช่นน้ีจะตอ้งมี
ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมเหล่าน้ีอีก ดงันั้น เม่ือมีการจดัท ามาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนั 
และประกาศเป็นมาตรฐานกลางจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการจดัท ารายการขอ้มูลซ ้ า และไม่
เป็นมาตรฐาน 

3) ลดระยะเวลาในการด าเนินงานในการติดต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงาน
เพื่อขอใชข้อ้มูล รวมทั้งตอ้งจดัท าเอกสารระหวา่งหน่วยงาน จดัประชุมเพื่อท าความ
เขา้ใจ วเิคราะห์เน้ือหา และตดัสินใจอีกหลายคร้ัง ดงันั้นเม่ือสามารถจดัท ามาตรฐาน
ขอ้มูลและประกาศใชแ้ลว้ กจ็ะสามารถลดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี
ลงได ้

4) เพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลใน
การด าเนินงาน ปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ หน่วยงานท่ีผูใ้ชต้อ้งการขอ้มูล
อาจจะไม่ใหข้อ้มูล หรือปฏิเสธในการเขา้ร่วมโครงการ ท าใหเ้ม่ือด าเนินโครงการไป
ระยะหน่ึงแลว้ไม่สามารถด าเนินโครงการต่อได ้และจ าเป็นตอ้งปรับเน้ืองานใหม่ ท าให้
เสียโอกาสในการด าเนินงานเป็นอยา่งมาก ดงันั้นการจดัท ามาตรฐานขอ้มูลจะท าให้
สามารถศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการไดช้ดัเจนก่อนเร่ิมโครงการท าใหโ้อกาสท่ี
โครงการลม้เหลวนอ้ยลง 

5) ลดผลกระทบเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของขอ้มูล โดยทัว่ไปเม่ือไม่มี
การก าหนดมาตรฐานขอ้มูล เม่ือมีความตอ้งการท่ีจะปรับเปล่ียนรูปแบบหรือรหสัต่างๆ 
หน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของกจ็ะท าการปรับเปล่ียนทนัที ส่งผลใหห้น่วยงานอ่ืนท่ีใชข้อ้มูล
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ร่วมกนัตอ้งรีบเร่งแกไ้ขตาม ซ่ึงบางหน่วยงานอาจจะไม่สามารถด าเนินการไดท้นั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลท่ีมีการใชร่้วมกนัมากจะส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง การก าหนด
เป็นมาตรฐานขอ้มูลกลางนั้น การแกไ้ขไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยอิสระ แต่จะตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากหน่วยงานก ากบัมาตรฐานใหอ้อกมาตรฐานเวอร์ชัน่ใหม่ ซ่ึงจะมีการ
วเิคราะห์ผลกระทบ และประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ก่อน 
 
ตัวอย่างการบูรณาการด้านข้อมูล ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ในการจดัท าเล่มแนวคิดน้ี ผูจ้ดัท าขอยกตวัอยา่งขอ้มูลคดีป่าไม ้ซ่ึงมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรง จ านวน 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กรมป่าไม ้(ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพนัธุ์พืช (อส.) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) โดยปัจจุบนั
ฐานขอ้มูลดงักล่าวกระจายตวัอยูต่ามหน่วยงานท่ีรับผดิชอบและไม่ไดถู้กจดัเกบ็อยูใ่น
รูปแบบเดียวกนัอยา่งเป็นระบบ ดงัน้ีจึงตอ้งมีการจดัท ามาตรฐานรายการขอ้มูลกลาง ดงั
ตวัอยา่งตาราง 1 – 3  

ตาราง 1 ตวัอยา่งมาตรฐานรายการขอ้มูลกลางเก่ียวกบัคดีป่าไม ้
รายการข้อมูล ความหมาย 
PersonID หมายเลขบตัรประชาชน 
FirstName ช่ือ 
LastName นามสกลุ 
CaseType ประเภทคดี 
CaseName ช่ือคดี 
CaseDate วนัท่ีเกิดเหตุ 
CasePlace พื้นท่ีเกิดเหตุ 
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ตาราง 2 ตวัอยา่งการอธิบายคุณลกัษณะขอ้มูลหมายเลขบตัรประชาชน 
หัวข้อค าอธิบาย ค าอธิบายคุณลกัษณะข้อมูล 
ช่ือขอ้มูล หมายเลขบตัรประชาชน 
นิยาม เอกสารท่ีใชพ้ิสูจนเ์อกลกัษณ์ของบุคคลท่ีทางราชการออก

ใหเ้พื่อใชพ้ิสูจนท์ราบและยนืยนัตวับุคคล ประกอบไป
ดว้ยเลข 13 หลกั 

รูปแบบ ตวัเลข 13 ตวั 
การตรวจสอบความถูกตอ้ง หา้มมีช่องวา่งติดกนั 
เจา้ของมาตรฐานขอ้มูล กรมการปกครอง 

ตาราง 3 ตวัอยา่งการอธิบายคุณลกัษณะขอ้มูลนามสกลุ 
หัวข้อค าอธิบาย ค าอธิบายคุณลกัษณะข้อมูล 
ช่ือขอ้มูล นามสกลุ 
นิยาม ส่วนของช่ือบุคคลท่ีใชส้ าหรับอธิบายเก่ียวกบัครอบครัว 

วงศต์ระกูล หรือการเก่ียวดองเน่ืองจากการสมรส 
รูปแบบ สูงสุด 35 ตวัอกัษร 
การตรวจสอบความถูกตอ้ง หา้มมีช่องวา่งติดกนั 
เจา้ของมาตรฐานขอ้มูล กรมการปกครอง 

ตาราง 4 ตวัอยา่งการอธิบายคุณลกัษณะขอ้มูลประเภทคดี 
หัวข้อค าอธิบาย ค าอธิบายคุณลกัษณะข้อมูล 
ช่ือขอ้มูล ประเภทคดี 
นิยาม ประเภทคดีป่าไม ้ประกอบดว้ยคดีรายใหญ่ และ 

คดีรายยอ่ย 
รูปแบบ 01 – คดีรายใหญ่ 

01 – คดีรายยอ่ย 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
หัวข้อค าอธิบาย ค าอธิบายคุณลกัษณะข้อมูล 
การตรวจสอบความถูกตอ้ง หา้มมีช่องวา่งติดกนั 
เจา้ของมาตรฐานขอ้มูล กรมการปกครอง 

2.2.2  การบูรณาการด้านเทคโนโลย ี
การบูรณาการดา้นเทคโนโลย ีจะท าใหท้ราบถึงความตอ้งการในการเปล่ียนแปลง

จากเทคโนโลยเีดิมเป็นเทคโนโลยใีหม่ ท่ีจะสามารถรองรับระบบงานใหม่หรือการ
พฒันาในอนาคต ท าใหท้ราบวา่ระบบใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนจะสามารถท างานร่วมกบั
ระบบงานท่ีมีอยูแ่ลว้เดิมไดอ้ยา่งไร และเพื่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงระหวา่งระบบขอ้มูลท่ี
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนัได ้จ  าเป็นตอ้งมีการก าหนดใหใ้ชม้าตรฐานทางเทคนิคขั้น
พื้นฐานท่ีเหมือนกนัในการส่ือสารแบบเซอร์วสิระหวา่งระบบขอ้มูล โดยมาตรฐานทาง
เทคนิคขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดข้ึนนั้นจะตอ้งเป็น “มาตรฐานเปิด” ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานท่ี
เปิดเผยขอ้ก าหนดทางเทคนิคในรายละเอียด ซ่ึงไม่ผกูขาดกบัผูผ้ลิตหรือบริษทัผูพ้ฒันา
ระบบรายใดรายหน่ึง แต่สามารถเลือกวธีิการพฒันาไดจ้ากหลากหลายบริษทั ส่งผลให้
เกิดการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม มาตรฐานท่ีก าหนดเนน้การสร้างระบบใหมี้ความ
ปลอดภยัและความน่าเช่ือถือสูง มีกลไกในการยนืยนัตวับุคคล และการก าหนดเง่ือนไขท่ี
ควบคุมระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลและบริการอยา่งรัดกุม รายการมาตรฐานทางเทคนิคขั้น
พื้นฐานท่ีก าหนดควรจะระบุไวใ้นขอ้ก าหนดทางเทคนิค (Term of Reference) หรือ
สัญญาจา้งการพฒันาระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลขององคก์รภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้ง  

2.2.2.1 เกณฑก์ารเลือกใชเ้ทคโนโลยแีละมาตรฐาน 
การก าหนดเทคโนโลยแีละมาตรฐานทางเทคนิคใหเ้ป็นมาตรฐานกลางของ

กระทรวง มีขอ้พิจารณาดา้นเทคนิคท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1) เลือกเทคโนโลยท่ีีใช ้“มาตรฐานเปิด” ซ่ึงมีรายละเอียดทาง

เทคนิคท่ีเปิดเผย และท างานขา้มเทคโนโลย ีโดยสามารถเช่ือมต่อกนัระหวา่งระบบท่ี
แตกต่างได ้โดยไม่ผกูขาดกบัผลิตภณัฑข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึง 
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2) เลือกใชเ้ทคโนโลยไีม่หลากหลายมากเกินไปจนท าใหมี้ตน้ทุน
บ ารุงรักษาสูง เน่ืองจากตอ้งมีหลายระบบ และหลายรูปแบบในการแปลงขอ้มูล 

3) รองรับการท างานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4) มีระบบรักษาความมัน่คงปลอดภยัท่ีมีความน่าเช่ือถือในการ

แลกเปล่ียนขอ้มูล 
5) มาตรฐานท่ีเลือกตอ้งรองรับการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลหรือ

องคก์ร 
6) รองรับความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามขนาดของระบบงาน

และขอ้มูล 
7) มีมาตรฐานและกระบวนการช่วยใหน้ าส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มา

ประยกุตใ์ชก้บังานใหม่ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัโดยไม่ตอ้งเร่ิมท าใหม่ทั้งหมด 

2.2.2.2 ขอ้ค านึงดา้นความมัน่คงและปลอดภยัของระบบ 
ในทุกระยะของการพฒันาระบบบูรณาการเช่ือมโยง ควรค านึงถึงความมัน่คงและ

ปลอดภยัของระบบ โดยการเตรียมการ จดัท า และการน าไปปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน
ประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

1) การยนืยนัตวัตน ท่ีเขา้มาใชง้านระบบงานในส่วนต่างๆ เช่น 
ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ 

2) การก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน ส าหรับบุคคล หน่วยงาน และ
ระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาเช่ือมโยง 

3) การตรวจสอบการใชง้านระบบงานใหเ้ป็นตามท่ีควรจะเป็นและ
ตามสิทธ์ิการใชง้าน 

4) การประกนัความปลอดภยั ท่ีสามารถทดสอบและพิสูจนว์า่
ระบบงานมีการรักษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอ ทั้งดา้นขอ้มูล ดา้นระบบงาน ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย 

5) การใชง้านไดป้กติ โดยไม่มีเหตุผดิปกติวสิัย และการจดัท าระบบ
ใหมี้เสถียรภาพเพียงพอ 
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6) การป้องกนัความเสียหายของขอ้มูล จากการสูญหายหรือการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลจากบุคคลไม่พึงประสงค ์เช่น Secure Socket Layer (SSL), Data 
Encryption  

7) การบริหารระบบ ตอ้งสามารถเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงนโยบาย
ความมัน่คงและปลอดภยัของระบบ หรือเปล่ียนผูดู้แลได ้
 
ตัวอย่างการบูรณาการเทคโนโลย ีด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

การบูรณาการการเช่ือมโยงระหวา่งระบบงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ควรท าการออกแบบแผนภาพอธิบาย
การเช่ือมโยง ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือระบบงานภายนอกท่ีตอ้งการเช่ือมโยง หน่วยงาน
ผูดู้แลระบบงานท่ีตอ้งการเช่ือมโยง รูปแบบการเช่ือมโยงโดยเลือกเทคโนโลยท่ีีใช ้
“มาตรฐานเปิด”  อาจเป็นการเช่ือมโยงดว้ยเวบ็เซอร์วสิ (Web service) เอฟทีพี (FTP) 
หรือ เอสเอม็ทีพี (SMTP) 
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ภาพ 1  แผนภาพอธิบายการบูรณาการเทคโนโลยดีา้นทรัพยากรธรรมชาติ 

จากภาพ 1 เป็นการยกตวัอยา่งเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ระบบเก่ียวกบัขอ้มูลคดีป่าไม ้มี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ อส. ปม. และ ทช. โดยมี 
การเช่ือมโยงดว้ยเวบ็เซอร์วสิ (Web service) และเอฟทีพี (FTP)   คือ 

- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธุ์พืช (อส.) มีระบบท่ีใหบ้ริการผา่นเวบ็
เซอร์วสิ คือ ระบบคดีป่าไม ้ระบบคดีสัตวป่์า และระบบฐานขอ้มูลพื้นท่ีป่าเช่ือมโยงโดย
ใชเ้อฟทีพี  

<<device>> 

Web Services 

ระบบตดิตาม 
การบุกรุกท าลายป่า 

JMS 

Web Services Web Services FTP 

ระบบคดีปา่ชายเลน Web Services 

<<device>
> 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) 

Message 

กรมป่าไม้ (ปม.) 

ระบบบรหิารจดัการ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 

FTP 

File JDBC 

File 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) 

ระบบคดสีัตว์ป่า ระบบคดีปา่ไม ้
ระบบฐานข้อมลู
พื้นที่ป่า 

Enterprise Service Bus <<device>> 
FTP Server 

<<device>> <<device>> 

JDBC ODBC 
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- กรมป่าไม ้(ปม.) มีระบบท่ีใหบ้ริการผา่นเวบ็เซอร์วสิ คือ ระบบติดตามการบุก
รุกท าลายป่า และระบบบริหารจดัการป่าสงวนแห่งชาติ เช่ือมโยงโดยใชเ้อฟทีพี 

- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) มีระบบท่ีใหบ้ริการผา่นเวบ็เซอร์วสิ 
คือ ระบบคดีป่าชายเลน 

2.2.3 การบูรณาการด้านการบริการ 
 การบูรณาการดา้นการบริการ เป็นพื้นฐานส าคญัของกรอบแนวคิดในการ
ใหบ้ริการของภาครัฐท่ีมีแหล่งท่ีมาของบริการจากต่างหน่วยงาน แนวคิดน้ีจะช่วย
ส่งเสริมใหเ้กิดการน าองคป์ระกอบหรือบริการต่างๆ กลบัมาใชใ้หม่ และการรวม
องคป์ระกอบหรือบริการท่ีมีอยูเ่ดิมมาเป็นองคป์ระกอบหรือบริการใหม่โดยไม่ตอ้งเร่ิม
จดัสร้างใหม่ตั้งแต่ตน้ และเป็นส่ิงท่ีช่วยลดขอ้จ ากดัของการพฒันาดา้นธุรกรรมหรือดา้น
ไอทีท่ีพฒันาข้ึนตามแนวคิดเดิม 

ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกใชส้ถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture: 
SOA) คือ แนวทางการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งระบบงานต่างๆ โดยมี
รูปแบบและเคร่ืองมือทางซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยใหก้ารเช่ือมโยงท าไดง่้ายและยดืหยุน่มากข้ึน 

แนวคิดการใชส้ถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture: SOA) 
จะช่วยลดความซบัซอ้นต่างๆ เพิ่มความเป็นเอกภาพของระบบงาน และมีความยดืหยุน่
ต่อการเปล่ียนแปลงของกระบวนงานท่ีอาจเกิดข้ึน โดยเปิดช่องทางบริการผา่นการ
เช่ือมโยงทางอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีไม่ยดึติดกบัระบบงานใดระบบงานหน่ึงแต่เปิดกวา้ง
บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับทุกระบบงานท่ีตอ้งการเช่ือมโยงผา่นการควบคุม 
การเขา้ถึงบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ช่องทางการใหบ้ริการต่างๆ จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหม่โดยไม่ยดึติดกบั
หน่วยงานหรือสถานท่ีใดเป็นการเฉพาะ แต่ตอ้งมองท่ีผูใ้ชบ้ริการเป็นศูนยก์ลางวา่
ตอ้งการใชบ้ริการใด และบริการนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานใดบา้ง พร้อมทั้ง
พฒันาหรือปรับปรุงระบบงานท่ีเป็นเอกภาพในตวัเองใหมี้ความสามารถในการเช่ือมโยง
ขอ้มูลกบัระบบอ่ืนๆ ได ้และเป็นห่วงโซ่ของบริการยอ่ยต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การใหบ้ริการ
แบบเบด็เสร็จท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
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2.2.3.1 ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการน าสถาปัตยกรรมเชิงบริการมาประยกุตใ์ช ้ประกอบไป
ดว้ย  

1) ผูป้ฏิบติังาน ท่ีมีมุมมองทางธุรกรรมเก่ียวกบักระบวนการทั้งแบบ
กระดาษและแบบอิเลก็ทรอนิกส์ การปฏิบติังานโดยบุคลากรของหน่วยงานหรือจา้ง
บุคคลภายนอก การท างานร่วมระหวา่งบุคลากรในหน่วยงาน ผูใ้ชบ้ริการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการจดัโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง  

2) นกัเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน ท่ีมีมุมมองทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นขอ้มูล ดา้นระบบงาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการประสานความ
ตอ้งการและความเขา้ใจของทั้งผูป้ฏิบติังานและผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหมี้ทิศทางการ
ด าเนินการไปในแนวทางเดียวกนั 

3) นกัพฒันาระบบและโปรแกรมเมอร์ ตอ้งก าหนดโครงสร้างของขอ้มูล
ท่ีใชใ้นการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งระบบในรูปของโครงสร้างเอกสารเอกซ์เอม็แอลให้
ปฏิบติัตามกฎกติกาการตั้งช่ือและการออกแบบรูปแบบและโครงสร้างเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์เอกซ์เอม็แอล  

ส าหรับนกัพฒันาระบบ ตอ้งก าหนดใหใ้ชม้าตรฐานทางเทคนิคท่ี
ก าหนดใหใ้ชเ้ป็นมาตรฐานเปิดและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลมีความสามารถในการ
ท างานเช่ือมโยงร่วมกนัระหวา่งระบบแมต่้างแพลตฟอร์มกนัและมีโซลูชัน่ใหเ้ลือกได้
หลากหลาย มาตรฐานทางเทคนิคท่ีก าหนด เช่น เวบ็เซอร์วสิ (Web Services) ในการ
เช่ือมโยงขอ้มูล และเรียกใชบ้ริการขา้มระบบ 

4) ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ขอ้ก าหนดดา้นมาตรฐาน กฎกติกา และ
ขั้นตอนวธีิการเช่ือมโยง ควรน าไประบุในขอ้ก าหนดทางเทคนิค (Term of Reference) 
หรือสัญญาจา้งการพฒันาระบบเช่ือมโยงขอ้มูลของหน่วยงาน 
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การบูรณาการด้านการบริการของทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

ภาพ 2  ตวัอยา่ง XML Schema ส าหรับขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติ (คดีป่าไม)้ 
 

จากภาพ 2 ผูจ้ดัท าไดน้ าสถาปัตยกรรมเชิงบริการมาประยกุตใ์ชก้บัขอ้มูลดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ (ขอ้มูลคดีป่าไม)้ โดยไดเ้ลือกใชม้าตรฐานเปิดในการติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งเซอร์วสิ และใชเ้อกสารท่ีเป็น XML ท่ีนิยามผา่น XML Schema ท าใหไ้ม่
จ าเป็นตอ้งทราบรายละเอียดของแฟลตฟอร์มและเทคโนโลยขีองเซอร์วสิท่ีใชอ้ยู ่และมี
ความยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงของกระบวนงานท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 

ล าดับ ข้อมูล ชื่ออ้างอิง 

1 หมายเลขบัตร ปชช. PersonID 

2 ช่ือ FirstName 

3 นามสกลุ LastName 

4 หมายเลขคด ี CaseID 

5 ช่ือคดี CaseName 

6 วันท่ีเกิดเหต ุ CaseDate 

7 พื้นที่เกิดเหต ุ CasePlace 

 

XML Schema จะบอกโครงสร้างของข้ อ มูล  
ชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูล 
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2.3  ข้อเสนอ 
2.3.1 จดัตั้งคณะท างานเพื่อจดัท ามาตรฐานขอ้มูล โดยรวบรวมบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ี

ท่ีเก่ียวขอ้ง อาจประกอบดว้ยบุคลากร 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
2.3.1.1 กลุ่มผูบ้ริหาร ควรประกอบดว้ยผูบ้ริหารท่ีท าดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Chief Information Officers :CIO) ของหน่วยงาน ท าหนา้ท่ีก าหนดทิศทาง 
นโยบายและแผนงานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร และหวัหนา้งานท่ี
บริหารงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรงของหน่วยงาน หนา้ท่ีดูแลและก ากบังาน
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนงานและทิศทางท่ีไดว้างไว้
โดย CIO 

2.3.1.2 กลุ่มผูใ้ชข้อ้มูล ควรประกอบดว้ยกลุ่มผูท่ี้มีความรู้ในกระบวนการ
ท างาน เฉพาะเร่ืองท่ีตอ้งการแลกเปล่ียนขอ้มูล 

2.3.1.3 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงท างานดา้นการวเิคราะห์และ
ออกแบบระบบ ควรประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการ/หวัหนา้ ศูนยส์ารสนเทศ และบุคลากร
ดา้นระบบฐานขอ้มูล และเจา้หนา้ท่ี 

2.3.1.4 กลุ่มตวัแทนจากหน่วยงานท่ีตอ้งการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียน
ขอ้มูล ควรประกอบดว้ย บุคลากรผูมี้อ  านาจในการอนุมติัหน่วยงานอ่ืนใหส้ามารถใช้
ขอ้มูลได ้ซ่ึงอาจรวมถึงเจา้หนา้ท่ีผูท่ี้มีความรู้ในกระบวนการท างาน และขอ้มูลท่ี
ตอ้งการแลกเปล่ียนระหว่างหน่วยงาน 

2.3.1.5 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นจากภายนอกหน่วยงาน ส าหรับ
หน่วยงานใดท่ีขาดบุคลากรเฉพาะดา้นต่างๆ เช่น ผูมี้ความรู้ในระบบฐานขอ้มูล และผูมี้
ความรู้ในเร่ืองมาตรฐานขอ้มูลและกลไกการควบคุม 

2.3.2 เตรียมความพร้อมดา้นกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างความ
พร้อมดา้นกฎหมายเป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาและการใชง้านระบบ
บริการร่วมอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงตอ้งค านึงถึงการประกาศใชก้ฎระเบียบของหน่วยงาน
ราชการใหส้อดคลอ้งกบัระบบบริการอิเลก็ทรอนิกส์ และขอ้จ ากดัดา้นการใชข้อ้มูล
ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.3.3 ควรมีการสนบัสนุนงบประมาณหากจ าเป็นตอ้งใชใ้นการพฒันาระบบ
สารสนเทศจากผูบ้ริหาร เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

2.3.4 ควรมีการจดัเตรียมบุคลากรใหมี้ความพร้อม มีการจดัเตรียมบุคลากร
ทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหมี้ความรู้ความสามารถในดา้นท่ีจ าเป็น โดยมีการจดัฝึกอบรมให้
ความรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเป็นประจ าและต่อเน่ือง  เพื่อใหบุ้คลากรมี
ความพร้อมในการปฏิบติังานและใหบ้ริการ  อีกทั้งจดับุคลากรท่ีมีอยูใ่หท้  างานในดา้นท่ี
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  

3.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
3.1 สามารถแบ่งปันขอ้มูลใหร้ะบบอ่ืนน าไปใชไ้ด ้ทั้งภายในกระทรวงและ

ระหวา่งกระทรวง 
3.2 สามารถรับขอ้มูลจากระบบอ่ืนมาใชง้านต่อได ้ทั้งภายในกระทรวงและ

ระหวา่งกระทรวง 
3.3 มีการใชข้อ้มูลร่วมกนัหลายระบบเพื่อใหไ้ดผ้ลส าเร็จของงานท่ีมุ่งเนน้ไปท่ี

การใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จและมีประชาชนหรือผูใ้ชบ้ริการเป็นศูนยก์ลางของการ
ใหบ้ริการ 

3.4 ลดหรือยกเลิกการใชก้ระดาษในการติดต่อส่ือสารระหวา่งหน่วยงานและ
ระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการ โดยเพิ่มจ านวนเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ใหมี้มากข้ึน 

3.5 สามารถใหบ้ริการไดร้วดเร็วและรองรับปริมาณผูใ้ชบ้ริการไดม้ากข้ึนเม่ือ
เทียบกบัปริมาณบุคลากรท่ีใหบ้ริการเท่าเดิมหรือลดลง 

3.6 สามารถท างานไดเ้สมือนเป็นระบบเดียวกนั และมีระบบตรวจสอบการใช้
งานร่วมกนัโดยไม่ส่งกระทบหรือสร้างความยุง่ยากต่อการใชบ้ริการของประชาชนหรือ
ผูใ้ชบ้ริการ 

3.7 ลดจ านวนรายการขอ้มูลท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งบนัทึก  
3.8 เพิ่มจ านวนประเภทเอกสารท่ีมีการลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นการ

เพิ่มความปลอดภยัของระบบ 
3.9 มีจ  านวนหน่วยงานท่ีมีการบนัทึกขอ้ตกลงแลกเปล่ียนขอ้มูลร่วมกนัมากข้ึน 
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4.  ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 4.1 ผลผลิต (Output) 

ขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัท ามาตรฐานขอ้มูล
ส าหรับแลกเปล่ียน และสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบอ่ืนๆ ได ้
 4.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 

4.2.1 ผูบ้ริหารสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจในการบริหาร
ราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2.2 มีระบบศูนยร์วมขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี
รวบรวมขอ้มูลจากหลายหน่วยงานไว ้ณ จุดเดียว เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั
ประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูล 
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