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ก 

ค าน า 
 เอกสารฉบับนี้อธิบายการก าหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน    
ทางด้านสารสนเทศและการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ เมื่อมีหน่วยงานภาครัฐจ านวนมากเริ่มให้ความสนใจ       
เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐจะเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการใช้ประโยชน์
ข้อมูลในการตัดสินใจ (Data Driven Decision) และด าเนินงาน ( Insight to Operation) ดังนั้นการก าหนด      
ให้มีกรอบโครงสร้างสารสนเทศและการประมวลผลข้อมูลจึงมีความส าคัญ กรอบดังกล่าวจะช่วยให้การบริหาร
จัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) มีประสิทธิผล สถาปัตยกรรมของดาต้าเซนเตอร์
เข้าใจง่าย สามารถควบคุมได้ ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อและการดูแลระบบ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิด  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐได้ง่ายข้ึนในอนาคต 

 ทั้งนี้ ความส าเร็จของการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐเพ่ือไปสู่การใช้ประโยชน์ข้อมูล  
ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญคือ 1) การสร้างบุคลากรสารสนเทศ 2) การจัดสรรงบประมาณ
อย่างมีแบบแผน และ 3) การมีนโยบายที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริงเพ่ือก ากับการการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเป็น
องค์รวม  โดยภาครัฐต้องเน้นการสร้างก าลังคนที่มีความสามารถในด้านการดูแลระบบคลาวด์และบิ๊กดาต้า รวมทั้ง
สร้างความเข้าใจทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์และชั้นความลับข้อมูล มีการก ากับการให้เกิดแผนการปรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานภาครัฐ (ตามที่ระบุในเอกสารนี้) อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสรรงบประมาณ     
เพ่ือการโอนย้ายระบบงาน การสร้างบุคลากร และการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้          
การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล 

 คณะอนุกรรมการการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) ระบบบูรณาการข้อมูลภาครัฐ      
จึงได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการศึกษาในการจัดท ามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 จัดท าเครื่องมือ ส าหรับการประเมินดาต้าเซนเตอร์ของภาครัฐในระดับกระทรวง กรม และ
หน่วยงานภาครัฐที่เทียบเท่า (Gap Analysis) เอกสารชุดที่ 1 : ส าหรับผู้ประเมินเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
และน าเสนอรูปแบบโครงสร้างพ้ืนฐานรวมไปถึงแผนการปรับปรุงหรือโอนย้ายที่เหมาะสม 

3.2 ออกแบบกรอบที่ใช้ในการเลือกโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยระบุเกณฑ์ในด้านความสามารถ          
ด้านสารสนเทศ คุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และคุณลักษณะข้อมูลที่ใช้ เอกสารชุดที่ 2 : ส าหรับผู้ประเมิน         
ใช้ประกอบกับเอกสารชุดที่ 1 

3.3 ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านสารสนเทศและการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ รวมถึง  
ดาต้าเซนเตอร์, คลาวด์และบิ๊กดาต้า ที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการด าเนินการในอนาคต เอกสารชุดที่ 3 : ส าหรับ
บุคลากรสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐหรอืที่ปรึกษาเพ่ือใช้อ้างอิงประกอบการวางแผน สร้าง และ/หรือปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งโอนย้ายระบบงานที่เหมาะสม 

 
 

 



ข 

นิยามค าศัพท์ 

 ดาต้าเซนเตอร์กลางภาครัฐ - ดาต้าเซนเตอร์ที่สร้างและดูแลรักษาโดยหน่วยงานกลางของภาครัฐ        
เป็นดาต้าเซนเตอร์ขนาดใหญ่ที่สร้างข้ึนส าหรับให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ 

 ดาต้าเซนเตอร์ระดับกระทรวง - ดาต้าเซนเตอร์ที่สร้างและดูแลรักษาโดยฝ่ายสารสนเทศระดับกระทรวง 
เป็นดาต้าเซนเตอร์ขนาดใหญ่ที่สร้างข้ึนส าหรับให้บริการกับหน่วยงานภายในกระทรวง 

 ดาต้าเซนเตอร์ระดับกรมหรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากรม – ดาต้าเซนเตอร์ที่สร้างและดูแลรักษา โดยฝ่าย
สารสนเทศระดับกรมหรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากรม เป็นดาต้าเซนเตอร์ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นส าหรับ
ให้บริการระบบงานภายในหน่วยงาน  

 ดาต้าเซนเตอร์ขนาดเล็กหรือห้องเซอร์ฟเวอร์ – ดาต้าเซนเตอร์ขนาดเล็กหรือห้องเก็บคอมพิวเตอร์ที่สร้าง
และดูแลรักษาโดยฝ่ายสารสนเทศระดับกรม หน่วยงานที่เทียบเท่ากรม หรือหน่วยงานย่อยอ่ืนๆ  

 ดาต้าเซนเตอร์ส ารองเพ่ือการกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ – ดาต้าเซนเตอร์ส ารองที่สร้างไว้แยกต่างหาก
จากดาต้าเซนเตอร์ที่ให้บริการหลัก เพ่ือใช้ประกันความต่อเนื่องของการให้บริการระบบงานส าคัญของ
ภาครัฐ 

 ระบบประมวลผลบิ๊กดาต้า – เป็นระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูงที่สามารถรองรับการวิเคราะห์
และให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งที่มีและไม่มีโครงสร้างได้อย่างทันท่วงที ระบบประมวลผลบิ๊กดาต้า
สามารถติดตั้งในดาต้าเซนเตอร์ระบบดับต่างๆ หรือ บนระบบคลาวด์ได้ 
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เอกสารชุดที่ 1 เครื่องมือเพื่อประเมินโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศ   
และการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ 

เมื่อมีหน่วยงานภาครัฐจ านวนมากให้ความสนใจเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐจะเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในอนาคตเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ (Data Driven Decision) และการด าเนินงาน (Insight to Operation)  ดังนั้นการก าหนดให้มีมาตรฐาน
โครงสร้างสารสนเทศและการประมวลผลข้อมูลจึง เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความส าคัญ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) ของภาครัฐควรเป็นลักษณะคลาวด์แบบกระจาย (Distributed Cloud-based Model)  โดย
มีดาต้าเซนเตอร์กลางของภาครัฐ (Government Cloud) และดาต้าเซนเตอร์ระดับระทรวง (Ministry Cloud) เป็น
หลักในการให้บริการหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ซ่ีงจัดได้ว่าเป็นกลยุทธ์ในการรวมดาต้าเซนเตอร์ภาครัฐรูปแบบหนึ่ง 
รูปแบบดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และการดูแลดาต้า
เซนเตอร์ เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากมีขอบเขตที่ต้องบริหารจัดการแคบลงและสถาปัตยกรรม
ของดาต้ า เซนเตอร์ เข้ า ใจง่ าย  สามารถควบคุมได้  นอกจากนี้ ยั ง เป็นการประหยัดงบประมาณใน  
การจัดซื้อและการดูแลระบบ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐได้ง่ายขึ้น  ในอนาคตอีกด้วย 
อย่างไรก็ดีรัฐบาลยังมีหน่วยงานภายใต้กระทรวง (Sub-Ministry) บางส่วนทีม่ีความสามารถในด้านสารสนเทศสูง
และมีความจ าเป็นที่เข้าเกณฑ์ดังที่ระบุในเอกสารนี้ จะสามารถให้บริการข้อมูลและระบบภายใต้ดาต้าเซนเตอร์
ระดับกรมหรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากรม (Agency Cloud) 

การออกแบบแนวคิด (Conceptual Design) ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานแบบแบ่งปันของภาครัฐ 
(Government Shared Infrastructure) แสดงได้ในรูปที่ 1.1 ทั้งนี้ภาพที่มองเห็นจากผู้รับบริการจะเป็นเสมือนว่า
ภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐานกลางเดียวที่ใช้ร่วมกัน แต่ในทางกายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานจะเป็นแบบกระจายกล่าวคือ
มีดาต้าเซนเตอร์จ านวนหนึ่งที่ท าหน้าที่ให้บริการร่วมกันโดยแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับคือ ดาต้าเซนเตอร์กลาง     
ของภาครัฐ (Government Cloud) ดาต้าเซนเตอร์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) และ ดาต้าเซนเตอร์ระดับ
กรมหรือหน่วยงานภาครัฐที่เทียบเท่า (Agency Cloud) โดยระบบ Disaster Recovery (DR) จะอยู่บนระบบ   
ของผู้ให้บริการ Cloud ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
(ตามที่ระบุในหัวข้อ 3.4 ของเอกสารชุดที่ 3) และเป็นองค์กรที่ภาครัฐมีอ านาจในการก ากับดูแลความปลอดภัย  
ของข้อมูลการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการ ได้อย่างเต็มที่ 
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รูปที่ 1.1 การออกแบบแนวคิดแบบ Distributed Cloud Model 

ข้อมูลส าคัญของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จะถูกจัดเก็บและบริหารจัดการภายใต้ Government Cloud, Ministry 
Cloud หรือ Agency Cloud ก็ได้ หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลจะมีสิทธิในการจัดการ จัดเก็บ และดูแล
ข้อมูลรวมถึงกฏเกณฑ์ต่างๆในการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้ เอง โดยจะให้มีเฉพาะเมตาดาต้า (Metadata)    
เก็บอยู่ในระบบคลาวด์ในระดับท่ีเหนือขึ้นไปเพ่ือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในอนาคต  

เนื่องจากดาต้าเซนเตอร์ภาครัฐเป็นแบบกระจายและมีหลายระดับ การตัดสินใจเลือกใช้ดาต้าเซนเตอร์
ของหน่วยงานภาครัฐจึงควรมีกระบวนการและกรอบที่ชัดเจน โดยหน่วยงานสามารถใช้เอกสารชุดนี้เป็นแนวทาง
ประกอบการส ารวจและประเมินโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ ระบบงาน และข้อมูลที่มีอยู่ในเบื้องต้นด้วยตนเองได้ 
จากนั้นควรให้มีคณะกลั่นกรองจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมด าเนินงานสร้างโปรไฟล์โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ใน
มิติของความสามารถในการประมวลผล บริหารโครงสร้างพื้นฐาน และบริการข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยท า
การเปรียบเทียบกับมาตรฐานกลางเพ่ือวิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis) ผลวิเคราะห์ที่ได้จะถูกใช้ประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์ในการจัดหา หรือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และบุคลากรสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐนั้นๆต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการกลั่นกรองควรได้รับมอบหมายโดยหน่วยงานกลางของภาครัฐ ขั้นตอนแสดง
ในรูปที่ 1.2 
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รูปที่ 1.2 กระบวนการประเมินโครงสร้างพื้นฐาน 

รูปแบบของระบบคลาวด์และเกณฑด์าต้าเซนเตอร ์
*รายละเอียดเพิม่เตมิของ “เกณฑ”์ highlight ด้วยสีน ้าเงิน ดไูด้ในเอกสารชุดที่ 2 
*รายละเอียดเพิม่เตมิของ “สถาปัตกรรมระบบอ้างอิง” highlight ดว้ยสีแดง ดไูด้ในเอกสารชุดที่ 3 

เกณฑ์และระดับคะแนนดังที่จะระบุในหัวข้อนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเลือก
รูปแบบดาต้าเซนเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับให้บริการระบบงานภายในหน่วยงานได้ โดยในเชิงฏิบัติหน่วยงานภาครัฐ
ควรประเมินสถานะของดาต้าเซนเตอร์หรือห้องเซอร์เวอร์ของตน (ถ้ามี) โดยใช้เกณฑ์และเครื่องมือที่น าเสนอ      
ในเอกสารชุดนี้ และท าการวางแผนระยะยาวเพ่ือให้สามารถปรับปรุงระบบ เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์ ก าลังคน ฯลฯ 
ให้เข้าเกณฑ์หรือโอนย้ายเข้าสู่ดาต้าเซนเตอร์ระดับอ่ืนภายในระยะเวลา 3-5 ปี โดยรัฐบาลต้องให้การสนับสนุน
เรื่องงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

1. ดาต้าเซนเตอร์กลางภาครัฐ (G-DC) 
รัฐบาลควรมีการสร้างดาต้าเซนเตอร์กลางของภาครัฐส าหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐระดับต่างๆ ที่ไม่
อยู่ในเกณฑ์ที่จะสร้างและดูแลดาต้าเซนเตอร์ด้วยตัวเอง โดยดาต้าเซนเตอร์ภาครัฐดังกล่าวต้องมี
หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการให้บริการที่ เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งในด้าน 
ข้อตกลงเรื่องคุณภาพบริการ (Service Level Agreement) ความต่อเนื่องของบริการ (Avaliability)  
การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ฯลฯ  

นอกจากนี้เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆสามารถร่วมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดาต้าเซนเตอร์กลาง
ของภาครัฐต้องสามารถรองรับแพลทฟอร์มสารสนเทศที่มีความหลากหลายและสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (Virtualization) ได้ การโอนย้ายระบบงานจึงจะท าได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิผล โดยในช่วงแรกการโอนย้ายอาจจะท าในรูปแบบของไอเอเอเอส 
(Infrastructure-as-a-Service: IaaS) ในอนาคต (ช่วงระยะ 3-5 ปี) ดาต้าเซนเตอร์กลางภาครัฐควร
พิจารณาให้บริการเพ่ิมเติมในแบบพีเอเอเอส (Platform as a Service: PaaS) ที่ครอบคลุมรูปแบบของ
ระบบงานยุคใหม่ เช่นการประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้การพัฒนาระบบใหม่   
ของภาครัฐเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วมีความทันสมัย  
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ในกรณีหากภาครัฐจะจัดจ้างผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Provider) เพ่ือสร้าง ดูแล และให้บริการ 
ดาต้าเซนเตอร์กลางของภาครัฐนั้น ผู้ ให้บริการดังกล่าวจะต้องเป็นองค์กรที่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล (ตามที่ระบุในหัวข้อ 3.4 ของเอกสารชุดที่ 3) และเป็นองค์กรที่ภาครัฐมีอ านาจในการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยของข้อมูล การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการ ได้อย่าง เต็มที่ 
รวมทั้งสามารถท าข้อตกลงเรื่องคุณภาพบริการ (Quality of Service: QoS) ได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
คุณภาพบริการที่เลือกจะแปรผันตรงกับราคาค่าบริการ ดังนั้นจึงควรพิจารณาทั้งราคาและคุณภาพควบคู่
กันโดยระบุเหตุผลความจ าเป็นของระดับคุณภาพบริการที่เหมาะสมตามความส าคัญของระบบงาน 

ผู้ให้บริการดาต้าเซนเตอร์กลางภาครัฐต้องสร้างดาต้าเซนเตอร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 

Requirement Minimum Level 
Computing Facility Quality  4 
Facility and Network Security Standard  4 
Backup Protocol 2 
DR Site 1 
IT Competency  4 
Averaged Availability  99.9% 

 

2. ดาต้าเซนเตอร์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) 
a. กระทรวงที่มีบุคลากรสารสนเทศที่มีขีดความสามารถสูง หรือมคีวามสามารถในการบริหารบริการ

ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะอยู่ในกลุ่มที่สามารถสร้างและดูแลดาต้าเซนเตอร์ระดับ
กระทรวง โดยสร้างให้เป็นลักษณะคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) อ้างอิงจากมาตรฐาน Private 
Cloud เพ่ือให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงร่วมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดูแลดาต้าเซน
เตอร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ 

Requirement Minimum Level 
Mandatory   
Computing Facility Quality  4 
Facility and Network Security Standard  4 
Backup Protocol 2 
DR Site 2 
Comply at least one requirement   
IT Internal Competency  4 
IT Outsourcing Competency 4 
System Requirement  
Averaged Availability  99.9% 
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ทั้งนี้เพ่ือให้การให้บริการดาต้าเซนเตอร์ระดับกระทรวงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ           ฝ่าย
สารสนเทศที่รับผิดชอบดูแลการให้บริการต้องได้รับงบประมาณที่เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานคลาวด์ส่วนตัวได้ เช่น สามารถก าหนดค่าเฉลี่ยความต่อเนื่องในการให้บริการ 
(Averaged Avaliability) ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างดาต้าเซนเตอร์ส ารองเพ่ือการกู้คืน
ข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติบนคลาวด์ที่ใช้งานได้จริง และหน่วยงานสารสนเทศต้องได้รับการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในเทคโนโลยีที่ก าหนดและมีจ านวน 
ที่เพียงพอส าหรับการดูแลดาต้าเซนเตอร์ได ้

ในกรณีหากกระทรวงจะจัดจ้างผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Provider) เพ่ือสร้างดูแลและ
ให้บริการดาต้าเซนเตอร์นั้น ผู้ ให้บริการดังกล่าวจะต้องเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล (ตามที่ระบุในหัวข้อ 3.4 ของเอกสารชุดที่ 3) และเป็นองค์กรที่ภาครัฐมีอ านาจ
ในการก ากับดูแลความปลอดภัยของข้อมูล การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการ     
ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถท าข้อตกลงเรื่องคุณภาพบริการ (Quality of Service: QoS) ได้
อย่างชัดเจน  

b. ในกรณีกระทรวงที่ระดับความสามารถทางด้านสารสนเทศหรือการบริหารบริการภายนอก     
ของเจ้าหน้าที่ ต่ ากว่าระดับ 4 กระทรวงสามารถเช่าใช้บริการจาก  

 ดาต้าเซนเตอร์กลางภาครัฐ (G-DC) หรือ 
 Public cloud (อ้างอิงจากระบบ Public Cloud) ในลักษณะ Virtual Private Cloud 

โดยท าข้อตกลงกับผู้ ให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะที่มีดาต้าเซนเตอร์อยู่ ใน 
ประเทศไทย (Data Location >= ระดับ 2) และเป็นองค์กรที่ภาครัฐมีอ านาจในการ
ก ากับดูแลความปลอดภัยของข้อมูล การบริหารโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการ 

c. ในกรณีที่กระทรวงมีดาต้าเซนเตอร์อยู่แล้ว แต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อ a ทั้งหมด และ/
หรือยังไม่มีบุคลากรที่มีขีดความสามารถตามที่ระบุ กระทรวงสามารถจัดหา ปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัย เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เพ่ิมเติม และ/หรือจัดฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือท าคอมไพลอันซ์ให้ได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (เสนอให้เป็น 3-5 ปี) โดยมีการวางแผนรองรับที่ชัดเจน 

d. ในกรณีที่กระทรวงมีดาต้าเซนเตอร์ที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วและดาต้าเซนเตอร์ถูกใช้ประโยชน์    
โดยเฉลี่ยมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ (Average Utilization > 70%) กระทรวงควรเตรียมแผนการ
ขยายดาต้าเซนเตอร์โดยจัดหาเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เพ่ิมเติม และเตรียมปรับปรุงซอฟท์แวร์
ระบบ (System Software) ให้สามารถรองรับการให้บริการแบบคลาวด์ผสม (Hybrid Cloud) 
(อ้างอิงจากระบบ Hybrid Cloud) โดยต่อเชื่อมระบบบริการไปยังผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะ 
เพ่ือขยายก าลังประมวลผล ความจุ และความสามารถในการให้บริการของดาต้าเซนเตอร์กระทรวง 
ส าหรับระบบงานต่างๆที่ให้บริการข้อมูลสาธารณะ (Data Confidentiality = ระดับ 1) ไม่ติดกฎหมาย   
เรื่องความลับข้อมูล (Privacy Law on Data = ระดับ 0) และข้อมูลสามารถถูกจัดเก็บในพ้ืนที่
สาธารณะได้ (Data Location = ระดับ 1) นั้น ระบบงานจะสามารถถูกย้ายไปให้บริการบน
ระบบคลาวด์สาธารณะได ้
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3. ดาต้าเซนเตอร์ระดับกรมหรือหน่วยงานภาครัฐทีเ่ทียบเท่ากรม (Agency Cloud) 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีชั้นความลับของข้อมูลสูงและมีความพร้อมสูง หน่วยงานอาจจะพิจารณา   
สร้างดาต้าเซนเตอร์เพื่อให้บริการเฉพาะกิจได ้ 

a. หน่วยงานภาครัฐทีม่ีดาต้าเซนเตอร์ที่ให้บริการเฉพาะกิจต้องผ่านตามกรอบการประเมิน ดังนี้ 

Requirement Minimum Level 
Mandatory   
Computing Facility Quality  4 
Application/Service Priority  4 
Facility and Network Security Standard  4 
Data Sizing  2 
Data Confidentiality Level  2 
Privacy Law on Data  2 
Data Location  3 
Data Service  1 
Comply at least one requirement   
IT  Internal Competency  4 
IT Outsourcing Competency 4 
System Requirement  
Averaged Utilization  60% 
Averaged Availability  99.9% 

  
หน่วยงานภาครัฐเหล่านี้สามารถดูแลดาต้าเซนเตอร์ (อ้างอิงจากมาตรฐาน Private Cloud / 
Private Data Center) ต่อเนื่องได้โดยมีการปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องประมวลผลให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับบริการโดยดูแลดาต้าเซนเตอร์แยกตัวจากดาต้าเซนเตอร์ระดับกระทรวง         
โดยหน่วยงานต้องได้รับงบประมาณที่เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานคลาวด์ส่วนตัวได้ 
เช่น สามารถก าหนดค่าเฉลี่ยความต่อเนื่องในการให้บริการ (Averaged Avaliability) ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถสร้างดาต้าเซนเตอร์ส ารองเพ่ือการกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติบนคลาวด์   
ที่ใช้งานได้จริง และยังต้องได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ     
ในเทคโนโลยีที่ก าหนดและมีจ านวนที่เพียงพอส าหรับการดูแลดาต้าเซ็นเตอร์ได้  

ส าหรับในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีดาต้าเซนเตอร์อยู่แล้ว ซึ่งมีชั้นความลับของข้อมูลสูง และเป็น
หน่วยงานที่มีความพร้อมสูง ต้องมีการปรับปรุงดาต้าเซนเตอร์ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดภายใน
ระยะเวลา 3-5 ปีอีกด้วย  

b. หากดาต้าเซนเตอร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้างต้น ตัวอย่างเช่น เป็นดาต้าเซนเตอร์ที่ไม่ได้ถูกใช้
ประโยชน์โดยระบบงานและบริการที่ส าคัญเพียงพอ มีการใช้ประโยชน์ของดาต้าเซนเตอร์     
เฉลี่ยต่ ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ให้บริการ หรือ ไม่มีการให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืน เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐดังกล่าวควรเริ่มท าแผนเพ่ือโอนย้ายระบบงานไปสู่ คลาวด์  
กระทรวง หรือ คลาวด์ของภาครัฐ โดยวางแผนการส่งผ่าน (Transition) ให้เหมาะสม โดยมีการ
พิจารณาเรื่องข้อจ ากัดในประเด็นต่างๆ เช่นเรื่องความลับของข้อมูลและการปรับปรุงแก้ไขระบบ
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เพ่ือปกปิดข้อมูล เป็นต้น (อ้างอิงจากรูปแบบการโอนย้านงานขึ้นสู่ระบบคลาวด์) หน่วยงาน
ภาครัฐต้องวางแผนระยะเวลาการโอนย้ายที่เหมาะสมและมีการให้บริการขนานกัน ในช่วงแรก
ระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่บนคลาวด์เพ่ือให้เกิดความราบรื่นในการโอนย้ายระบบงาน  

4. ดาต้าเซนเตอร์ขนาดเล็กหรือห้องเซอร์ฟเวอร์ (Sub-Ministry DC/Server room) 
รัฐบาลสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีห้องเซอร์ฟเวอร์หรือดาต้าเซนเตอร์
ที่ให้บริการระบบงานและระบบฐานข้อมูลขนาดเล็ก (Data Sizing = ระดับ 1) อยู่ในปัจจุบัน เตรียม
แผนการในการโอนย้ายเซอร์ฟเวอร์และบริการระบบงานขึ้นสู่คลาวด์ เป็นการรวมดาต้าเซนเตอร์ 
(Consolidation) เ พ่ือเ พ่ิมความคุ้มค่าในการดูแลรักษา  และเพ่ิมระดับความปลอดภัยให้ เข้าสู่ 
มาตรฐานสากล โดยการโอนย้ายนั้นสามารถเลือกใช้คลาวด์ในรูปแบบต่างๆ ได ้ดังนี้ 

a. ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับ (Data Confidentiality    
= ระดับ 1) กล่าวคือเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกคุ้มครองโดยกฎหมายหรือกฎกระทรวง (Privacy Law 
on Data = ระดับ 0) และสามารถถูกจัดเก็บในพ้ืนที่สาธารณะได้ (Data Location = ระดับ 1) 
นั้น หน่วยงานภาครัฐดังกล่าวควรพิจารณาวางแผนการโอนย้ายระบบงานและข้อมูลจาก 
ดาต้าเซนเตอร์หรือห้องเซอร์ฟเวอร์ดังกล่าว (อ้างอิงจากรูปแบบการ Migrate ระบบขึ้นคลาวด์) 
ขึ้นสู่ระบบคลาวด์สาธารณะ ดาต้าเซนเตอร์ระดับกระทรวง หรือดาต้าเซนเตอร์กลางภาครัฐ 
รวมทั้งพิจารณาซื้อบริการแบบ SaaS ในกรณีที่เหมาะสม นอกจากนี้ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ใน
การจัดการกับข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์สาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการวิเคราะห์ในมิติ
ต่างๆ ในอนาคต อีกด้วย 

b. ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลทีเ่ก็บข้อมูลที่มีชั้นความลับ (Data Confidentiality       > 
ระดับ 1) ซึ่งถูกคุ้มครองโดยกฎหมายหรือกฎกระทรวง (Privacy Law on Data > ระดับ 0)    
ไม่สามารถจัดเก็บในพ้ืนที่สาธารณะ (Data Location > ระดับ 1) ได้นั้น หน่วยงานภาครัฐ
ดังกล่าวควรพิจารณา วางแผนการ โอนย้าย (อ้างอิงจากรูปแบบการ Migrate ระบบขึ้นคลาวด์) 
ข้อมูล ระบบงาน และบริการ เข้าสู่คลาวด์กระทรวง หรือ คลาวด์กลางภาครัฐ (G-DC) 

c. ในกรณีที่ห้องเซอร์ฟเวอร์ใช้งานส าหรับระบบเฉพาะด้าน ตัวอย่างเข่น ระบบพิมพ์ธนบัตร ระบบ
บริหารภาพถ่ายทางการแพทย์ ระบบ CCTV ระบบ IP Phone และระบบโสตทัศนูปกรณ์  
เป็นต้น ให้หน่วยงานภาครัฐเหล่านั้นสามารถสร้างและดูแลเซอร์ฟเวอร์ เอง (On Premise) 
แทนระบบคลาวด์ได้ เพ่ือประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยกรอบประเมินความจ าเป็น   
ของการสร้างห้องเซอร์ฟเวอร์ คือ 

 ระบบงานนั้นๆต้องเป็นระบบเฉพาะทางที่ต้องการความเร็ว ความถี่ และแบนด์วิธ      
ในการติดต่อระหว่างอุปกรณ์และเครื่องเซอร์ฟเวอร์สูงในระดับที่บริการคลาวด์ ไม่
สามารถรองรับได้อย่างคุ้มค่า หรือ 

 ระบบงานมีปริมาณทรานแซคชั่นสูงมาก และ/หรือต้องการเวลาในการตอบสนอง 
(Response) ที่รวดเร็วมาก ระบบคลาวด์จะไม่เหมาะสม หรือ 

 ระบบงานนั้นต้องการเครื่องเซอร์ฟเวอร์ที่มีสเปคต่างไปจากเครื่องประมวลผลพ้ืนฐาน
เช่นต้องมี อุปกรณ์ติดเ พ่ิมเติมบนบอร์ดประมวลผล (Mother Board)  เ พ่ือการ
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ประมวลผล หรือรับ/ส่งข้อมูลเฉพาะ ต้องการหน่วยความจ าขนาดใหญ่มากหรือ มี
สถาปัตยกรรม หน่วยความจ าแบบพิเศษ หรือ ต้องการพอร์ตอินพุต/เอาท์พุตพิเศษที่ไม่
มีบนเครื่องประมวลผลพื้นฐาน หรือ 

 ระบบงานนั้นต้องจัดซื้อพร้อมเครื่องเซอร์ฟเวอร์ตามเงื่อนไขการขาย 
 

5. ดาต้าเซนเตอร์ส ารองเพื่อการกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ (DR site) 
หน่วยงานภาครัฐควรเริ่มวางแผนการใช้ประโยชน์จากคลาวด์สาธารณะส าหรับการกู้คืนข้อมูลกรณี      
เกิดภัยพิบัต ิในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐ มีพ้ืนที่ส ารองอยู่แล้ว ก็ควรท าแผนเพ่ือโอนย้ายไปยังระบบคลาวด์  
สาธารณะ โดยมีการเข้ารหัสเพ่ือปกปิดข้อมูลและท าข้อตกลงเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลกับผู้
ให้บริการรคลาวด์ในประเทศ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะให้พ้ืนที่ส ารองเพ่ือการกู้คืนข้อมูลกรณ ี
เกิดภัยพิบัตขิองภาครัฐทั้งหมดอยู่บนระบบคลาวด์สาธารณะภายในเวลา 3-5 ปี  
 

6. ระบบประมวลผลบิ๊กดาต้า 
เมื่อหน่วยงานภาครัฐเริ่มท าโครงการบิ๊กดาต้าโดยโครงการมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (data size >= ระดับ 
2) มีความต้องการใช้ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) และ/หรือ มีภารกิจที่ต้องการความเร็ว
ในการประมวลผลสูงเพ่ือการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ (data type >= ระดับ 2) หน่วยงานภาครัฐควร
พิจารณาจัดหาระบบบิ๊กดาต้า (อ้างอิงจากมาตรฐานระบบบิ๊กดาต้าพ้ืนฐาน) โดยในช่วงของ การน าร่อง
เช่น การพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) หรือการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมด้าน 
บิ๊กดาต้านั้น หน่วยงานภาครัฐควรใช้ระบบทดสอบร่วมกัน (Sandbox) ที่ให้บริการในระดับกระทรวงก่อน 
และเมื่อหน่วยงานภาครัฐก้าวเข้าสู่การใช้บิ๊กดาต้าในการท างานหรือการตัดสินใจประจ าวัน (Production 
Stage) แล้ว หน่วยงานภาครัฐจึงค่อยพิจารณาความจ าเป็นในการจัดหาระบบบิ๊กดาต้า ซึ่งอาจจะเป็นแบบ
การจัดหาและติดตั้งในพ้ืนที่ของหน่วยงานเอง (On Premise) หรือ แบบคลาวด์ ที่ให้บริการระบบ 
บิ๊กดาต้า (Big Data as a Service) ก็ได ้โดยมีเกณฑ์เพ่ือประกอบการตัดสินใจดังนี้   

a. ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลขนาดใหญ่ระดับหลายร้อยเทราไบท์ขึ้นไป (Data Sizing >= 
ระดับ 3) การใช้ระบบคลาวด์จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก หน่วยงานภาครัฐจึงควรพิจารณาจัดซื้อ
ระบบบิ๊กดาต้าเองและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสารสนเทศให้เข้าใจเทคโนโลยีด้าน 
บิ๊กดาต้าและสามารถดูแลระบบไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

b. ในกรณีที่ระบบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจัดเป็นงานหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Application Priority = ระดับ 4) และการประมวลผลวิเคราะห์ต้องการบริการ และ
เครื่องมือเฉพาะ (Dedicated Service) หน่วยงานภาครัฐดังกล่าวควรพิจารณาจัดซื้อระบบ 
บิ๊กดาต้าและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสารสนเทศให้เข้าใจเทคโนโลยีด้านบิ๊กดาต้า
และสามารถดูแลระบบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

c. ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีชั้นความลับข้อมูลสูง (Data Confidentiality >= ระดับ 2) และมี
กฎหมายหรือกฎกระทรวงก ากับเรื่องความลับข้อมูลที่ชัดเจน (Privacy Law on Data > ระดับ 0) 
ว่าข้อมูลไม่สามารถถูกจัดเก็บในพ้ืนที่สาธารณะได้ (Data Location > ระดับ 1) นั้น หน่วยงาน
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ภาครัฐควรพิจารณาจัดซื้อระบบบิ๊กดาต้าเองและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสารสนเทศ
ให้เข้าใจเทคโนโลยีด้านบิ๊กดาต้าและสามารถดูแลระบบได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุผลในด้าน
ความลับของข้อมูล 

d. ในกรณีอ่ืน หน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาการเช่าซื้อระบบบิ๊กดาต้าของผู้ให้บริการคลาวด์   
สาธารณะ 
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เอกสารชุดที่ 2 กรอบในการเลือกรูปแบบโครงสร้างพื้นฐาน 
เอกสารชุดนี้อธิบายถึงเกณฑ์ในหลากหลายมิติที่สามารถใช้ประกอบการประเมินเพ่ือวิเคราะห์ 

หาช่องว่าง (Gap Analysis) ของดาต้าเซนเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรม 
ดาต้าเซนเตอร์ท่ีเหมาะสมกับภารกิจของหนว่ยงานภาครัฐในอนาคต อย่างไรก็ดีการประเมินคุณภาพดาต้าเซนเตอร์
นั้น  มีความเฉพาะทางตามภารกิจ การประเมินจึงต้องอาศัยวิจารณญาณของผู้ประเมินและคณะกลั่นกรอง 
ร่วมด้วย แต่เพ่ือให้การออกแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกณฑ์ท่ีน าเสนอในเอกสารชุดนี้จึงถูกออกแบบมาส าหรับ
ผู้ประเมินเพื่อใช้เป็นกรอบในการท างาน 

กรอบและเกณฑ์ต่างมีการลงรายละเอียดในเชิง เทคโนโลยีและมีการอ้างอิงถึงเกณฑ์เรื่องขนาด และ
ประเภทข้อมูล (data size) ตลอดไปจนถึงเรื่องชั้นความลับ ซึ่งเรื่องเหล่านี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
เอกสารชุดนี้จึงควรถูกปรับปรุงเป็นระยะๆ ตามยุคสมัยของเทคโนโลยีดิจิตอล โดยให้มีการปรับย่อยทุก 2 ปี และ  
มีการพจิารณาปรับทั้งเอกสารอย่างน้อยทุก 5 ปี 

2.1 ขีดความสามารถของบุคลากรสารสนเทศภายในหน่วยงานภาครัฐ (IT Internal 
Competency) 

เรื่อง 
1. การบริหารโครงสร้างสารสนเทศพ้ืนฐานและการใช้เครื่องมือตรวจเฝ้าสังเกตประเภทต่างๆ      

(IT monitoring tools) 
2. การบริหารจัดการการตั้งค่าของเครื่องเซอร์ฟเวอร์และเครื่อข่าย (Configuration 

management)  
3. การบริหารการอนุญาตเข้าถึงระบบ และ การพิสูจน์ตัวตน (Authorization/ Authentication 

Management) 
4. การบริหารรูปแบบการส ารองข้อมูลและบริหารพ้ืนที่ส ารองเพ่ือการกู้คืนข้อมูลกรณเีกิดภัยพิบัติ 
5. การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และการบริหารระบบรักษาความปลอดภัยออนไลน์ 
6. เวอร์ชวลไลเซชั่นและการจัดการความสามารถการใช้ระบบคลาวด์ (Cloud Enablement) 
7. การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change management) 

ระดับ 1 = ต่ า (เรื่องที่ 1) 
ระดับ 2 = ปานกลาง (เรื่องที่ 1-3) 
ระดับ 3 = สูง (เรื่องที่ 1-5) 
ระดับ 4 = สูงมาก (เรื่องที่ 1-7) 
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2.2 ขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารเอาท์ซอรส์ด้านสารสนเทศ               
     (IT outsourcing Competency) 

ระดับ 1 = ต่ า (เรื่องที่ 1) 
ระดับ 2 = ปานกลาง (เรื่องที่ 1-3) 
ระดับ 3 = สูง (เรื่องที่ 1-5) 
ระดับ 4 = สูงมาก (เรื่องที่ 1-7) 
 

2.3 คุณภาพคลัสเตอรป์ระมวลผล (Computing Facility Quality) 
เนื่องจากเกณฑ์ด้านคุณภาพคลัสเตอร์มีเงื่อนไขจ านวนมาก การประเมินระดับคุณภาพให้ขึ้นอยู่กับ

วิจารณญาณของผู้ประเมินและคณะกลั่นกรองผลประเมิน โดยให้ใช้เกณฑ์ที่ระบุในหัวข้อที่ 2.3  นี้เป็นแนวทาง     
ในการประเมิน ตัวอย่างเช่นคลัสเตอร์ที่มีความสามารถในการประมวลผลและความต่อเนื่องของการให้บริการ     
อยู่ในเกณฑ์สูงมาก แต่เครื่องประมวลผลมีอายุใช้งานนานกว่าเกณฑ์โดยยังไม่มีการปรับปรุง อาจจะถูกจัดอยู่ใน
ระดับ 4 (สูงมาก) ได้ หากผู้ประเมินและคณะกลั่นกรองเห็นว่าคลัสเตอร์ยังจัดว่ามีประสิทธิภาพโดยรวมสูงมาก 

ระดับท่ี 1 = ต่ า  
- หน่วยความจ า (RAM) รวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 128 GB 
- พ้ืนที่ในฮาร์ดดิสก์ (HDD หรือ SSD) รวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 150 GB 
- มีจ านวนคอร์ประมวลผล (CPU Core) รวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 16 หน่วย  
- คลัสเตอร์สามารถให้บริการได้ (Availability) ต่ ากว่า 99% หรือมีช่วงหยุดบริการ (Downtime) 

มากกว่า 87 ชั่วโมง 39 นาที ต่อปี 
- มีสายเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางเดียว (Single Path) บนโครงสร้างเครือข่ายแบบคงที่ (Fixed 

Infrastructure) เข้าถึงได้จุดเดียว  
- เครื่องประมวลผลส่วนมากมีอายุใช้งานเกิน 5 ปี โดยไม่มีการปรับปรุง 

ระดับท่ี 2 = ปานกลาง  
- หน่วยความจ า (RAM) รวม อยู่ในช่วง 128-320 GB 
- พ้ืนที่ในฮาร์ดดิสก์ (HDD หรือ SSD) รวมอยู่ในช่วง 150 GB - 2 TB 
- มีจ านวนคอร์ประมวลผล (CPU Core) รวม อยู่ในช่วง 16-64 หน่วย   
- มีการใช้เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น และสร้างเครื่องเสมือนในการให้บริการ (Virtual Machine) 
- คลัสเตอร์สามารถให้บริการได้ (Availability) 99 % หรือมีช่วงหยุดบริการ (Downtime) ไม่เกิน 

87 ชั่วโมง 39 นาที ต่อปี 
- มีระบบส ารองบางส่วนในเรื่องการจ่ายไฟและระบบท าความเย็น 
- มีสายเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางเดียว (Single Path) บนโครงสร้างเครือข่ายแบบคงที่ (Fixed 

Infrastructure) แต่มีจุดเข้าถึงเครือข่ายได้หลายจุด (Multiple Access Network Connection) 
- เครื่องประมวลผลส่วนมากมีอายุใช้งานอยู่ในช่วง 2-5 ปี โดยไม่มีการปรับปรุง 
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ระดับท่ี 3 = สูง  
- หน่วยความจ า (RAM) รวม อยู่ในช่วง 320-640 GB 
- พ้ืนที่ในฮาร์ดดิสก์ (HDD หรือ SSD) รวมอยู่ในช่วง 2-15 TB 
- จ านวนคอร์ประมวลผล (CPU Core) อยู่ในช่วง 64-128 หน่วย  
- มีการใช้เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น และสร้างเครื่องเสมือนในการให้บริการ (Virtual Machine) 
- คลัสเตอร์สามารถให้บริการได้ (Availability) 99.5 %  หรือมีช่วงหยุดบริการ (Downtime)     

ไม่เกิน 43 ชั่วโมง 49 นาทตี่อปี  
- มีระบบส ารองการจ่ายไฟและท าความเย็น สามารถรองรับช่วงไฟตกได้นาน 72 ชั่วโมง 
- มีการใช้ระบบบริหารจัดการพ้ืนเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย (Networked Storage) เช่น ระบบ 

“network attached storage” (NAS) และ ระบบ “storage area networks” (SAN) 
- มีสายเชื่อมต่อเครือข่ายแบบหลายเส้นทาง (Multiple Path) บนโครงสร้างเครือข่ายแบบคงที่ 

(Fixed Infrastructure) ข้อมูลสามารถส่งได้หลายเส้นทางและมีจุดเข้าถึงเครือข่ายได้หลายจุด 
(Multiple Access Network Connection) 

- เครื่องประมวลผลส่วนมากมีอายุใช้งานอยู่ในช่วง 1-2 ปีโดยไม่มีการปรับปรุง 
ระดับท่ี 4 = สูงมาก  

- หน่วยความจ า (RAM) รวม มากกว่า 640 GB 
- พ้ืนที่ในฮาร์ดดิสก์ (HDD หรือ SSD) รวม มากกว่าหรือเท่ากับ 15 TB 
- จ านวนคอร์ประมวลผล (CPU Core) รวม มากกว่า 128 หน่วย   
- อาจจะมี จีพียูคอร์ รวมอยู่ในคลัสเตอร์ 
- มีการใช้เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น และสร้างเครื่องเสมือนในการให้บริการ (Virtual Machine) 
- คลัสเตอร์สามารถให้บริการได้  (Availability) 99.9 % (3 Nines) หรือมีช่วงหยุดบริการ 

(Downtime) ไม่เกิน 8 ชั่วโมง 45 นาทตี่อปี  
- มีระบบส ารองการจ่ายไฟและท าความเย็น สามารถรองรับช่วงไฟตกได้นาน 96 ชั่วโมง 
- มีการใช้ระบบบริหารจัดการพ้ืนเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย (Networked Storage) เช่น ระบบ 

“network attached storage” (NAS) และ ระบบ “storage area networks” (SAN) 
- มีสายเชื่อมต่อเครือข่ายแบบหลายเส้นทาง (Multiple Path) บนโครงสร้างเครือข่ายแบบคงที่ 

(Fixed Infrastructure) ข้อมูลสามารถส่งได้หลายเส้นทางและกระจายในหลายโซ (Distribution 
Zone) มีจุดเข้าถึงเครือข่ายได้หลายจุด (Multiple Access Network Connection)  

- เครื่องประมวลผลส่วนมากมีอายุใช้งานอยู่ในช่วง 1-2 ปีโดยไม่มีการปรับปรุง 
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2.4 ความส าคัญของระบบงาน (Application Priority Level)  
ระดับท่ี 1 = ต่ า (ประเภทที่ 1) 
ระดับท่ี 2 = ปานกลาง (ประเภทที่ 1 และ 2)  
ระดับท่ี 3 = สูง (ประเภทที่ 1-3) 
ระดับท่ี 4 = สูงมาก (ประเภทที่ 1-4) 

 ประเภทของระบบงาน 
1. ซอฟท์แวร์เพ่ือการท างานของเจ้าหน้าที่ เช่น Office ระบบจองห้องประชุม ระบบสารบรรณ

เอกสาร ฯลฯ   
2. เว็บไซต์และระบบอีเมลล์ 
3. ระบบบริหารจัดการธุรกรรมองค์กร เช่น ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise 

Resource Planning) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) ระบบการจัดการสินทรัพย์ (Fixed 
Asset Management) ระบบบัญชี ฯลฯ 

4. ระบบงานหลักขององค์กร (Core Business) และ ระบบบริการข้อมูลองค์กร (Data Service) 
2.5 พื้นที่ส ารองเพื่อการกู้คืนข้อมูลกรณเีกิดภยัพิบัติ (DR site) 

ระดับ 0 = ไม่มี 
ระดับ 1 = ติดตั้งในพ้ืนที่องค์กร (On Premise) 
ระดับ 2 = อยู่บนระบบคลาวด์สาธารณะ 

2.6 การส ารองข้อมลู (Backup protocol)  
ระดับ 0 = ไม่มี 
ระดับ 1 = มีกระบวนการส ารองข้อมูลที่ออกแบบเองภายในองค์กร 
ระดับ 2 = มีกระบวนการส ารองข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล (ISO 27001) คือมีการส ารองข้อมูลการตั้งค่า

ระบบ ระบบงานหรือแอบพลิเคชั่น และข้อมูลองค์กรทั้งหมด  
2.7 การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ของดาต้าเซนเตอร ์(Facility Security Standard) 

ระดับที ่1 = มีการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ าที่สุด 
ระดับท่ี 2 = ต่ า 

- ดาต้าเซนเตอร์มีการก้ันบริเวณท่ีชดัเจน เชน่ลอ้มร้ัว หรือ ก้ันห้องเฉพาะ บริเวณท่ีตั้งหรือตึกที่อยู่
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

- มีการควบคุมการเข้าถึงพ้ืนที่อย่างชัดเจน เช่นต้องใช้กุญแจ หรือ รหัสผ่านในการผ่านเข้าออก 
- มีกฎห้ามน าเอา อาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุอันตรายต่างๆ เข้ามาในพ้ืนที่ดาต้าเซนเตอร์ 

ระดับท่ี 3 = ปานกลาง 
- ดาต้าเซนเตอร์มีการก้ันบริเวณท่ีชดัเจน เชน่ลอ้มร้ัว หรือ ก้ันห้องเฉพาะ บรเิวณท่ีต้ังหรือตึกท่ีอยู่

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
- มีการควบคุมการเข้าถึงพ้ืนที่อย่างชัดเจน โดยต้องยืนยันตัวตนด้วยระบบไบโอเมตริกซ์        

เช่น ลายนิ้วมือ  
- มีกฎห้ามน าเอา อาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุอันตรายต่างๆ เข้ามาในพ้ืนที่ดาต้าเซนเตอร์ 
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- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดาต้าเซนเตอร์ตลอดเวลา 24x7 
- มีการติดตั้งกล้อง CCTV ในทุกห้องของดาต้าเซนเตอร์ และทางเข้าออกของพ้ืนที่/ตึก 
- มีระบบตรวจจับไฟไหม้ ควัน และมีการติดตั้งระบบดับไฟที่ใช้แก็ส หรือระบบดับไฟแบบอ่ืน      

ที่ทัดเทียมหรือดีกว่า เช่น ระบบดับไฟแบบหมอกน้ า เป็นต้น 
- ควรมีทางเข้า-ออกทางเดียวหรือมีการควบคุมความเสี่ยงหากมีทางเข้า-ออกหลายช่องทาง 

ระดับท่ี 4 = สูง (ตามมาตรฐานสากล) 
- ดาต้าเซนเตอร์มีการก้ันบริเวณท่ีชดัเจน เชน่ลอ้มร้ัว หรือ ก้ันห้องเฉพาะ บรเิวณท่ีต้ังหรือตึกท่ีอยู่

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
- มีการควบคุมการเข้าถึงพ้ืนที่แบบ ทรี-แฟคเตอร์ (Three-Factor) หรือมีการใช้กุญแจการ์ด 

ร่วมกับระบบไบโอเมตริกซ์อย่างน้อย 2 รูปแบบเช่น ลายนิ้วมือ + หน้า 
- มีกฎห้ามน าเอา อาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุอันตรายต่างๆ เข้ามาในพ้ืนที่ดาต้าเซนเตอร์ 
- มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดาต้าเซนเตอร์ตลอดเวลา 24x7 
- มีการติดตั้งกล้อง CCTV ในทุกห้องของดาต้าเซนเตอร์ และทางเข้าออกของพ้ืนที่/ตึก 
- มีระบบตรวจจับไฟไหม้แบบ ASD (Aspirating Smoke Detector) มีระบบตรวจจับความชื้น   

มีระบบส ารองการจ่ายไฟ และเครื่องปั่นไฟ และมีการติดตั้งระบบดับไฟที่ใช้แก็ส หรือระบบดับ
ไฟแบบอื่นท่ีทัดเทียมหรือดีกว่า เช่น ระบบดับไฟแบบหมอกน้ า เป็นต้น 

- ควรมีทางเข้า-ออกทางเดียวหรือมีการควบคุมความเสี่ยงหากมีทางเข้า-ออกหลายช่องทาง 
- มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล 4 ระดับ คือ เข้าบริเวณ เข้าพ้ืนที่ดาต้าเซนเตอร์ เข้าห้องเครื่อง 

และเปิดตู้แร็ค 
- มีการล็อกตู้แร็คตามแบบ SSAE 16 หรือทางเลือกอ่ืนที่เป็นมาตรฐานที่ทัดเทียมกันหรือดีกว่า 

2.8 การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายภายในดาต้าเซนเตอร์ (Netowork Security 
Standard) 

ระดับที ่1 = มีการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ าที่สุด 
ระดับท่ี 2 = ต่ า 

- มีระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) เข่นการใช้พาสเวิร์ด ในการเข้าถึงบริการ 
- มีการอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการปฏิบัติตัวเพ่ือรักษาความปลอดภัยออนไลน์ของดาต้าเซนเตอร์ 

ระดับท่ี 3 = ปานกลาง 
- มีระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) เข่นการใช้พาสเวิร์ด ในการเข้าถึงบริการ            

มีการบังคับเกณฑ์การตั้งพาสเวิร์ด และห้ามใช้ซ้ า 
- มีการอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการปฏิบัติตัวเพ่ือรักษาความปลอดภัยออนไลน์ของดาต้าเซนเตอร์ 
- มีระบบไฟวอลซ์กั้นระหว่างดาต้าเซนเตอร์กับระบบเครือข่ายหลักท่ีต่อเชื่อมกับภายนอก 

ระดับท่ี 4 = สูง (ตามมาตรฐานสากล) 
- มีระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) เข่นการใช้พาสเวิร์ด ในการเข้าถึงบริการ              

มีการบังคับเกณฑ์การตั้งพาสเวิร์ด และห้ามใช้ซ้ า 
- มีการอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการปฏิบัติตัวเพ่ือรักษาความปลอดภัยออนไลน์ของดาต้าเซนเตอร์ 
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- มีระบบไฟวอลซ์กั้นระหว่างดาต้าเซนเตอร์กับระบบเครือข่ายหลักท่ีต่อเชื่อมกับภายนอก 
- มีระบบตรวจจับการบุกรุกออนไลน์ในทุกรูปแบบการบุกรุก 
- มีระบบซอฟท์แวร์ประเภทป้องกันไวรัส 
- มีการเข้ารหัสข้อมูลส าหรับเว็บแอพลิเคชั่น การส่งข้อมูล ไฟล์ และฐานข้อมูล 
- มีการใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอ้างอิงตามเอกสารชุดที่ 3 หัวข้อที ่3.4 

2.9 ขนาดข้อมลู (Data Sizing) 
ระดับท่ี 1 = เล็ก (< 200 GB) 
ระดับท่ี 2 = ปานกลาง (200 GB – 100 TB) 
ระดับท่ี 3 = ใหญ่ (> 100 TB) 
ระดับท่ี 4 = ใหญ่มาก (PB scale) 

2.10 ประเภทขอ้มลู (Data types) 
ระดับ 1 = Structured  
ระดับ 2 = Semi-Structured 
ระดับ 3 = Unstructured 
ระดับ 4 = Stream 

2.11 ความลับข้อมูล (Data Confidentiality) 
ระดับท่ี 1 = ไม่มีชั้นความลับ (ข้อมูลสาธารณะ) 
ระดับท่ี 2 = ปานกลาง (ข้อมูลส่วนบุคคล) 
ระดับท่ี 3 = สูง (ข้อมูลความลับทางราชการ) 
ระดับท่ี 4 = สูงมาก (ข้อมูลความม่ันคง) 

 นิยามระดับชั้นความลับ 
สาธารณะ (Public):  การเปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือท าลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ส่งผลให้

เกิดความเสียหายต่อบุคคล องค์กร จึงไม่จ าเป็นต้องมีการควบคุมการเข้าถึง 
ส่วนบุคคล (Private):  เพ่ือไม่เป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรควรมี

กระบวนการป้องกันเรื่องความปลอดภัยและควบคุมไม่ให้เกิดของการรั่วไหล
ของข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล    
และองค์กร 

ข้อมูลความลับทางราชการ: ข้อมูลในกลุ่มนี้มักจะเป็นข้อมูลซึ่งถูกคุ้มครองโดยกฎหมายและ/หรือ
กฎกระทรวง ข้อมูลควรได้รับการปกป้องด้วยมาตรการความปลอดภัย      ที่
เป็นสากล เนื่องจากการรั่วไหลของข้อมูลจะสร้างความเสียหายใน การ
ปฏิบัติภารกิจขององคก์ร และ/หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

ข้อมูลความมั่นคง:  ข้อมูลในกลุ่มนี้คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศควรได้รับการ
ปกป้องด้วยมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด มีการเข้ารหัส และจ ากัดสิทธิ์
การเข้าถึงอย่างเข้มงวด เนื่องจากการรั่วไหลของข้อมูลจะสร้างความ
เสียหาย ต่อประเทศเป็นอย่างมาก  
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2.12 กฎหมายเรือ่งความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy law on data) 
ระดับ 0 = ไม่มี 
ระดับ 1 = กฎกระทรวงหรือเทียบเท่า 
ระดับ 2 = กฎหมาย 
  

2.13 เกณฑ์เรือ่งสถาทีเ่ก็บข้อมูล (Data Location) 
ระดับ 1 = ข้อมูลสามารถถูกจัดเก็บในดาต้าเซนเตอร์ของผู้ให้บริการสาธารณะใดก็ได้ 
ระดับ 2 = ข้อมูลสามารถถูกจัดเก็บในดาต้าเซนเตอร์ภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ที่ตั้งอยู่ในเขตประเทศไทย 
ระดับ 3 = ข้อมูลต้องถูกจัดเก็บภายในขอบเขตของดาต้าเซนเตอร์ภาครัฐเท่านั้น 

2.14 บริการข้อมลูและบริการการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data service and data 
exchange service)  

ระดับท่ี 1 = มีการบริการข้อมูลภายในกระทรวง 
ระดับท่ี 2 = ระดับที่ 1 + บริการข้อมูลให้กระทรวงอ่ืน 
ระดับท่ี 3 = ระดับที่ 2 + บริการข้อมูลให้ภาคเอกชนได้ 
ระดับท่ี 4 = ระดับที่ 3 + บริการข้อมูลเป็นสาธารณะ  
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เอกสารชุดที่ 3 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์
และบิ๊กดาต้า 

การก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานของดาต้าเซนเตอร์ คลาวด์ และ บิ๊กดาต้าภาครัฐให้เป็นไปในทางเดียวกัน   
จะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และการดูแลการท างาน มี
ประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากมีขอบเขตที่ต้องบริหารจัดการแคบลงและสถาปัตยกรรมของดาต้าเซนเตอร์เข้าใจง่าย 
สามารถควบคุมได้ และยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อและการดูแลระบบ รวมทั้งช่วยส่งเสริม ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการประชาชนในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นเพ่ือเป็น
การปรับเทคโนโลยีดาต้าเซนเตอร์ภาครัฐให้ทันสมัย จึงได้มีการศึกษาและพัฒนาเอกสารชุดนี้ขึ้น  โดยเอกสารชุดนี้
จะอธิบายถึงสถาปัตยกรรมพ้ืนฐานที่เหมาะสมส าหรับภาครัฐ (Next-generation Infrastructure) โดยครอบคลุม
ถึงระบบคลาวด์ประเภทต่างๆ ระบบบิก๊ดาต้า รวมทั้งก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของระบบความปลอดภัยไซเบอร์ 

 การให้บริการระบบสารสนเทศข้อมูลภาครัฐมีหลายระดับดังแสดงในรูปที่ 3.1 อย่างไรก็ดีเอกสารฉบับนี้  
จะให้รายละเอียดเฉพาะระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เท่านั้น 

 

รูปที่ 3.1 โครงสร้างบริการสารสนเทศข้อมูลภาครัฐ 
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3.1 ระบบคลาวด ์
ภาพรวมระบบนิเวศน์ของการประมวลผลบนคลาวด์ได้ถูกออกแบบโดยองค์กรที่ชื่อว่า National Institute 

of Standards and Technology หรือ NIST ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภาพรวมดังกล่าวแสดงในรูปที่ 3.2 ซึ่งเป็น
การอธิบายโดยสั ง เขปถึ งบทบาทและกิจกรรมของผู้ ให้บริ การ ผู้ ใช้บริการ และนายหน้าในระบบ 
นิเวศน์  เพ่ือสร้างให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความต้องการ การใช้งาน และมาตรฐานของการประมวลผลบน  
ระบบคลาวด์ ซึ่งถูกใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลายในวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบคลาวด์ในปัจจุบัน ผู้ที่สนใจสามารถ 
ดาวน์โหลดเอกสารเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติม และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานของระบบการประมวลผลบนคลาวด์ 
ได้ที่ https://www.nist.gov/ 

 

 
รูปที่ 3.2 ภาพรวมระบบนิเวศน์ของการประมวลผลบนคลาวด์ 

(Ref: NIST Special Publication 500-292, หน้าที่ 3) 
 
ส าหรับเอกสารชุดนี้ ได้น าเอาภาพรวมดังแสดงในรูปที่ 3.2 มาใช้อ้างอิงในการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

ภาครัฐส าหรับประเทศไทย โดยได้ก าหนดให้โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นแบบกระจายและประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ 
Distributed Cloud-based Model โดยมี ดาต้าเซนเตอร์กลางของภาครัฐ (Government Cloud) และ  
ดาต้าเซนเตอร์ระดับกระทรวง (Ministry Cloud) เป็นผู้ให้บริการหน่วยงานภาครัฐต่างๆ การให้บริการจะอยู่ใน
รูปแบบ ไอ-เอ-เอ-เอส (Infrastructure as a Service – IaaS) เป็นหลักกล่าวคือ ให้บริการเฉพาะโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐต้องการใช้ระบบซอฟท์แวร์ส าเร็จรูป เช่น 
ระบบอีเมลล์ ระบบออฟฟิส และปฏิทิน เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐอาจจะพิจารณาซื้อจากผู้ให้บริการสาธารณะแบบ
เอส-เอ-เอ-เอส (Software as a Service - SaaS) ได้ ทั้งนี้ในปัจจุบัน ระบบคลาวด์ภาครัฐอาจจะยังไม่พร้อม
ให้บริการในรูปแบบของ พี-เอ-เอ-เอส (Platform as a Service - PaaS) ซึ่งคือการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบปฏิบัติการ และไลบารี่สนับสนุนร่วมกัน แต่ผู้ให้บริการภาครัฐควรจะพิจารณาสร้างบริการระดับนี้ขึ้นใน
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อนาคต เพ่ือความสอดคล้องของบริการและความสะดวกในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐต่อไป โดยรูปที่ 3.3          
แสดงตัวอย่างบริการในทั้ง 3 ระดับ 

 
 

 
รูปที่ 3.3 ตัวอย่างระดับการให้บริการบนระบบคลาวด์ 
(Ref: NIST Special Publication 500-292, หน้าที่ 6) 

 
รูปแบบระบบคลาวด์ภาครัฐที่จะระบุในเอกสารฉบับนี้รวมถึง ระบบคลาวด์ส่วนตัว คลาวด์สาธารณะ   

และคลาวด์แบบผสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1.1 ระบบคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) 

Private Cloud คือระบบประมวลแบบคลาวด์ส่วนตัวที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรประมวลผล
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กร (On Premise) เองหรือมีการเช่าใช้จากผู้ให้บริการในรูปแบบอุทิศ  (Dedicated 
Infrasturcture) กล่าวคือเช่าใช้เครื่องประมวลผลโดยไม่แบ่งใช้กับองค์กรอ่ืน เจ้าหน้าที่สารสนเทศกลางขององค์กร 
(หรือผู้รับเหมาบริการการดูแลทรัพยากร – Outsource) จะเป็นผู้ดูแลระบบคลาวด์ทั้งในด้านบริการการ
ประมวลผล การปรับประสิทธิภาพการประมวลผล การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการจ ากัดสิทธิ์  การ
เข้าถึงทรัยากรให้เป็นสัดส่วน โดยบริหารจัดการภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบเสมือน (Virtualized Environment) 
ซึ่งมีการจ ากัดมีสิทธิ์การเข้าถึงระบบ เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเข้าถึงระบบของหน่วยงานภาครัฐย่อยอ่ืนได้ถ้าไม่ได้
รับอนุญาต  
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ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีดาต้าเซนเตอร์อยู่แล้ว และในดาต้าเซนเตอร์มีการประมวลผลระบบงาน      
ที่แยกโครงสร้างพ้ืนฐานขาดออกจากกันอย่างชัดเจน หน่วยงานภาครัฐควรวางแผนเพ่ือแปรสภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่แยกกันนั้น ให้อยู่ในรูปแบบระบบคลาวด์ส่วนตัว กล่าวคือด าเนินการรวมกลุ่มของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , 
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) และทรัพยากรด้านเครือข่าย (Networking Resources) ต่างๆ เข้าด้วย และ 
สร้างเป็นกลุ่มทรัพยากร (Resource Pool) ซึ่งสามารถถูกจัดสรรให้แอพพลิเคชั่นและระบบงานที่หลากหลาย  
แบ่งกันใช้ทรัพยากรได้ตามความต้องการตามนโยบาย (Policy) ที่ก าหนดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3.4  

 

 
รูปที่ 3.4 การปรับดาต้าเซนเตอร์แบบเดิมให้เข้าสู่ระบบคลาวด์ส่วนตัว 

 
ทั้งนี้การสร้างระบบคลาวด์ส่วนตัวเพ่ือให้บริการภายในองค์กร มีองค์ประกอบพ้ืนฐาน 7 ส่วน ได้แก่ 

เครือข่ายต่อเชื่อม (Networking), พ้ืนที่เก็บข้อมูล (Storage), เครื่องประมวลผล (Servers), ซอฟท์แวร์เพื่อจัดการ
การประมวลผลแบบเสมือน (Virtualization Software), ระบบปฏิบัติการ (Operating System), ข้อมูล (Data), 
และโปรแกรมประยุกต์ (Application) ดังแสดงในรูปที่ 3.5 การดูแลระบบโปรแกรมประยุกต์/ระบบงานข้อมูล 
และ ระบบปฏิบัติการ จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐย่อยผู้ขอใช้บริการโดยหน่วยงานย่อยจะสามารถติดตั้ง
ระบบทั้ง  3 ส่วนหลังจากได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนจากผู้ดูแลดาต้าเซนเตอร์เป็นที่เรียบร้ อยแล้ว 
และท าหน้าที่ดูแลข้อมูลหลังจากเริ่มใช้งานอีกด้วย 

ระบบที่เหลืออีก 4 ส่วนคือเครือข่ายต่อเชื่อม พ้ืนที่เก็บข้อมูล เครื่องประมวลผล และ ซอฟท์แวร์  เพ่ือ
จัดการการประมวลผลแบบเสมือน ซึ่งเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานของดาต้าเซนเตอร์จะถูกบริหารจัดการ โดยเจ้าหน้าที่
สารสนเทศประจ าดาต้าเซนเตอร์ เมื่อมีการต่อเชื่อมพ้ืนที่เก็บข้อมูลและเครื่องประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบ
ต้องท าการติดตั้งซอฟท์แวร์เพ่ือจัดการการประมวลผลแบบเสมือน (Virtualization Software) หรือ ที่เรียกว่า
ไฮเปอร์ไวเซอร์ (Hypervisor) บนดาต้าเซนเตอร์เพ่ือให้สามารถให้บริการในรูปแบบระบบคลาวด์ ซึ่งมีการจัดสรร
ทรัพยากรแบบพลวัตร (Dynamic) ได้ ซึ่งไฮเปอร์ไวเซอร์ดังกล่าวจะท าหน้าที่ควบคุมจัดการ และจัดสรรทรัพยากร
ทั้งหมด โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบโอเพ่นซอร์ส (Open Source) เช่น Open Stack และแบบมีลิขสิทธิ์
ตัวอย่างเช่น VMWare, Hyper-V และ Nutanix  
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ทั้งนี้การใช้งานซอฟท์แวร์แบบโอเพ่นซอร์สนั้น จะมีข้อดีคือไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายรายปีที่ค่อนข้างสูง แต่ทว่าการใช้ซอฟท์แวร์ประเภทดังกล่าวเจ้าหน้าที่สารสนเทศจ าเป็นต้องมีความ
เข้าใจระบบและทักษะการดูแลระบบที่ลึกซึ้งเนื่องจากซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สไม่มีผู้ให้บริการค่อยช่วยเหลือเวลา
เกิดปัญหา ไม่มีการท าข้อตกลงเรื่องคุณภาพบริการ (Service Level Agreement - SLA) ใดๆ เมื่อระบบ เกิด
ปัญหาผู้ดูแลระบบต้องอาศัยการถามค าถามผ่านบล็อกเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้  อยู่
น้อยและมักจะไม่ได้อยู่ในระบบราชการ การเลือกใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สจึงอาจจะท าให้ดาต้าเซนเตอร์ มีความ
พร้อมใช้งาน (Availability) ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดคือ 99.9% ได้ องค์กรจึงควรพิจารณาการซื้อ
ระบบซอฟท์แวร์แบบมีลิขสิทธิ์ ซึ่งจะใช้งานง่ายและสามารถท าข้อตกลงเรื่องคุณภาพบริการกับผู้ให้บริการใน
ประเทศได้ ในปัจจุบันนอกเหนือจากซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ยกตัวอย่างในรูปที่ 3 .5 แล้ว ยังมีผู้ให้บริการอีกจ านวน
หนึ่งซึ่งน าเอาระบบ Open Stack ไปปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้นและน าออกมาขายพร้อมกับการฝึกอบรม            
ให้ค าปรึกษา และตอบค าถามอีกด้วย ตัวอย่างเช่น Red hat, Mirantis, Cannonical และ Rackspace 
 

 

รูปที่ 3.5 ระบบคลาวด์ส่วนตัว 
 

นอกเหนือจากองค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบคลาวด์ส่วนตัวในรูปที่ 3.5 แล้วยังมีองค์ประกอบอีกสองด้าน
ที่ส าคัญต่อการสร้างคลาวด์ส่วนตัว ให้ได้มาตรฐานและมีความเชื่อถือได้คือ ระบบความปลอดภัย (Security)     
และ ระบบการจัดสรรทรัพยากรแบบ Auto-Scaling 

ระบบรักษาความปลอดภัย:  ระบบรักษาความปลอดภัยควรจะต้องถูกน ามาใช้กับทุกๆ ส่วนของการ
ออกแบบและสร้างระบบคลาวด์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security), การเข้ารหัส
พ้ืนที่เก็บข้อมูล (Storage Encryptions), การปรับจูนฮาร์ดแวร์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด (Hardware Optimize & 
Tuning) และการเพ่ิมระดับความปลอดภัยระบบ (System Security & Hardening) เพ่ือที่จะได้มั่นใจได้ว่าการ
ท างานของระบบคลาวด์ส่วนตัวนั้นๆมีความปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือในกระบวนของการบริหารจัดการ จึง
จ าเป็นต้องมีการบวนการตรวจสอบและรับรองจากมาตรฐานสากลเพ่ือเป็นการเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับระบบ
คลาวด์ส่วนตัว ดังนี้ 
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 CSA-STAR มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับระบบคลาวด์ 
 TSI – Trusted Site Infrastructure 
 ISO 27001 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 

Management System: ISMS) 
 ISO 20000-1 ด้านระบบบริหารจัดการบริการสารสนเทศ (Information Technology Service 

Management System: ITSMS) 
รายละเอียดเรื่องความปลอดภัยของดาต้าเซนเตอร์ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 3.4 ของเอกสารฉบับนี้ 

ระบบ Auto-Scaling: Auto-Scaling คือกลไกที่ท าให้การจัดสรรทรัพยากรประมวลผลให้กับแต่ละ
หน่วยงานเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งส่งผลให้ 
การจัดสรรทรัพยากรประมวลผลสามารถท าได้จากการค านวณปริมาณงานเฉลี่ย (Averaged Load) ของระบบงาน 
และสามารถขยายปริมาณทรัพยากรได้โดยอัตโนมัติเพ่ือรองรับช่วงที่ปริมาณงานสูงที่สุด (Peak Load) โดยไม่ต้อง
มีการหยุดให้บริการ (Down Time) เพ่ือปรับเพ่ิมทรัพยากร ดังนั้นการติดตั้งระบบ Auto-Scaling จะช่วยเพ่ิม
ความคุ้มค่าในการใช้งานทรัพยากรในดาต้าเซนเตอร์และท าให้การจัดสรรทรัพยากรข้ามหน่วยงานภาครัฐมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

อย่างไรก็ดีระบบ Auto-Scaling มักจะเป็นส่วนเสริมที่มีค่าลิขสิทธิ์เ พ่ิมจากไฮเปอร์ไวเซอร์พ้ืนฐาน 
นอกจากนี้ยังมีความยุ่งยากในการติดตั้งและตั้งค่าระบบ เจ้าหน้าที่สารสนเทศควรวางแผนงานให้ดีโดยส ารวจ
ปริมาณการใช้งานทรัพยากรเบื้องต้น และประเมินความต้องการทรัพยากรประมวลผลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   
ตามช่วงเวลาการใช้งานหรือไม่ (Average Load กับ Peak Load ต่างกันอย่างมีนัยยะหรือไม่) จากนั้นท าการ
จัดซื้อระบบเมื่อมีความจ าเป็นโดยท าการตกลงกับผู้ให้บริการล่วงหน้า 

 
3.1.2 ระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) 

คลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) คือ ระบบคลาวด์ที่สร้างขึ้นโดยผู้ให้บริการ (Service Provider) เพ่ือให้
ลูกค้าทุกคนสามารถใช้งานทรัพยากรประมวลผลผ่านกลไกการเช่าซื้อ โดยช าระค่าบริการตามปริมาณการใช้งานได้
ในลักษณะเดียวกับการใช้ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ การใช้งานคลาวด์สาธารณะ ลูกค้าแต่ละเจ้าจะใช้
ทรัพยากรการประมวลผลร่วมกันภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบเสมือน (Virtualized Environment) กล่าวคือลูกค้า
จาก 2 หน่วยงานภาครัฐอาจจะใช้เครื่องแม่ข่ายเครื่องเดียวกันทางกายภาพ แต่ได้รับการจัดสรรเครื่อง 
แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) ที่แยกจากกัน จึงจะไม่สามารถมองเห็น เข้าถึง หรือ แย่งใช้ทรัพยากรข้ามเขต
เครื่องแม่ข่ายเสมือนได้ การใช้งานระบบคลาวด์สาธารณะมีข้อดีมากมาย ดังนี้ 

 มีความยืดหยุ่น รองรับปริมาณงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาได้ โดยสามารถเพ่ิมขยายหรือ ลด
ขนาดทรัพยากรได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วตามความต้องการ นอกจากนีค้ลาวด์สาธารณะ ยังมีทรัพยากร
ประมวลผลจ านวนมากจึงเป็นเสมือนแหล่งทรัพยากรที่ไม่มีข้อจ ากัดด้านปริมาณทรัพยากร 

 กรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีความจ าเป็นต้องพัฒนาและติดตั้งระบบงานใหม่ จะท าได้อย่างรวดเร็วด้วยผู้
ให้บริการสามารถจัดเตรียมทรัพยากรไว้รองรับผู้ใช้บริการได้ทันที ไม่ต้องท าเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

 มีความคุ้มค่าสูง เนื่องจากลูกค้าจ่ายเงินตามที่ใช้งานจริง รวมทั้งประหยัดงบลงทุนและงบด าเนินการ    
ด้านเครื่องประมวลผล อุปกรณ ์เครือข่าย และบุคลากรสารสนเทศ 
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 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการบนระบบคลาวด์ได้อย่างสะดวกและต่อเนื่องจากทุกที่และทุกเวลาโดยผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 

 มีการจัดท าระบบซ้ าซ้อน (Redundancy) ไว้เสมอ ซึ่งหากระบบทางกายภาพส่วนใดส่วนหนึ่งท างาน
ล้มเหลว บริการคลาวด์ยังสามารใช้งานต่อไปได้ โดยปราศจากผลกระทบ 

 ผู้ให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะจะมีความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบสูงส่งผลให้ระบบมีความเสถียร 
ปลอดภัยและท างานได้ต่อเนื่อง 

การใช้งานคลาวด์สาธารณะลูกค้าจะสามารถเลือกบริการในลักษณะที่แตกต่างกันเช่น IaaS, PaaS, SaaS 
หรือบริการแบบผสมจากผู้ให้บริการที่หลากหลายได้จึงมีความยืดหยุ่นสูง ดังแสดงในรูปที่ 3.6 หากมีการใช้คลาวด์
แบบผสมดังกล่าว ควรพิจารณาสร้างกลไกเพ่ือดึงเอาข้อมูลที่ส าคัญมารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวบน พ้ืนที่เก็บข้อมูล 
กลางเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้ในอนาคต 

ทั้งนี้การใช้งานระบบคลาวด์สาธารณะ ข้อมูลอาจจะถูกวางอยู่บนเครื่องแม่ข่ายสาธารณะของผู้ให้บริการ
และตั้งอยู่ในพ้ืนที่นอกเขตราชการ การจะใช้ประโยชน์จากคลาวด์สาธารณะจึงควรพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ในเอกสารชุดที่ 1  

 
รูปที่ 3.6 การใช้งานคลาวด์สาธารณะแบบผสม 

 
3.1.3 ระบบคลาวด์ผสม (Hybrid Cloud) 
 ระบบคลาวด์ผสม (Hybrid Cloud) เป็นการให้บริการผสมระหว่างคลาวด์สาธารณะและคลาวด์ส่วนตัว 
การให้บริการจะประสานกันระหว่างระบบคลาวด์ที่ตั้งอยู่คนละพ้ืนที่ แต่ท างานเป็นระบบเดียวกันอยู่ภายใต้
หน่วยงานภาครัฐเดียวกัน ผู้ใช้งานจะสามารถใช้ระบบได้โดยไม่รู้ว่าทรานแซกชั่นที่เกิดขึ้นนั้นถูกจัดเก็บ หรือ
ประมวลผลที่ส่วนไหนของระบบคลาวด์ ดังแสดงในรูปที่ 3.7  
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รูปที่ 3.7 ระบบคลาวด์ผสม 

การเริ่มท าระบบคลาวด์ผสมนั้น หน่วยงานภาครัฐต้องเริ่มต้นด้วยการท าระบบคลาวด์ส่วนตัวขึ้นมาให้
เรียบร้อยก่อน จากนั้นเมื่อเกิดความต้องการขยายทรัพยากรประมวลผลเพ่ือให้รองรับกับงานที่เพ่ิมขึ้น แต่ไม่
ต้องการที่จะขยายหรือลงทุนบนระบบเดิม จึงเริ่มโครงการท าคลาวด์ผสมซึ่งจะช่วยลดเวลาในการขยายระบบได้
อย่างมาก ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐต้องท าความเข้าใจการให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะให้ชัดเจนก่อนที่จะมี  การ
เชื่อมระบบเข้ากับโครงสร้างพ้ืนฐานของตน และควรมีการตกลงกับผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะในประเด็นเรื่อง
การเช่าใช้ทรัพยากร หากข้อมูลหรือระบบงานมีชั้นความลับข้อมูลสูงควรเช่าซื้อทรัพยากรแบบอุทิศ (Dedicated) 
กล่าวคือทรัพยากรที่เช่าจะถูกอุทิศให้องค์กรใช้งานโดยไม่มีการแบ่งใช้ร่ วมกับองค์กรอ่ืนซึ่งราคาจะแพงกว่ามาก 
หากไม่มีประเด็นเรื่องชั้นความลับข้อมูลและระบบงาน การเช่าใช้แบบแบ่งปัน (Shared) ก็จะประหยัดงบประมาณ
ได้ ซึ่งโดยทั่วไประบบงานที่มีชั้นความลับสูงสามารถจะท างานบนคลาวด์ส่วนตัว ในขณะที่ข้อมูลและบริการทั่วไปที่
ไม่มีชั้นความลับ เช่น เว็บไซต์และระบบจองห้องประชุม สามารถถูกจัดเก็บและให้บริการบนคลาวด์สาธารณะได้ 
การเชื่อมต่อระบบคลาวด์สามารถท าได้ผ่านเครือข่ายแบบใช้ซอฟท์แวร์ในการจัดการ (Software-Defined 
Network) ที่มีการควบคุมความปลอดภัยในการส่งข้อมูลอยู่แล้ว และสามารถเชื่อมต่อไป ยังผู้ให้บริการได้มากกว่า 
1 แห่งในขณะเดียวกันสร้างเป็นระบบคลาวด์ผสมแบบหลายผู้ให้บริการ (Multi-Cloud) ได้อีกด้วย 

ทั้งนี้การท าระบบคลาวด์ผสมนั้น แม้จะเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานในต่างประเทศและผู้ให้บริการคลาวด์     
ในต่างประเทศให้บริการอยู่จ านวนหนึ่ง แต่จัดเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐควรติดต่อผู้ให้บริการ
หลายเจ้าเพื่อให้เข้ามาท าการพิสูจน์ความสามารถ (Proof of Concept) ก่อน เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าการโอนย้าย
ข้อมูลและการโอนย้ายเครื่องประมวลผลแบบเสมือนไป-มาระหว่างระบบคลาวด์ การใช้งานระบบแบบผสม      
และการดูแลระบบในอนาคต จะเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น ไร้ขอบ (Seamless) และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควร
พิจารณาเลือกใช้แพ็กเก็จการผสม (Hybrid Package) ที่เหมาะสมโดยมีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ การขยาย
บริการ(Scalability), ค่าใช้จ่าย, ความปลอดภัย, ความยืดหยุ่นในการใช้งาน และความเข้ากันได้ของซอฟท์แวร์
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมเสมือน (Virtualization) ระหว่างระบบคลาวด์  
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3.1.4 การย้ายระบบงานขึ้นคลาวด์ 
ผู้บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการ

ทรัพยากร เพ่ือให้ทันกับการด าเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ และมีความสอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบัน จึงได้มีการ
น าระบบคลาวด์มาประยุกต์ใช้งานแทนการใช้ดาต้าเซนเตอร์แบบเดิมอย่างกว้างขวาง ซึ่งระบบคลาวด์ สามารถ
ตอบสนองความต้องการในเรื่องการประหยัดงบประมาณ มีความสะดวกรวดเร็วในการประยุกต์ใช้งาน และมีความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านไอที การโอนย้าย (Migration) ระบบงานและข้อมูลจากดาต้าเซนเตอร์
ขึ้นสู่คลาวด์จึงมีความจ าเป็น ซึ่งการโอนย้ายดังกล่าวสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

3.1.4.1 การย้ายเครื่องเซิฟเวอร์ (Server Migration) 
 ในการย้ายเครื่องเซิฟเวอร์ จ าเป็นต้องค านึงถึงความแตกต่างของระบบต้นทางและระบบปลายทาง มี
ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันหรือไม่ และความเข้ากันได้ของไฮเปอร์ไวเซอร์ด้วย ทั้งนี้ ขั้นตอน   การ
ย้ายเครื่องเซิฟเวอร์ มีดังต่อไปนี้ 

1. สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Account) และติดตั้งระบบเครือข่าย 
2. ก าหนดค่าต่างๆ (Configuration) ของระบบและการเชื่อมต่อ (Connectivity) 
3. ย้ายเครื่องประมวลผลแบบเสมือน (Virtual Machine – VM) ซึ่งท าได้ 2 วิธี คือ 

 สร้างอิมเมจจากเครื่องเซิฟเวอร์เดิม จากนั้นท าการส่งไฟล์อิมเมจไปยังเครื่องเซิฟเวอร์ใหม่ ท าการ
อัพโหลดไฟล์และน าเข้าข้อมูล จากนั้นจึงเริ่มใช้ระบบงาน 

 สร้างอิมเมจใหม่จากรูปแบบมาตรฐานที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้ แล้วติดตั้งรายการที่ต้องการ
ปรับแต่งเพิ่มเติมภายหลัง 

4. ทดสอบระบบรักษาความปลอดภัย (Security)  

สร้างความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ (Accessible) ใช้งานได้ (Usable) และสามารถใช้งาน        
ได้ตลอด (Available) 

3.1.4.2 การย้ายแอปพลิเคชัน (Application Migration) 
การโอนย้ายซอฟท์แวร์ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเดิมประมวลผลอยู่บนดาต้าเซนเตอร์ส่วนตัวไปยังระบบคลาวด์

ที่ตั้งอยู่นอกเขตไฟร์วอลล์นั้น จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคและ/หรือโครงสร้างของระบบซอฟท์แวร์
โดยตรง ผู้ดูแลระบบต้องค านึงถึงการย้ายฐานข้อมูลและระบบจัดการไฟล์ การย้ายโค้ด รวมทั้งซอฟท์แวร์  และ
เครือข่ายต่อเชื่อม  

การโอนย้ายสามารถท าได้โดยการวางระบบซอฟท์แวร์ลงบนคลาวด์ (Re-Deploy) โดยตรง หรือออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบซอฟท์แวร์ใหม่ก่อนท าการวางระบบ (Re-Architect) นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐอาจเลือก   
ที่จะทดแทนระบบซอฟท์แวร์เดิม (Replace) ด้วยบริการซอฟท์แวร์บนคลาวด์ได้อีกด้วย ส่วนทางเลือกใดจะ
เหมาะสมที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้เลือกเช่าซื้อบริการคลาวด์ประเภทใด ( IaaS, PaaS หรือ SaaS) และรูปแบบ
ของซอฟท์แวร์เป็นอย่างไร 

 

 



26 

 การวางระบบซอฟท์แวร์ลงบนคลาวด์  (Re-Deploy): คือการน าระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน        
ไปประมวลผลบนคลาวด์โดยไม่มีการออกแบบใหม่หรือพัฒนาเพ่ิมเติม ผู้ดูแลระบบจะเริ่มต้นจากการสร้าง
เครื่องเสมือน (Virtual Machine) โดยการเลือกจากเทมเพลทที่ผู้ให้บริการไอเอเอเอสสร้างไว้ ซึ่งจะ
สามารถตัดขั้นตอนการตั้งค่าที่ซับซ้อนออกไปได้ในระดับหนึ่ง หรือจะเลือกระบุรายละเอียดและตั้งค่าเอง
ทั้งหมดก็ได้ จากนั้นผู้ดูแลระบบจะต้องท าการตั้งค่าระบบปฏิบัติการและค่าที่เกี่ยวข้องกับการต่อเชื่อม
เครือข่ายทั้งหมดของเครื่องเสมือน  

จากนั้นผู้ดูแลระบบจะท าส าเนาระบบซอฟท์แวร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงในเครื่องเสมือนที่ผ่านการ
ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งความยากง่ายของขั้นตอนนี้จะขึ้นอยู่กับโลจิกภายในซอฟท์แวร์เอง  หากระบบ 
ซอฟท์แวร์ท างานโดยไม่ต่อเชื่อมกับโมดูลที่อยู่ภายนอกมากนัก และท างานผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ
มาตรฐานบนเว็บ การย้ายก็จะค่อนข้างตรงไปตรงมา ส่วนในกรณีที่ซอฟท์แวร์มีสถาปัตยกรรมแบบ  
ไคลเอ็น-เซอร์ฟเวอร์ที่ใช้โปรโตคอลสื่อสารแบบเฉพาะทาง หรือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ 
ซอฟท์แวร์อ่ืนๆ ภายในองค์กรเป็นจ านวนมาก การย้ายซอฟท์แวร์ไปประมวลผลบนคลาวด์ก็จะยุ่งยาก
ซับซ้อน ทั้งนี้ส าหรับขั้นตอนการโอนย้ายที่กล่าวในข้างต้น ผู้ดูแลระบบจะต้องท าด้วยมือ (Manual  
Process) ไปทีละข้ันตอน แม้จะสามารถใช้เครื่องมือช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่สามารถท าได้โดยอัตโนมัติ  

หลังจากการติดตั้งซอฟท์แวร์เสร็จสิ้น เครื่องเสมือนก็จะอยู่ในสถานะท่ีพร้อมใช้งาน ผู้ดูแลระบบ          จะ
สามารถจัดการวาง (Deploy) เครื่องลงบนระบบคลาวด์ที่เช่าซื้อบริการไว้ได้ จากนั้นจะท าการเปลี่ยน
ทิศทาง (Redirect) เซสชั่นของผู้ใช้ปลายทาง (End users) จากไอพีของเครื่องแม่ข่ายเดิมภายในองค์กร
ไปยังยูอาร์แอล (URL) ใหม่ของเครื่องเสมือนบนระบบคลาวด์ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ปลายทางเข้าใช้งานซอฟท์แวร์   
ยูอาร์แอลใหม่จะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติ  โดยส่วนมากการโอนย้ายซอฟท์แวร์ลักษณะนี้ จะจ ากัด  
อยู่เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้เช่าซื้อคลาวด์เชิงโครงสร้างเท่านั้น (IaaS-Cloud)  

 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบซอฟท์แวร์ใหม่(Re-Architect): วัตถุประสงค์ของการโอนย้ายซอฟท์แวร์
ไปประมวลผลบนคลาวด์นั้น อาจจะมีมากกว่าความต้องการในการลดภาระและต้นทุนของการสร้าง     
และดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ระบบซอฟท์แวร์อาจจะถูกออกแบบมาส าหรับผู้ใช้คนละกลุ่ม
กับผู้ใช้ระบบเดิม หรือซอฟท์แวร์อาจจะมีความต้องการใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมทั้งในเชิงเทคนิคและ   
เชิงการตลาด ตัวอย่างเช่น ซอฟท์แวร์อาจจะต้องการเพ่ิมส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากทรานแซคชั่น
ของลูกค้าเพ่ือน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด ซอฟท์แวร์อาจจะต้องการเพ่ิมโมดูลเครือข่ายสังคม 
(Social Network) เพ่ือให้สามารถบุกตลาดออนไลน์ในยุคใหม่ได้ดีขึ้น หรือ ซอฟท์แวร์อาจถูกปรับให้ใช้
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture) ซึ่งเหมาะสมกับการประมวลผลบนระบบคลาวด์ 

จากตัวอย่างที่กล่าวในข้างต้น หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องออกแบบสถาปัตยกรรมระบบซอฟท์แวร์ใหม่ 
ซึ่งส่งผลให้บางโมดูลต้องถูกพัฒนาใหม่บางส่วนหรือทั้งหมด ก่อนที่จะท าการวางระบบซอฟท์แวร์ลงบน
คลาวด์ ดังนั้นการโอนย้ายที่ต้องปรับสถาปัตยกรรมซอฟท์แวร์จึงมีความยุ่งยากสูง โดยต้องค านึง  ถึงการ
วางสถาปัตยกรรมที่เอ้ือต่อรวมบริการใหม่ๆลงบนแอปพลิเคชั่นในอนาคต เช่น Analytic, Socia Media 
และ Auto Scaling เหตุผลหลักอย่างหนึ่งในการออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่คือประเด็น เรื่องการ
ประมวลผลแบบขนาน ซอฟท์แวร์ในยุคใหม่ควรต้องศึกษาเรื่องการประมวลผลประสิทธิภาพสูงโดยอาศัย
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เทรด/โพรเซสจ านวนมากช่วยกันท างานเพ่ือลดเวลาในการประมวลผล การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
ใหม่จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในบางกรณี 

 การทดแทนระบบซอฟท์แวร์เดิม (Replace): หมายถึงการใช้บริการซอฟท์แวร์ที่จัดให้โดยผู้ให้บริการบน
ระบบคลาวด์ ทดแทนการใช้ซอฟท์แวร์เดิมขององค์กร การทดแทนระบบซอฟท์แวร์ในลักษณะนี้ผู้ดูแล
ระบบจะไม่มีภาระในการโอนย้ายมากนัก เนื่องมาจากโค้ดทั้งหมดของซอฟท์แวร์จะเป็นลิขสิทธิ์           
ของผู้ ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐที่ เช่าซื้อจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนโค้ดของซอฟท์แวร์เองได้                   
ในการเลือกใช้บริการซอฟท์แวร์ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะศึกษาและทดสอบซอฟท์แวร์อย่ างถี่ถ้วนทั้งใน             
ด้านความน่าเชื่อถือ ความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งาน รวมทั้งความเหมาะสมตรงกับความต้องการ  
ของฟังก์ชั่นทั้งหมดที่มีก่อนการตัดสินใจเลือก  

3.1.4.3 การย้ายข้อมูล (Data Migration) 

นอกเหนือจากขั้นตอนการโอนย้ายซอฟท์แวร์ดังที่กล่าวในข้างต้นแล้ว การใช้งานระบบคลาวด์ยังมีประเด็น
ส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ต้องค านึงถึง คือการโอนย้ายข้อมูล การเข้าถึงฐานข้อมูล การท าส าเนา
ฐานข้อมูล และการแปลงข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้ในระบบซอฟท์แวร์นั้นจะมีทั้งแบบที่มีโครงสร้างเป็นตารางชัดเจนหรือแบบที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น 
ข้อมูลไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ ฯลฯ การโอนย้ายระบบซอฟท์แวร์จึงต้องค านึงถึงประเด็นเรื่องการโอนย้ายข้อมูลร่วม
ด้วย ทางเลือกท่ีผู้ดูแลระบบต้องตัดสินใจคือ 

 ไม่ท าการโอนย้ายข้อมูลตามไปบนระบบคลาวด์ แต่จะสร้างเส้นทางต่อเชื่อม  (Connector Access) 
เพ่ือให้ซอฟท์แวร์สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่บนระบบเครือข่ายภายในได้ กล่าวคือฐานข้อมูลและระบบ
จัดการไฟล์ยังติดตั้งอยู่ภายในไฟร์วอลล์ของหน่วยงานภาครัฐ ซอฟท์แวร์บนคลาวด์สามารถต่อเชื่อม เพ่ือ
ดึงข้อมูลได้ผ่านเว็บเซอร์วิสหรือส่วนติดต่อฐานข้อมูล เช่น ODBC หรือ JDBC ซึ่งวิธีการจัดการข้อมูล
ลักษณะนี้จะเหมาะสมในกรณีท่ีมีซอฟท์แวร์ภายในองค์กรตัวอ่ืนที่ต้องการใช้ข้อมูลเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดี
การสร้างเส้นทางต่อเชื่อมข้ามขอบเขตด้วยวิธีการตั้งค่าไฟร์วอลล์ที่อนุญาตให้ซอฟท์แวร์ภายนอก       
(ตามที่ก าหนด) เข้าถึงฐานข้อมูลภายในได้นั้น ก็อาจจะสร้างปัญหาทางด้านความปลอดภัยเครือข่าย           
ให้กับหน่วยงานภาครัฐได้ ซึ่งหากผู้ดูแลระบบมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย ก็อาจจะพิจารณาติดตั้ง 
พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในโซนดีเอ็มแซท (DMZ)1 ดังแสดงในรูปที่ 3.8 เพ่ือป้องกันอีกต่อหนึ่งได้ 

                                                           
1 DMZ (Demilitarized Zone) คือเขตของเครือข่ายย่อยท่ีอยู่ภายในองค์กร ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอนุญาตให้มีการต่อเชื่อมจากภายนอกผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้งานทรัพยากรในขอบเขตได้ การสร้าง DMZ จะเป็นการสร้างชั้นของเครือข่ายย่อย (Subnetwork) เพิ่มเติมเพื่อป้องกัน
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายใน (LAN) โดยผู้บุกรุกอาจจะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ในเขต DMZ แต่จะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าไป      
ในพื้นท่ีเขตอื่นๆของเครือข่ายภายในได้ 
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รูปที่ 3.8 De-Militarized Zone (DMZ) 

 ไม่ท าการโอนย้ายข้อมูลเลย โดยไปเริ่มสร้างข้อมูลใหม่ทั้งหมด ผู้ดูแลระบบจะเลือกละทิ้งข้อมูลได้ในกรณี
ที่ข้อมูลในระบบซอฟท์แวร์เก่าค่อนข้างคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย (Static Information) และ
ต้องการการปรับปรุงอยู่แล้ว ซึ่งการเขียนข้อมูลใหม่ทั้งหมดอาจจะเหมาะสม หรือผู้ดูแลระบบ อาจจะ
คัดเลือกข้อมูลเก่าบางส่วนเพ่ือคัดลอกออกมาจากระบบซอฟท์แวร์เก่า ท าการปรับปรุงข้อมูลแบบ
ออฟไลน์  ก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปในระบบใหม่บนคลาวด์ ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะท าด้วยมือทีละขั้นตอน 
(Manual Process) 

 โอนย้ายข้อมูลทั้งหมดไปพร้อมกับโค้ดของซอฟท์แวร์ในคราวเดียว ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะสมในกรณีที่ข้อมูล     
มีความสัมพันธ์กับโค้ดของซอฟท์แวร์ค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเก็บไฟล์ข้อมูลในแฟ้ม
เดียวกับสคริปต์ของโปรแกรม การโอนย้ายสามารถท าได้พร้อมๆกัน 

 โอนย้ายเฉพาะข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล โดยการท าส าเนาข้อมูลส่วนที่ต้องการและโอนย้ายข้ามระบบ
เครือข่ายด้วยโปรโตคอลที่ผู้ให้บริการสามารถรองรับได้เช่น FTP SFTP HTTP ฯลฯ จากนั้นท าการตั้งค่า
คอนฟิกูเรชั่นต่างๆเพ่ือปรับเปลี่ยนแอดเดรสสเปซหรือพ้ืนที่ในหน่วยความจ าที่ต้องใช้งาน รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การตั้งชื่อ (Naming Convention) ในส่วนต่างๆของซอฟท์แวร์เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลจากเครือข่ายภายในไปสู่ ระบบคลาวด์ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบ
จ าเป็นต้องค านึงวิธีการในระยะยาวส าหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ติดตั้งในระบบคลาวด์อีกด้วย 
หากฐานข้อมูลที่ต้องการโอนย้ายไม่มีความจ าเป็นต้องให้บริการแก่ซอฟท์แวร์ตัวอ่ืนในภายในองค์กร 
ผู้ดูแลระบบสามารถท าส าเนาไฟล์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (DBMS) 
และน าไฟล์ดังกล่าวไปวางบนระบบคลาวด์ได้ทันที 

 การปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลด้วยวิธี อีทีแอล (ETL หรือ Extract, Transform, Load) ผู้ดูแลระบบท า
การดึงข้อมูลออกจากระบบซอฟท์แวร์เก่า เพ่ือปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานบนระบบคลาวด์ 
ก่อนที่จะท าการโหลดข้อมูลกลับเข้าระบบซอฟท์แวร์ใหม่บนคลาวด์ ส าหรับฐานข้อมูลสัมพันธ์ทั่วไประบบ
บริการจัดการฐานข้อมูลจะมีเครื่องมือมาตรฐานส าหรับการดึงข้อมูลออกและโหลดข้อมูลเข้าให้อยู่แล้ว 
ผู้ดูแลระบบเพียงต้องก าหนดวิธีการปรับปรุงข้อมูลเท่านั้น ในส่วนของข้อมูลอ่ืนๆเช่น อีเมลล์ สมุดที่อยู่ 
ปฏิทิน วิดีโอ ไฟล์เสียง ฯลฯ การโอนย้ายอาจจะยุ่งยากมากขึ้น โดยทั่วไปผู้ดูแลระบบจะต้องอาศัย
เครื่องมือเสริมเพ่ือช่วยในการโอนย้ายตัวอย่างเช่น ซอฟท์แวร์ที่ชื่อว่า ไบนารีทรี (BinaryTree) ซึ่งสามารถ
โอนข้อมูลจาก Lotus ไปยัง Google App และจาก MS-Exchange ไปยัง MS-SharePoint ได ้
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ทั้งนี้หากระบบซอฟท์แวร์ต้องใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกใช้วิธีการโอนย้าย
หลายวิธีผสมกันตามความเหมาะสมได้อีกด้วย  

3.2 ดาต้าเซนเตอรเ์พื่อการให้บริการข้อมูลเฉพาะ 
ด้วยหน่วยงานภาครัฐบางส่วนงานมีดาต้าเซนเตอร์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการข้อมูลจ านวนมากและ

หลากหลายประเภทแก่หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภาครัฐนั้นๆอาจจะมีความต้องการทรัพยากรประมวลผล ที่
อุทิศให้กับงานโดยไม่แบ่งใช้กับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆภายในกระทรวง การสร้างกลุ่มทรัพยากร (Resource Pool) 
เพ่ือจัดสรรแบบแบ่งใช้ข้ามหน่วยงานอาจจะไม่มีความจ าเป็น   หน่วยงานภาครัฐสามารถพิจารณาสร้าง 
ดาต้าเซนเตอร์เฉพาะได้โดยพิจารณาเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย กลุ่มผู้ดูแลระบบ การเตรียมความพร้อมด้าน         
การรองรับฐานข้อมูลที่มีระบบการจัดเก็บแตกต่ างกัน การออกรายงานและการตั้งค่าดูแลระบบ ตัวอย่าง
สถาปัตยกรรมระบบแสดงในรูปที่ 3.9 

จากรูประบบแลกเปลี่ยนข้อมูล  (Data Exchange Center: DXC) จะท าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางของ        
การแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ในการอ้างอิงถึงข้อมูล เพ่ือให้เกิดการส่งผ่านข้อมูล    
จากต้นทางคือเจ้าของข้อมูล (Data Provider) ไปยังปลายทางคือผู้ใช้ข้อมูล (Data Consumer) ผ่านช่องทาง
บริการแบบเว็บเซอร์วิส (Web Service) ได้อย่างไร้รอยต่อ ทั้งนี้ เ พ่ือเป็นการรักษาชั้นความลับของข้อมูล               
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (DXC) จะไม่เก็บข้อมูลดิบของหน่วยงานอื่น แต่จะจัดเก็บเพียงค าอธิบายข้อมูลเท่านั้น 

 
รูปที่ 3.9 Private Data Center 

ในทางปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีการจัดท าแคตาล็อกข้อมูล (Data 
Catalog) ซึ่งคือชุดข้อมูลและรายละเอียดของข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐพร้อมจะแบ่งปันให้กับหน่วยงานภายนอก 
มีการก าหนดรูปแบบของข้อมูล (Data Format) และจัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) เพ่ือให้ระบบฝั่งผู้ร้องขอ
ข้อมูลสามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ตามความประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งค าอธิบายข้อมูลประกอบด้วย 
ค าอธิบายโครงสร้างข้อมูล ความหมายข้อมูล คุณภาพข้อมูล ฯลฯ อย่างไรก็ดี หากชุดข้อมูลมีกรอบค าอธิบาย
มาตรฐานที่ก าหนดโดยองค์กรสากลหน่วยงานภาครัฐก็ควรอ้างอิงกรอบตามมาตรฐานสากลนั้น นอกจากนี้ภาครัฐ
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ควรมีการก าหนดรหัสมาตรฐานเพ่ือใช้ในการบ่งชี้ข้อมูล ตัวอย่างเช่นการใช้เลข 13 หลักส าหรับข้อมูลบุคคล 
รหัสมาตรฐานที่ส านักงานสถิติแห่งชาติก าหนด รหัสมาตรฐานที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนด 
หรือใช้รหัสมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในการใช้งานเฉพาะเรื่อง 

หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลควรบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลให้ได้ถูกต้องตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ (Relevancy) ทันสมัย (Update) มีความสมบูรณ์ครบถ้วน (Complete)  มีความถูกต้องแม่นย า
(Accuracy) และ สามารถพิสูจน์ได้ (Verifiable) อีกด้วย 
 

3.3 ระบบบ๊ิกดาต้า 
เพ่ือการน าเทคโนโลยีบิ๊กดาต้ามาใช้สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมการ           

ใช้เทคโนโลยีให้เป็นเอกภาพ สามารถบูรณาการทรัพยากรพ้ืนฐานและข้อมูลร่วมกันได้ จึงได้จัดท าคู่มือแนวทาง
สถาปัตยกรรมบิ๊กดาต้าขึ้นเพ่ือให้หน่วยราชการใช้อ้างอิงและก ากับให้การบริหารระบบบิ๊กดาต้าของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นแนวทางเดียวกัน  

 
3.3.1 องค์ประกอบพื้นฐานของสถาปัตยกรรมบิ๊กดาต้า 

การสร้างระบบบิ๊กดาต้า เพ่ือให้บริการภายในหน่วยงานภาครัฐ มีองค์ประกอบพื้นฐานดังแสดงในรูปที่ 3.10  

 
รูปที่ 3.10 ระบบบิ๊กดาต้า 

 
แหล่งข้อมูลและประเภทข้อมูล (Data Source & Data Type) ข้อมูลที่ใช้ในระบบบิ๊กดาต้าจะมีความ

หลากหลาย ต่างไปจากระบบฐานข้อมูลเดิมซึ่งใช้จัดเก็บเฉพาะข้อมูลจากภารกิจหลักของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
ระบบทะเบียนข้อมูล และไฟล์ล็อก (Log) จากระบบงาน ทั้งนี้ความต้องการระบบบิ๊กดาต้าจะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐต้องการใช้แหล่งข้อมูลจากภายนอกมาใช้ประกอบการวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
และการวางแผน โดยตัวอย่างของแหล่งข้อมูลมีดังนี้ คือ  
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 ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอ่ืน เช่น ระบบฐานข้อมูล หรือ คลังข้อมูลของกรม/กระทรวง อ่ืน 
 ข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์ทั้งบนเว็บและมือถือ ของหน่วยงานภาครัฐเอง 
 ข้อมูลภาพถ่าย เช่น ภาพถ่ายทางการแพทย์ หรือ ภาพถ่ายดาวเทียม 
 ข้อมูลจากบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook,Twitter, Youtube, 

Instagram, Panthip.com, หรือ หนังสือพิมพ์ออนไลน์และบล็อกต่างๆ 
 ข้อมูลจากอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น Smart Phone, Smart Devices , IoT Sensors 

ตัวอย่างข้อมูลเหล่านี้สามารถจ าแนกประเภทได้เป็น ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data)  เช่น 
ฐานข้อมูล, ข้อมูลแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) เช่น xml JSON และ ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Data) เช่น Media ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถถูกจัดเก็บและประมวลผลบนระบบฐานข้อมูลเดิม
ได้ จ าเป็นต้องมีการจัดหาทะเลสาบข้อมูล (Data Lake) เพ่ิมเติมจากระบบ Data Warehouse ซึ่งในปัจจุบัน 
Hadoop Ecosystem จัดเป็นมาตรฐานกลางที่ท่ัวโลกใช้ในการสร้างทะเลสาบข้อมูล 

นอกจากนี้การเก็บ (Data Collection) และน าข้อมูลเข้าสู่ระบบบิ๊กดาต้า (Data Ingestion/Integration) 
ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของข้อมูลอีกด้วย เช่นกรณีข้อมูลถูกเก็บจากเซนเซอร์ หรือ ล็อกไฟล์ 
เป็นแบบเรียลไทม์และข้อมูลที่น าเข้ามาจากระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (RDBMS) เป็นชุด (Batch) จะใช้เครื่องมือ  
ในการน าเข้าข้อมูลที่แตกต่างกัน การออกแบบสถาปัตยกรรมบิ๊กดาต้าบน Hadoop Ecosystem จึงต้องค านึง    
ถึงประเภทและขนาดข้อมูลที่ใช้ รวมถึงความถ่ีและความเร็วที่ต้องการในการน าเข้าข้อมูล  

นอกจากนี้พ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆที่กล่าวในข้างต้น ยังต้อง
สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากและต่างประเภทกันได้ การใช้ระบบจัดการไฟล์ของ Hadoop 
Distributed File System (HDFS) ที่รองรับการจัดเก็บและประมวลผลแบบกระจายจึงเป็นทางเลือกมาตรฐาน  
ในปัจจุบัน เนื่องจากระบบ HDFS ถูกออกแบบมาเฉพาะเพ่ือการจัดการข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ด้วย
ความเร็วที่ยอมรับได้ จากนั้น เมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบแล้ว ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมบิ๊กดาต้าต้องเลือก
เครื่องมือส าหรับการประมวลผลข้อมูล (Data Processing) เบื้องต้นที่เหมาะสมเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลส าหรับ การ
สอบถามข้อมูล (Data Query) เครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลควรรองรับการสอบถามโดยใช้ภาษาเอสคิวแอล (เป็น
ภาษาที่สามารถจัดการข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลสัมพันธ์) หรือภาษาโนเอสคิวแอล (เป็นภาษาที่ใช้จัดการข้อมูลแบบ
ไม่มีโครงสร้าง ที่อยู่ในฐานข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง)  

จากนั้นระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics Engine) จะถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพ่ือตอบโจทย์
ปัญหาประเภทต่างๆ โดยเทคนิคที่ใช้รวมถึง Statistical analytics, predictive modeling, text analytics   
และ VDO-image-voice analytics ทั้งนี้การเลือกวิธีการขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ตั้งขึ้นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะเป็น
ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์บนเครื่องมือที่มีอยู่ใน Analytic Engine จากนั้นข้อมูลเชิงลึก (Insight)       
ที่ได้จากการวิเคราะห์ และข้อมูลดิบบางส่วนจะถูกน ามาแสดงผลเพ่ือการใช้งานต่อไป ทั้งนี้การแสดงผลสามารถ       
ใช้รูปแบบรายงานแผนภูมิ ตัวเลขและค าแนะน าที่ส าคัญผ่านเครื่องมือการสร้างภาพ (Data Visualization) ที่มีอยู่
ในท้องตลาดปัจจุบัน 
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นอกจากนี้การออกแบบสถาปัตยกรรมบิ๊กดาต้ายังต้องค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส าคัญ (Data 
Security) ซึ่งควรด าเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลเข้ามาในระบบจนถึงการน าเสนอข้อมูล 
ขั้นตอนหลักที่ควรด าเนินการ เช่น การยืนยันตัวตน (Data Authentication) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล      
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้หรือบริการแต่ละคนตามที่ได้รับอนุญาต การเข้ารหัสข้อมูล (รายละเอียดดูได้
ในหัวข้อที่ 3.4 ความปลอดภัย) ทั้งนี้สถาปัตยกรรมบิ๊กดาต้าควรถูกออกแบบให้มีการตรวจสอบดูแลข้อมูล     
(Data Monitoring) อย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการก ากับการเรื่องความปลอดภัยข้อมูล โดยตรวจสอบข้อมูล     
ที่มีในระบบให้ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้ อย่างมีธรรมาภิบาล 

เครื่องมือใน Hadoop Ecosystem ส าหรับระบบบิ๊กดาต้าพ้ืนฐานแสดงในรูปที่ 3.11 ทั้งนี้เมี่อหน่วยงาน
ภาครัฐมีความชัดเจนในเรื่องโครงการบิ๊กดาต้า ว่าจะสร้างโมเดลวิเคราะห์เพ่ือตอบโจทย์อะไร จะใช้ข้อมูลประเภท
ใดบ้างและเก็บข้อมูลได้จากไหน รวมทั้งต้องการประสิทธิภาพและความเร็วในการประมวบลผลระดับใด           
นักออกแบบสถาปัตยกรรมระบบบิ๊กดาต้า จึงจะสามารถออกแบบระบบเฉพาะได้ตามความต้องการ ซึ่งอาจจะมี
เครื่องมือหรือซอฟท์แวร์เพิ่มขึ้นจากพ้ืนฐานในรูปที่ 3.11 

 
รูปที่ 3.11 เครื่องมือพ้ืนฐานใน Hadoop Ecosystem 

 
3.3.2 ระบบบ๊ิกดาต้าพื้นฐาน 
 ส าหรับโครงการบิ๊กดาต้าในช่วงน าร่อง เช่นการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) หรือการฝึกอบรมบุคลากร
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านบิ๊กดาต้านั้น หน่วยงานภาครัฐควรใช้ระบบทดสอบร่วมกัน (Sandbox) ที่ให้บริการ   
ในระดับกระทรวงก่อน หากเมื่อหน่วยงานภาครัฐก้าวเข้าสู่การท างานในระดับใช้งานจริง (production) การแบ่ง
ใช้งานระบบข้ามหน่วยงานจะท าได้ยาก เนื่องจากทรัพยากรจะไม่เพียงพอ หน่วยงานภาครัฐจึงอาจจะมี       
ความจ าเป็นต้องจัดหาระบบแบบที่ติดตั้งในพ้ืนที่ของหน่วยงานเอง (On Premise) หรือ ระบบคลาวด์ก็ได้
สถาปัตยกรรมอ้างอิงพ้ืนฐานส าหรับการสร้างระบบทดสอบร่วมกัน แสดงในรูปที่ 3.12 
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รูปที่ 3.12 สถาปัตยกรรมอ้างอิงพ้ืนฐานของระบบบิ๊กดาต้า 

เครื่องมือต่างๆที่แสดงในรูปที่ 3.12 จะเป็นส่วนหนึ่งของ Hadoop Ecosystem พ้ืนฐาน ซึ่งการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในลักษณะนี้น่าจะเพียงพอที่จะใช้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับโครงการบิ๊กดาต้าส่วนมากได้       
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 Hadoop Distributed File System (HDFS) เป็นระบบบริหารจัดการไฟล์แบบกระจายที่สามารถจัดการ
ไฟล์ขนาดใหญ่จ านวนมากท่ีจัดเก็บอยู่บนเครื่องแม่ข่ายจ านวนมากได้ ผู้ดูแลระบบสามารถติดตั้ง HDFS ลง
บนเครื่องแม่ข่ายที่จัดเตรียมไว้เพ่ือเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ โดย HDFS จะบริหารจัดการข้อมูลที่
จัดเก็บแบบกระจายให้สามารถถูกเรียกใช้โดยเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์อื่นๆ ได้โดยสะดวก 

 Flume เป็นเครื่องมอืทีใ่ช้ในการน าเข้าข้อมูลที่มีลักษณะเป็นล็อกไฟล์ จากเครื่องแม่ข่ายประเภทต่างๆ ผู้ใช้
สามารถตั้งค่าให้ Flume ดึงล็อกไฟล์โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ก าหนดเพื่อเข้ามาจัดเก็บใน HDFS ได้ 

 Sqoop เป็นเครื่องมือส าหรับน าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (RDBMS) ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้ 
Sqoop ดึงข้อมูลที่ต้องการ (ก ากับโดยสคริปท์ภาษา SQL) โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ก าหนดเพ่ือ         
เข้ามาจัดเก็บใน HDFS ได ้

 Yet Another Resource Negotiator (YARN) ท าหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบ HDFS และ
จัดตารางงาน/คิวที่เหมาะสมให้กับระบบงานต่างๆที่ต้องการประมวลผลบน HDFS 

 Hive และ Impala คือ เครื่องมือส าหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่ท างานบน HDFS และรองรับ
ค าสั่งภาษา SQL ทั่วไปได้ 

 Spark เป็นเครื่องมือส าหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับทั้งข้อมูลแบบเรียลไทม์      
และ แบบเป็นชุด (Batch) ได้ โดยมีจุดเด่นในการสร้างโมเดลโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เครื่อง (Machine 
Learning) ที่ประมวลผลแบบวนซ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ Spark มีโมดูลย่อยจ านวนมาก ตัวอย่าง เช่น 

o Spark core ระบบประมวลผลที่เรียกใช้งานผ่าน Application Programming Interface (API) 
ซึ่งให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ภาษา Java, Scala, Python หรือ R ได้ 

o Spark streaming ส าหรับการประมวลผลข้อมูลแบบ Real-time Streaming 
o Spark SQL ส าหรับการประมวลผลที่ใช้ภาษาคล้ายกับภาษา SQL ทั่วไป 
o Spark MLlib ส าหรับการสร้างโมเดลด้วยอัลกอริทึ่มต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้เครื่อง 

 Anaconda และ R Studio คือ ชุดเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล     
จะสามารถศึกษาการกระจายตัวของข้อมูลและพัฒนาโมเดลวิเคราะห์ได้ด้วยภาษา R หรือ ภาษา Python 
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ทั้งนี้หากหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งต้องการร่วมใช้งานโครงสร้างบิ๊กดาต้าพ้ืนฐานในช่วงน าร่อง ผู้ให้บริการ
โครงสร้างยังสามารถเพ่ิมการท างานผ่านระบบคอนเทนเนอร์ (Container) โดยรวมเอากลุ่มซอฟท์แวร์ที่ชื่อว่า      
ด็อกเกอร์ (Docker) เข้ามาใน Ecosystem ได้ โดยหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการบิ๊กดาต้าจัดหาเครื่องแม่ข่าย
และติดตั้งด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์ลงบนเครื่องแม่ข่าย จากนั้นการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
สามารถท าได้โดยให้ด็อกเกอร์จัดคิวงานผ่าน Spark เพ่ือเข้าใช้ YARN และ HDFS กลาง ได้ดังแสดงในรูปที่ 3.13 

 
รูปที่ 3.13 การใช้งานด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์ 

 ทั้งนี้การใช้งานซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส เช่น Hadoop จะมีข้อดีคือไม่จ าเป็นต้องจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ซึ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายรายปีที่ค่อนข้างสูง แต่ทว่าการใช้ซอฟท์แวร์ประเภทดังกล่าวเจ้าหน้าที่สารสนเทศจ าเป็นต้องมีความ
เข้าใจระบบและทักษะการดูแลระบบที่ลึกซึ้งเนื่องจากซอฟท์แวร์ โอเพ่นซอร์ส จะไม่มีผู้ให้บริการคอยช่วยเหลือ
เวลาเกิดปัญหา ไม่สามารถตกลงเรื่องคุณภาพบริการ (Service Level Agreement - SLA) ใดๆ ได้เมื่อระบบเกิด
ปัญหาผู้ดูแลระบบต้องอาศัยการถามค าถามผ่านบล็อกเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่
น้อยและมักจะไม่ได้อยู่ในระบบราชการ การเลือกใช้ซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์สจึงอาจจะท าให้ดาต้าเซนเตอร์มีความพร้อม
ใช้งาน (Availability)  ต่ ากว่า เกณฑ์ที่ก าหนดคือ 99.9% ได้  หน่วยงานภาครัฐจึ งควรพิจารณาจัดซื้ อ
ระบบซอฟท์แวร์แบบมีลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นการน าเอาระบบ Hadoop พ้ืนฐานไปปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้น และ 
น าออกมาขายพร้อมกับการฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา และตอบค าถาม ตัวอย่างเช่น Cloudera Hortonworks และ 
MapR 
 
3.3.3 Big Data as a Service (BDaaS) 
 ในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐตัดสินใจเช่าคลาวด์เพ่ือใช้น าร่องโครงการบิ๊กดาต้าในลักษณะเช่าซื้อบริการ   
(Big Data as a Service) หน่วยงานภาครัฐสามารถเจรจากับผู้ให้บริการระบบบิ๊กดาต้าบนคลาวด์ให้สร้างโหมด
ประมวลผล (Instance) ที่มีเครื่องมือที่จ าเป็น ทั้งนี้ผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ควรสามารถให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

 Data Input ส่วนการน าข้อมูลเข้า ซึ่งสามารถรองรับชุดข้อมูลได้หลากหลาย อาทิเช่น ข้อมูลจาก
แอพพลิเคชั่น, คลังข้อมูล, สื่อสังคมออนไลน์, อุปกรณเ์ซนเซอร์ต่างๆ  

 Data ingestion ส่วนการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือมาเก็บไว้ที ่Data Lake ส่วนกลาง 
 Data Cleansing & Transformation ส่วนการท าความสะอาดข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบ   

และการแก้ไข (หรือลบ) รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล ตารางหรือฐานข้อมูล เพ่ือไม่ให้
เกิดความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความไม่สัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ ในชุดข้อมูล 
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 Data anonymization ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการน าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากฐานข้อมูลภาครัฐมาเข้า  
สู่กระบวนการป้องกันข้อมูล โดยดึงข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ชื่อ-นามสกุล หรือ เลข 13 หลัก ออกจาก
ชุดข้อมูลก่อนการจัดเก็บและประมวลผล 

 Data Processing ส่วนการประมวลข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์พ้ืนฐาน และโปรแกรมส าหรับ
วิเคราะห์และพยากรณ์ต่างๆ โดยที่ผู้ให้บริการระบบควรมีเครื่องมือดังแสดงในหัวข้อที่ 3.2.2 เพ่ือรองรับ
การท างานทางด้านสถิติ, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, Machine Learning และ Deep Learning 

 Data Visualization ส่วนการน าเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจโดยผ่าน หน้าจอในลักษณะกราฟ 
แผนที่ ฯลฯ 

 

3.4 ระบบรักษาความปลอดภัย 
หัวข้อนี้อธิบายถึงแนวทางขั้นพ้ืนฐานในการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหน่วยงาน

ภาครัฐจ าเป็นต้องมี เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย 
 

3.4.1 องค์ประกอบของความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล 
 กลุ่มอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ได้ก าหนดแนวคิดหลักของความมั่นคงปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร์ขึ้นประกอบด้วย 

 ความลับ (Confidentiality) เป็นการรับประกันว่าผู้มีสิทธิ์และได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ องค์กรต้องมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงสารสนเทศท่ีเป็นความลับ เช่น การจัดประเภท       ของ
สารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยในกับแหล่งจัดเก็บข้อมูล ก าหนดนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย
และน าไปใช้ให้การศึกษาแก่ทีมงานความมั่นคงปลอดภัยและผู้ใช้ 

 ความสมบูรณ์ (Integrity) หมายถึงความครบถ้วน ถูกต้อง และไม่มีสิ่งแปลกปลอม สารสนเทศที่มี    
ความสมบูรณ์จึงเป็นสารสนเทศที่น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ระบบสารสนเทศจะขาด
ความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อระบบนั้นถูกน าไปเปลี่ยนแปลง ปลอมปนด้วยสารสนเทศอ่ืน ถูกท าให้เสียหาย ถูก
ท าลาย หรือถูกกระท าในรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อขัดขวางการพิสูจน์การเป็นสารสนเทศจริง 

 ความพร้อมใช้ (Availability) หมายถึง ระบบสารสนเทศจะถูกเข้าถึงหรือเรียกใช้งานได้อย่างราบรื่น 
โดยผู้ใช้หรือระบบอื่นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากเป็นผู้ใช้หรือระบบท่ีไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึง       หรือ
เรียกใช้งานจะถูกขัดขวางและล้มเหลวในที่สุด 

 ความถูกต้องแม่นย า (Accuracy) หมายถึง ระบบสารสนเทศต้องไม่มีความผิดพลาด และต้องมีค่าตรง
กับความคาดหวังของผู้ใช้เสมอ เมื่อใดก็ตามที่ระบบสารสนเทศมีค่าผิดเพ้ียนไปจากความคาดหวังของผู้ใช้ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการแก้ไขด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เมื่อนั้นจะถือว่าสารสนเทศ “ไม่มีความถูกต้อง
แม่นย า” 
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 ความเป็นของแท้ (Authenticity) ระบบสารสนเทศที่เป็นของแท้ คือ ระบบสารสนเทศที่ถูกจัดท าขึ้น
จากแหล่งที่ถูกต้อง ไม่ถูกท าซ้ าโดยแหล่งอ่ืนที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือแหล่งที่ไม่คุ้นเคยและไม่เคยทราบ    
มาก่อน 

 ความเป็นส่วนตัว (Privacy) หมายถึงระบบสารสนเทศที่ถูกรวบรวม เรียกใช้ และจัดเก็บโดยองค์กร 
จะต้องถูกใช้ในวัตถุประสงค์ที่ผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศรับทราบ ณ ขณะที่มีการรวบรวมสารสนเทศนั้น 
มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้านสารสนเทศ 
 

3.4.2 นโยบายการรักษาความปลอดภัยบน Cloud Computing 
 หน่วยงานภาครัฐที่จะประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ควรค านึงถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยหลักดังนี้ 

 คุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้จากการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้อง (Unauthorized Access) การเปิดเผยข้อมูล การแก้ไข
ข้อมูล หรือการถูกลักลอบดูข้อมูล รวมถึงสนับสนุนการจัดการ อัตลักษณ์ (Identity Management)    
และนโยบายควบคุมการเข้าถึง (Access Control Policies) ส าหรับผู้มีสิทธิใช้งานบริการคลาวด์ 

 ป้องกันการเข้าถึงทรัพยากรโครงสร้าง พ้ืนฐานของคลาวด์ (Cloud Computing Infrastructure 
Resources) รวมถึงการประยุกต์ใช้งาน security domain ซึ่งมีการแยกใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์
แบบ logical 

 ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันบนคลาวด์ที่ถูกออกแบบตามหลักการป้องกันภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ต 
 ป้องกันภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์เพ่ือบรรเทาช่องโหว่ที่เกิดจาก end-user รวมถึงมีมาตรการ

ป้องกันที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้  โดยการใช้ซอฟต์แวร์ดูและ
รักษาความปลอดภัย (antivirus/antimalware) โปรแกรมไฟร์วอลส่วนบุคคล และหมั่นอัพเดท patch 
โดยสม่ าเสมอ 

 มีระบบควบคุมการเข้าถึง (Access Control) และระบบตรวจจับผู้บุกรุกเครือข่าย ( Intrusion 
Detection) ในการประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ รวมถึงมีการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าระบบที่ติดตั้งสามารถ
ใช้งานได้ การควบคุมนี้รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงแบบ physical บนอุปกรณ์และระบบเครือข่าย ตั้งค่า 
default ให้เป็นแบบ secure สูงสุด ปิด port และ service ที่ไม่ใช้งาน ใช้การควบคุมการเข้าถึงแบบ 
role-based ใช้ซอฟต์แวร์ antivirus และเข้ารหัสการติดต่อสื่อสาร (Encrypting Communications) 

 ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้ ให้บริการคลาวด์และผู้ ใช้บริ การ  
คลาวด์อย่างชัดเจน 

 ใช้งาน API ที่ เป็นมาตรฐานส าหรับการติดต่อสื่อสาร ( Interoperability) และการโอนถ่ายข้อมูล 
(Portability) เพ่ือให้ง่ายต่อการโอนย้ายข้อมูล (Migration) ผู้ใช้งานไปยังผู้ให้บริการรายอื่น 
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3.4.3 มาตรฐานด้านความปลอดภัย (Standards) 
ISO 
o ISO/IEC 27001 (Information Security Management System) 
o ISO/ IEC 27017 ( Information technology –  Security techniques –  Code of practice 

for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services) 
o ISO/IEC 27018 (Information technology - Security techniques - Code of practice for 

protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII 
processors) 

CSA STAR 
o CSA STAR Self-Assessment 
o CSA STAR Certification 
o CSA STAR Attestation 

NIST 
o SP 800-171 

EU General Data Protection Regulation (GDPR) 

 
รูปที่ 3.14 มาตรฐาน Cloud Computing ที่เป็นที่ยอมรับใช้งานในปัจจุบัน 

 
3.4.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2553 
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นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด: เก็บข้อมูลเท่าที่จ าเป็น และกฎหมายก าหนดไว้ และต้องได้รับ

ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล 
(2) คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล: เก็บข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐนั้นๆ 
(3) การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม: ข้อมูลที่เก็บต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ หากเปลี่ยนแปลงต้องท า     

การแจ้งให้ถูกต้อง 
(4) ข้อจ ากัดในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้: ห้ามเปิดเผยข้อมูลหากไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ ยกเว้นได้รับการ

ยินยอม 
(5) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย: มีมาตรการในการป้องกันข้อมูลไม่ให้สูญหาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
(6) การเปิดเผยเกี่ยวกับการด าเนินการแนวปฏิบัติและแนวนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล: ให้มี การเปิดเผย

กระบวนการ 
(7) การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล: ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าของข้อมูลหรือผู้รับมอบอ านาจได้ โดยอาจจะ

มีเงื่อนเวลา 
(8) ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งท าหน้าที่ควบคุมข้อมูล: ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวทางของกฎหมาย 
 
 
ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(1)  ข้อมูลเบื้องต้น : ชื่อนโยบาย รายละเอียดขอบเขตของการบังคับใช้ และ ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบและขอความยินยอมก่อนทุกครั้ง 
(2) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล : ให้แสดงรายละเอียดของการรวบรวมข้อมูลเป็นชนิด ประเภท รวมถึงข้อมูล

ที่จะไม่จัดเก็บ และข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บนั้นจะน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ใด โดยลักษณะหรือด้วยวิธีการ
ที่ท าให้เจ้าของข้อมูลได้ทราบ ซึ่งอาจจะต้องมีข้อมูล ดังนี้  
o การติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อเพ่ือทราบข้อมูลได้ 
o การใช้คุกกี้ (Cookies) ซึ่งอาจจะเก่ียวข้องกับการเก็บข้อมูลระหว่างการใช้งาน ต้องมีการระบุ 
o การเก็บข้อมูลสถิติเก่ียวกับประชากร (Demographic Information)  ให้มีการเก็บ แต่ต้องแจ้งด้วย 
o บันทึกผู้เข้าชมเว็บ (Log Files) ให้เก็บข้อมูล แต่หากใครจะใช้ข้อมูล ต้องมีการบันทึกให้หน่วยงานของ

รัฐระบุข้อมูลที่มีการจัดเก็บผ่านทางเว็บไซต์ว่าเป็นข้อมูลที่ประชาชนมีสิทธิเลือกว่า “จะให้หรือไม่ให้” 
ก็ได้ 

(3)  การแสดงระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอ่ืน: ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ  
ในการรักษาจัดเก็บ เข้าถึงข้อมูล ประเภทข้อมูลที่จะใช้งานร่วมกัน 

(4) การรวบรวมข้อมูลจากที่มาหลายๆ แห่ง: ต้องระบุว่า ข้อมูลใดจะรวบรวมกับข้อมูลใดบ้าง และประกาศ  
ให้ทราบ เช่น กรอกแบบสอบถาม จะน าไปรวมกับข้อมูลใดบ้าง 

(5) การให้บุคคลอื่นใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : ต้องระบุผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูล และกฎหมายที่ใช้ 
(6) การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ: ต้องเปิดเผยนโยบายการจัดเก็บ และผู้ใช้ มี

สิทธิบอกให้เปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลได้ 
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(7) การเข้าถึง การแก้ไขให้ถูกต้อง และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน: ให้แจ้งการปรับปรุงระบบ นโยบายหรือข้อมูล
ให้กับผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ทราบ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

(8) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล : ต้องรักษาเป็นความลับ และรักษาข้อมูลให้เป็นสภาพ
ปกติพร้อมใช้งาน และอาจจะด าเนินการดังนี้ 
o สร้างเสริมความส านึกในการรับผิดชอบ 
o ก าหนดสิทธิและข้อจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร 
o ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัย 
o ก าหนดให้มีการใช้มาตรการที่เหมาะสม 
o ควรจัดให้มีมาตรการที่รอบคอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับข้อมูล 

(9) การติดต่อกับเว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐควรจะมี 
o ชื่อและท่ีอยู่ 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
 “มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่
ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  แต่ในกรณีจ าเป็น  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใด เก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได้” 
 
 
 

 

 


